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ขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร 
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การวิจัย นี้มี วัตถุป ระสงค์  เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรม  แรงจู งใจ  และเพื่ อ เป รียบ เที ยบแรงจู งใจ 

ท า ง ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เชิ ง ศ า ส น า ใน ศ า ส น ส ถ า น ท่ี มี ชื่ อ เสี ย ง ใน ก า ร อ ธิ ษ ฐ าน ข อ พ ร เรื่ อ ง ค ว า ม รั ก  
ใน ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  จ า แ น ก ต าม เพ ศ  ส ถ าน ภ าพ  แล ะ อ ายุ  วิ ธี ก า รศึ ก ษ าใช้ วิ จั ย แ บ บ ผ สม ผ ส าน 
การวิจัยเชิงปริมาณ  เก็บแบบสอบถามนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวศาสนสถานจ านวน  385 คน 
น า ผ ล ท่ี ได้ ม า วิ เค ร า ะ ห์ ท า งส ถิ ติ โด ย ห าค่ า ค ว าม ถ่ี  ค่ า ร้อ ย ล ะ  ค่ า เฉ ลี่ ย  ส่ ว น เบี่ ย ง เบ น ม าต รฐ าน 
ก า ร ท ด ส อ บ ค่ า ที  (t-test) แ ล ะ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ท า ง เดี ย ว  (One-way ANOVA) แ ล ะ 
ก า ร วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ  สั ม ภ าษ ณ์ ผู้ เชี่ ย ว ช าญ  ผู้ ท ร ง คุ ณ วุฒิ ใ น ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รัฐ  ภ า ค เอ ก ช น 
และเจ้าหน้า ท่ี ดู แลหรือบ ริหารจัดการศาสนสถาน  จ านวน  11 คน  น าข้อมูล ท่ี ได้มาวิ เคราะห์ เชิ ง เนื ้อหา 
ผ ล ก า ร วิ จั ย  พ บ ว่ า  ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ส่ ว น ให ญ่  เดิ น ท า ง ม า ยั ง ศ า ส น ส ถ า น เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก 
กั บ เพื่ อ น  มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เพื่ อ ไห ว้ / อ ธิ ษ ฐ า น ข อ พ ร สิ่ ง ศั ก ด์ิ ท่ี ศ า ล พ ร ะ ต รี มู ร ติ  เซ็ น ท รั ล เ วิ ล ด ์
ใน ช่ ว งวัน ห ยุ ด สุ ด สั ป ด าห์  มี ค่ า ใช้ จ่ าย ใน การ เดิ น ท างน้ อ ยก ว่า  500 บาท  แล ะ ใช้สื่ อ สั งคม ออน ไล น ์
ในการค้นหาข้อมูล  แรงจู งใจทางการท่อง เท่ี ยวเชิ งศาสนาในศาสนสถาน ท่ีมี ชื่ อ เสี ย งในการอ ธิษฐาน 
ขอพรเรื่อ งความรัก  อยู่ ในระดับมาก  ได้แก่  แรงจูงใจด้านอารมณ์ และความ รู ้สึก  ด้านการพัฒ นาตนเอง 
ด้ าน ส ถ าน ภ าพ แล ะ เกี ย รติ ภู มิ  ด้ าน วัฒ น ธ รรม  ด้ าน กายภ าพ  แล ะด้ าน ระห ว่ า งบุ ค ค ล  ต ามล าดั บ 
เมื่ อ เปรียบ เทียบแรงจูงใจทางการท่องเท่ียวเชิงศาสนาในศาสนสถาน ท่ีมี ชื่ อ เสี ยงในการอ ธิษฐานขอพร  
เรื่องความรักระหว่างเพศ  และอายุ ไม่มีความแตกต่างกันและเมื่อเปรียบเทียบด้านสถานะพบว่าแตกต่างกัน 
อย่ างมี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ  0.05 โดยแรงจู ง ใจทางการท่ อ งเท่ี ย วเชิ งศาสนาในศาสนสถาน ท่ี มี 
ชื่ อ เสี ย งในการอ ธิษฐานขอพ รเรื่ อ งความรัก ในก รุง เทพมหานคร  พบ ว่า  ศาสนสถาน เดินทางเข้าถึ ง ได ้
สะดวกสบาย  ให้ความ รู ้เ ก่ี ยวกับ วัฒ นธรรม  ทั้ งยั งช่ วยสร้างข วัญ ก าลั งใจ  และเป็นสิ่ งยึ ด เห น่ี ยวจิต ใจ 
ท า ให้นั ก ท่ อ ง เท่ี ย ว เกิ ด การพัฒ นาตน เอ งใน เรื่ อ งค วามคิ ด  ความ รู้ การขัด เกล าจิ ต ใจ  ป ระสบการณ ์
ความประทบัใจ และมิตรภาพจากการเดินทางท่องเที่ยว 

 

ค าส าคญั : แรงจงูใจ อธิษฐานขอพร การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศาสนสถานในกรุงเทพมหานคร 
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The objectives of this research are to investigate the behavior and motivation of Thai tourists 

and to compare their motivation for religious tourism in terms of their reputation and praying for love in 
religious places in Bangkok, classified by gender, marital status and age. This research used the mixed 
methods approach. The quantitative data were collected from a sample of 385 Thai tourists visiting famous 
religious places in Bangkok. The data were then analyzed using statistics to determine frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA. The qualitative data were collected from 
11 key informants, comprised of experts, qualified people in the public and private sectors, and religious 
staff responsible for maintaining and administrating religious establishments through interviews. The data 
were analyzed with content analysis. The results of this study indicated that most of the respondents visited a 
religious place for the first time with their friends. Their main purpose of visiting was to pray at the Trimurti 
Shrine at Central World on the weekend. Their total expenditure for the trip was less than 500 Baht. The 
social media was used to search for information regarding religious places. In addition, overall motivation for 
religious tourism to pray for love of the respondents was at a high level. When individual aspects were 
considered, an aspect with the highest mean was emotional motivations, followed by personal development 
motivations, status motivations, cultural motivations, physical motivations, and interpersonal motivation, 
respectively. When personal factors were compared, it was found that respondents of different gender and 
age had indifferent motivation in terms of religious tourism to pray for love reputation of religious places in 
Bangkok. However, the respondents of a different marital status had different motivations in terms of religious 
tourism to pray for love in religious places in Bangkok with a statistical significance level of 0.05. 
The motivation of religious tourism to pray for love in religious place in Bangkok, and included the fact that 
religious places are easily accessible, that they educate about culture, to enhance morality and act as 
spiritual anchor, leading to self-development among the tourists through thinking, knowledge, spiritual 
purification, positive experience, impression and friendship from travel. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 

ในปัจจบุนัการท่องเที่ยวถือเป็นอตุสาหกรรมหลกัที่มีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 
และสงัคมของประเทศ ซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ (ยุทธศักดิ์  สุภสร , 2562) ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ ยว 
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตค่อนขา้งมาก  
มี ค วามหลากหลาย  และ เฉพ าะ เจาะจงม ากขึ ้น  เช่ น  ก ารท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งวัฒ นธรรม  
การท่ อง เที่ ยว เชิ งอนุ รักษ์  การท่ อง เที่ ยว เชิ งจริยธรรม  การท่ อ ง เที่ ย วสี เขี ยว  เป็ นต้น  
(ดารารตัน ์ภูธร, 2563) นอกจากนีย้ังมีรูปแบบการท่องเที่ยวมิติใหม่ที่ก าลงัไดร้บัความนิยม และ
เติบโตอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับกระแสการท่องเที่ยวของทั่วโลก คือ “การท่องเที่ยวเชิงศาสนา”  
ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของวัฒนธรรมแขนงหนึ่ง (ประเมศฐ์ พิชญ์พันธ์เดชา, 2561) 
เนื่ องจากศาสนาประกอบไปด้วยความ เชื่ อที่ มนุษย์ส ร้างขึ ้นมาเพื่ อการควบคุมสิ่ งที่ 
อยู่นอกเหนือจากการควบคุม ดังนั้นมนุษย์จึงสรา้งพิธีกรรม เพื่อสรา้งสัมพันธภาพกับอ านาจ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีมองไม่เห็น ปรากฏเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ท่ีเกิดขึน้เพื่อเคารพบูชาสิ่งท่ี 
มองไม่เห็น (ชนัญ วงษ์วิภาค, 2552) การท่องเที่ยวเชิงศาสนาเป็นการเดินทางที่มีการผสมผสาน
ระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษา หรืออาจกล่าวสรุปได้ว่า  
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา คือ การเดินทางของนักท่องเที่ยวเพื่อไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมความงดงาม
ของศาสนสถาน อธิษฐานขอพรสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ และเพื่อการปฏิบติัธรรม (กฤษณา รกัษาโฉม, 2560) 
การท่องเที่ ยวเชิงศาสนาในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มการเติบโต และมีศักยภาพสูงขึ ้น  
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์  มีวิ ถีชีวิต วิถีชุมชน และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ  
การท่องเที่ยวเชิงศาสนาสรา้งรายได้ให้แก่ประเทศทั้งจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก 
ค่าอาหาร และในหลายพืน้ที่เป็นกิจกรรมส าคัญที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติ 
โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาด้วยแรงศรัทธาเพื่อความสบายใจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่  
มีขนาดใหญ่ที่สุด และเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง (ธนพล พรมสุวงษ์, 2562) ส่งผลให้ศาสนสถาน
กลายเป็นอีกหนึ่งแหลง่ท่องเที่ยวที่ผูค้นต่างใหค้วามสนใจเพิ่มมากขึน้จากเดิมที่เคยจ ากดัไวส้  าหรบั
เป็นสถานที่ปฏิบติักิจ และประกอบศาสนพิธีของชาวบา้น กลายมาเป็นสถานที่รองรบันกัท่องเที่ยว
ที่มาจากต่างถิ่น (กรรณิกา ค าดี, 2558) โดยอาศยัคณุสมบติัของศาสนาสถานเป็นแรงจูงใจใหเ้กิด
การท่องเที่ยว เป็นการปรบัแต่งแต่ยงัคงสภาพเดิมไวอ้ยู่ 
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ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหค้วามเสรีในดา้นการนับถือศาสนา คนไทยจึงเลือกนับถือ
ศาสนาต่าง ๆ ได้ตามความสมัครใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคม โดยประชากรส่วนมาก  
นับถือศาสนาพุทธ มีความเชื่อเรื่องผี วิญญาณ ไสยศาสตร ์โชคลาง อาถรรพ์ เทพเจ้า ฯลฯ  
ซึ่งก็ไดน้ับถือสืบต่อกันมาเป็นเวลาชา้นาน เป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิต และยังคงแทรกซึมอยู่
ทุกยุคทุกสมัย จนกลายเป็นรากฐานของความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีส่วนใหญ่  และ  
เป็นเอกลกัษณข์องชาติในปัจจุบนั (อธิราชย ์นนัขนัตี, 2558) ซึ่งการอธิษฐานนัน้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่
คู่กบัคนไทยมาชา้นาน และไดส้ืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในลกัษณะของความเชื่อจนกลายเป็น 
วิถีประชาที่สืบทอดต่อกันมาผ่านทางบรรพบุรุษ และผูน้  าทางศาสนา สามารถสงัเกตไดจ้ากผูน้  า
ทางศาสนาก็สอนใหอ้ธิษฐานหลงัจากการท าบุญเสรจ็แลว้ กลายเป็นพฤติกรรมที่ท ากนัจนเกิดเป็น
ความเคยชิน แม้ว่าในปัจจุบันสังคมโลกจะเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี   
แ ต่ก็ ไม่ อ าจลบล้างความ เชื่ อ เรื่ อ งก ารอ ธิษ ฐาน  ห รือความ เชื่ อ อ่ื น  ๆ  ให้ห มด ไป ได ้ 
หากไปยังศาสนสถานท่ีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ก็จะเห็นปรากฏการณ์แห่งความเชื่อของ
ประชาชน ท่ีมี ต่อสิ่ งศัก ดิ์ สิท ธิ์ ซึ่ งแสดงออกมาใน รูปของการกราบไหว้ บู ชา สักการะ 
ดว้ยเครื่องสกัการบูชาหลากหลายชนิด ควบคู่กับการอธิษฐานขอสิ่งต่าง ๆ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ
อาจสังเกตไดจ้ากการท าบุญของชาวไทยที่จะมีเรื่องการอธิษฐานขอพรเขา้ไปเก่ียวขอ้งอยู่ตลอด 
(ธีรโชติ เกิดแกว้, 2554) การอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศกัดิส์ิทธิ์นัน้มีหลากหลายสาเหต ุซึ่งการอธิษฐาน
ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เร่ืองความรักหรือเร่ืองครอบครัว ถือเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่นิยมกัน 
ในปัจจุบัน ความรักนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ส  าคัญมากในชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิด เติบโต และ
จนกระทั่งตายจากไปเป็นเรื่องธรรมชาติที่ควรคู่กับมวลมนุษยชาติ (ทิพาวรรณ บูรณสิน, 2558) 
การอธิษฐานขอพรเรื่องความรกันัน้มีจุดประสงคท์ี่หลากหลาย เช่น ในช่วงวัยรุ่น และวัยท างาน 
ที่ยังไม่เจอคู่ครองคนรักหรือคนที่ถูกใจส่วนใหญ่จะนิยมขอให้พบเจอคนที่ ดี หรือส าหรับผู้ที่  
มีคู่ครอง คนรกัก็จะขอใหร้กักันนาน ๆ ขอใหค้วามรกัมั่นคง ขอใหค้รอบครวัอยู่เย็นเป็นสุข ไดบุ้ตร
ตามตอ้งการ (ยุพารกัษ์ ชนะบวรวัฒน์, 2560) ซึ่งถือเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิต 
ของหลาย ๆ คน หากมีคนสมหวังดั่ งปรารถนาจากการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักจะ  
มีการบอกต่อกันปากต่อปาก มีการรีวิวในสื่อช่องทางต่าง ๆ โดยปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจุบันนี ้
อินเตอรเ์น็ตเขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตมากขึน้ สอดคลอ้งกบัความเชื่อที่มีสืบต่อกนัมานาน 
คนทุกคนล้วนมีความหวังให้สมดั่ งความปรารถนา รวมถึงนักท่องท่องเที่ ยวด้วยเช่นกัน  
ท าใหใ้นปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาเพื่ออธิษฐานขอพรเรื่องความรกัใน
ประเทศไทยมีมากขึน้เรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัดในกรุงเทพมหานคร จากการส ารวจพฤติกรรม  
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การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ปี 2561 ของบริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิรช์ 
กิ จ ก ร ร ม ที่ นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ท า ร ะ ห ว่ า ง ท ริ ป ท่ อ ง เที่ ย ว  คื อ  ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง ศ า ส น า  
เ ท่ี ย วชมศาสนสถาน  สัก ก าระสิ่ งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์  67% ซึ่ งม ากขึ ้น ก ว่ า ปี  2559 ถึ ง  36.9 %  
(ไทย พีบีเอส, 2560; โพสต ์ทเูดย,์ 2561) 

กรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองหลวงของประ เทศไทย เป็นศูนย์กลางความเจริญ  
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตรท์ี่มีชุมชนต่างชาติ ต่างภาษา  
ต่างศาสนาอาศัยอยู่ ร่วมกันเป็นเวลานานมาแล้ว มีความเป็นเอกลักษณ์  และโดดเด่น  
สะทอ้นออกมาในลักษณะของระเบียบแบบแผนการใชช้ีวิต อาคารบา้นเรือนชุมชนตลาด ถนน  
คคูลอง ศาสนสถาน และการละเล่นตามประเพณีโบราณต่าง ๆ จนสามารถพัฒนาใหเ้ป็นจุดขาย
ทางดา้นการท่องเที่ยวไดอ้ย่างน่าประทับใจ (กษิดิ์เดช ตรีทอง, 2554) อีกทั้งกรุงเทพมหานครมี 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครัน การเดินทางการคมนาคมที่สะดวกสบายสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใกลเ้คียงไดอ้ย่างง่ายดาย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2562) และ
จากการจัด อัน ดั บ เมื อ งที่ ค น ทั่ ว โล กนิ ย มท่ อ ง เที่ ย วม ากที่ สุ ด  ขอ งม าส เตอร์ก า ร์ด  
(Mastercard Global Destination Cities Index) พบว่ากรุงเทพมหานครนั้นครองแชมป์อันดับ 1 
ของเมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลกติดต่อกันทั้งสิน้ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - ปี 2562 (Mastercard, 2019)  
จึงถือเป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว และจากการสงัเกตการณ์ ศึกษา คน้ควา้
เก่ียวกบัความเชื่อต่อสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท่ีคนไทยนบัถือ ซึ่งศาสนสถานแต่ละแห่งนัน้ถือเป็นการท่องเท่ียว
เชิงศาสนาเพื่อความสบายใจ ในกรุงเทพมหานครมีศาสนสถานที่มีชื่อเสียงไดร้บัความนิยม และ
ส ร้า ง ค ว า ม ส น ใจ แ ก่ นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ใน ก า รอ ธิ ษ ฐ าน ข อ พ ร เรื่ อ ง ค ว า ม รัก  7 แ ห่ ง  
(ท รู ไ อ ดี , 2 5 6 3 ; ไท ย ทิ ค เก็ ต เม เจ อ ร์ , 2 5 6 1 ; ผู้ จั ด ก า ร อ อ น ไล น์ , 2 5 6 3 )  ได้ แ ก่  
1. ศาลพระตรีมู รติ  เซ็นทรัล เวิลด์  2. พระแม่ ศรีมหาอุม าเทวี  วัดพระศรีมหาอุมาเทวี  
3. พระแม่ลักษมี  ห้างเกษรวิลเลจ 4. พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม - 
ราชวรมหาวิหาร 5. พระกฤษณะ วดัเทพมณเฑียร เสาชิงชา้ 6. ศาลย่านาค วดัมหาบศุย ์พระโขนง 
และ7. ศาลเจา้แม่ประดู่ ตลาดเก่าเยาวราช โดยสงัเกตไดจ้ากการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Facebook Twitter Instagram เว็บไซต ์และเพจต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการ
ท่องเท่ียว รวมถึงการบอกเลา่ถึงความศกัดิส์ิทธิ์ของศาสนสถานจากผูเ้ก่ียวขอ้ง  

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครมีศาสนสถานที่มีชื่อเสียง และ 
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยงเชิงศาสนานั้นก าลังได้รับความนิยมมากขึน้  
ในปัจจุบัน สามารถเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจได้ มีผลต่อการด าเนินชีวิต ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา
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เก่ียวกับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพร 
เรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร  เพื่ อน าผลที่ ได้ไปเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ 
ทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัใน
กรุงเทพมหานคร อนัน าไปสูก่ารท่องเที่ยวเชิงศาสนาต่อไป 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม และแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ สถานภาพ และอาย ุ

ความส าคัญของการวิจัย 

1. ทราบถึงพฤติกรรม และแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร 

2. ทราบถึงความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามเพศ สถานภาพ  
และอาย ุ

3. เพื่อน าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสรา้งแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
ในศาสนสถานท่ีมีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั 
กลุม่ประชากรในการวิจยั แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ 

1. ก ลุ่ ม ป ร ะ ช า ก รส า ห รับ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ าม  ( เชิ ง ป ริ ม าณ ) คื อ  
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวศาสนสถานที่ เป็นที่นิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่อง 
ความรกัในกรุงเทพมหานคร 

2. กลุ่มประชากรส าหรบัตอบแบบสัมภาษณ์ (เชิงคุณภาพ) คือ ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือบริหารจัดการ  
ศาสนสถาน หรือท างานเก่ียวขอ้งกบัศาสนสถาน ที่สามารถใหข้อ้มลูไดจ้รงิ 
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กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 
กลุม่ตวัอย่างประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ 

1. กลุ่มตัวอย่างส าหรับตอบแบบสอบถาม (เชิงปริมาณ) คือ นักท่องเที่ยว  
ชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ยวศาสนสถานที่ เป็นที่นิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก  
ในกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ตูรการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ คอแครน เนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน จึงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
แบบโควตา้ จ านวน 7 แห่ง โดยแต่ละกลุม่มีจ านวนเท่า ๆ กนัแห่งละ 55 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างส าหรับตอบแบบสัมภาษณ์ (เชิงคุณภาพ) คือ ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือบริหารจัดการ  
ศาสนสถาน หรือท างานเก่ียวข้องกับศาสนสถานทั้ง 7 แห่ง ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้จริง  
รวมทัง้สิน้ 11 คน โดยใชก้ารเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง โดยก าหนดคณุสมบติั ดงันี ้

2.1 ผูเ้ชี่ยวชาญ และผูท้รงคณุวฒุิ ในหน่วยงานภาครฐัที่ท างานเก่ียวขอ้งกับ
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ไม่นอ้ยกว่า 3 ปีจ านวน 2 คน ไดแ้ก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 

2.2 ผูเ้ชี่ยวชาญ และผูท้รงคณุวฒุิ ในหน่วยงานภาคเอกชนที่ท างานเก่ียวขอ้ง
กับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 2 คน ได้แก่ คลุ๊ก ทราเวล (ประเทศไทย)  
และ แอม ยวัร ์ไทย ไกด ์

2.3 เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือบริหารจัดการศาสนสถาน หรือท างานเก่ียวข้อง
กับ ศ าสนสถาน  ทั้ ง  7 แห่ ง  ไม่ น้ อ ยก ว่ า  3  ปี  ได้ แก่  ศ าลพ ระต รีมู ร ติ เซ็ น ท รัล เวิ ล ด ์ 
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี  พระแม่ลักษมีห้างเกษรวิลเลจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม - 
ราชวรมหาวิห าร วัด เทพมณ เฑี ย ร ศาลย่ านาควัดมหาบุ ศย์  และศาล เจ้าแ ม่ ป ระดู่  
ตลาดเก่าเยาวราช จ านวน 7 คน แห่งละ 1 คน  
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ตัวแปรทีศ่ึกษา 

1.ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
1.1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์

1.1.1 เพศ 
1.1.2 อาย ุ
1.1.3 สถานภาพ 
1.1.4 การศกึษา 
1.1.5 อาชีพ 
1.1.6 รายได ้

1.2 พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว 
1.2.1 ความถ่ีในการท่องเที่ยว 
1.2.2 วตัถปุระสงคใ์นการท่องเที่ยว 
1.2.3 สถานที่ท่องเที่ยวท่ีดงึดดูในการท่องเที่ยว 
1.2.4 ช่วงเวลาของการท่องเที่ยว 
1.2.5 ผูร้ว่มเดินทางท่องเที่ยว 
1.2.6 พาหนะที่ใชใ้นการท่องเที่ยว 
1.2.7 ค่าใชจ้่ายในการท่องเที่ยว 
1.2.8 แหลง่ขอ้มลูข่าวสารที่ไดร้บั 

2.ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
2.1 แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐาน

ขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร 
2.1.1 ดา้นกายภาพ 
2.1.2 ดา้นวฒันธรรม 
2.1.3 ดา้นสถานภาพและเกียรติภมูิ 
2.1.4 ดา้นระหว่างบคุคล 
2.1.5 ดา้นการพฒันาตนเอง 
2.1.6 ดา้นอารมณแ์ละความรูส้กึ 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

แรงจูงใจ หมายถึง แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยว 
ชาวไทยตัดสินใจมาท่องเที่ยวศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ดา้นกายภาพ ด้านวัฒนธรรม ดา้นระหว่างบุคคล ดา้นสถานภาพและ
เกียรติภมูิ ดา้นการพฒันาตนเอง และดา้นอารมณแ์ละความรูส้กึ 

การอธิษฐานขอพร  หมายถึง การอธิษฐานขอพรเพื่อให้สมหวังดังปรารถนาต่อ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ณ ศาสนสถานท่ีได้รบัความนิยมในการอธิษฐานขอพร 
เรื่ อ ง ค ว าม รัก ใน ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  ทั้ ง  7  ได้ แ ก่  ศ า ล พ ระ ต รี มู ร ติ เซ็ น ท รัล เวิ ล ด ์ 
พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ลกัษมีหา้งเกสรวิลเลจ พระพุทธไสยาสน-์ 
วัด พ ระ เช ตุ พ น วิ ม ล มั งค ล าราม ราช วรม ห าวิ ห า ร  พ ระก ฤษณ ะวัด เท พ มณ เฑี ย ร  
ศาลย่านาควดัมหาบศุย ์พระโขนง และศาลเจา้แม่ประดู่ ตลาดเก่าเยาวราช 

การท่องเที่ยวเชิงศาสนา หมายถึง การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยไปยัง 
ศาสนสถานในกรุงเทพมหานครเพื่อการท่องเที่ยว และอธิษฐานขอพรเรื่องความรกั 

ศาสนสถานในกรุงเทพมหานคร หมายถึง ศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ได้รับความนิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ได้แก่  ศาลพระตรีมูรติเซ็นทรัลเวิลด ์  
พ ระแม่ ศ รี ม ห าอุ ม า เท วี วั ด พ ระศ รี ม ห าอุ ม า เท วี  พ ระแ ม่ ลั ก ษ มี ห้ า ง เกษ รวิ ล เล จ  
พระพุทธไสยาสนว์ัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พระกฤษณะวัดเทพมณเฑียร 
ศาลย่านาควดัมหาบศุย ์พระโขนง และศาลเจา้แม่ประดู่ ตลาดเก่าเยาวราช 
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 

 
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. การศกึษา 
5. อาชีพ 
6. รายได ้

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว 
ในการเดินทางท่องเทีย่ว 

1. ความถ่ีในการท่องเที่ยว 
2. วตัถุประสงคใ์นการท่องเที่ยว 
3. สถานที่ท่องเที่ยวที่ดงึดดูในการท่องเที่ยว 
4. ช่วงเวลาของการท่องเที่ยว 
5. ผูร้ว่มเดินทางท่องเที่ยว 
6. พาหนะที่ใชใ้นการท่องเที่ยว 
7. ค่าใชจ้่ายในการท่องเที่ยว 
8. แหลง่ขอ้มลูข่าวสารที่ไดร้บั 
ที่มา: ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์(2539) 

แรงจูงใจทางการท่องเทีย่ว 
เชิงศาสนาในการอธิษฐาน 
ขอพรเร่ืองความรักของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในกรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นกายภาพ 
2.ดา้นวฒันธรรม 
3. ดา้นสถานภาพและเกียรติภมูิ 
4. ดา้นระหว่างบุคคล 
5. ดา้นการพฒันาตนเอง 
6. ดา้นอารมณแ์ละความรูส้ึก 
ที่มา: สวอรบ์รูค, แมคอินทอช และ
โกลดเ์นอร ์(Swarbrooke, 1999; 
McIntosh & Goeldner, 1986)  



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การวิจัยครัง้นี ้ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท่องเที่ยว 
2. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว  
3. แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
4. ขอ้มลูเก่ียวกบัศาสนสถานในกรุงเทพมหานคร 
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

1.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ (Motive) ปัจจุบนัเป็นที่ยอมรบักันทั่วไปว่าแรงจูงใจมีความส าคัญต่อชีวิต 

และความ เป็นอยู่ ของมนุษย์  เป็ นสาเหตุท า ให้มนุษ ย์ป ฏิ บั ติ ตน เพื่ อความพึ งพ อใจ  
และช่วยให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีผู ้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการต่างให้ความหมายของแรงจูงใจ 
ไปตามทศันคติที่หลากหลาย ดงันี ้

ปราโมชน ์รอดจ ารสั (2555) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่เกิดขึน้ในตัวของ
บคุคล ไม่สามารถสงัเกตเห็นได ้แรงจงูใจจะไปผลกัดนัหรือกระตุน้ใหม้นษุยแ์สดงพฤติกรรม 

เลิศพร ภาระสกุล (2556) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง อิทธิพลหลกัของพฤติกรรม
ผูบ้รโิภค ความตอ้งการความจ าเป็นของผูบ้รโิภค 

ลาวดอนน ์และบิตตา้ (Loudon & Bitta, 1993) ไดก้ล่าวไวว้่า แรงจูงใจเป็นอาการที่
เกิดขึน้ภายในจิตใจของผูบ้รโิภค ท าใหเ้กิดแรงขบัเคลื่อนไปสูจ่ดุหมาย 

สรุปได้ว่า แรงจูงใจ คือ  สภาวะที่ เกิดขึ ้นภายในตัวผู้บริโภค เกิดแรงผลักดัน 
ให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาเพื่ อให้เกิดความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการ  
ที่ตอ้งการใหบ้รรลตุามเปา้หมายของตนเอง 
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1.2 ล าดับขั้นของแรงจูงใจ 
แรงจงูใจสามารถแบ่งเป็นล าดบัขัน้ (ปราโมชน ์รอดจ ารสั, 2555) ไดด้งันี ้

1. แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motive) คือ แรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการ 
ขั้นพืน้ฐานเพื่อการด ารงชีวิตหรือเพื่อความอยู่รอดของมนุษย ์ความตอ้งการเหล่านีจ้  าเป็นตอ้ง
ได้ รับ การตอบสนอง  เพ รา ะ  เป็ นค วามต้อ งการที่ เกิ ด จากสภ าพ ของร่า งกาย  เช่ น  
ความหิว ความง่วง ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 

2. แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary Motive) คือ แรงจูงใจที่เกิดขึน้ภายหลังจาก
แรงจูงใจปฐมภูมิไดร้บัการตอบสนองแลว้ แรงจูงใจทุติยภูมิเกิดจากความตอ้งการทางจิตวิทยา 
และดา้นสงัคม เช่น ตอ้งการความรกั การยอมรบั เป็นตน้ 

สามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจนั้นมี 2 ล  าดับขั้นด้วยกัน ซึ่งได้แก่ แรงจูงใจปฐมภูมิ  
คือ แรงจูงใจขัน้พืน้ฐานของนกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการเพื่อความอยู่รอดของตน และแรงจูงใจทุติยภูมิ 
คือ แรงจูงใจที่ เกิดจากความต้องการทางจิตวิทยา ด้านสังคม ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนอาจมี
แรงจงูใจใหเ้กิดพฤติกรรมที่แตกต่างกนั 

1.3 การเกิดแรงจูงใจ 
ป รา โม ชน์  รอดจ า รัส  (2 555 )  ก ล่ า วว่ า แ รงจู ง ใจ นั้ น เกิ ด ได้ จ ากส า เห ตุ 

หลายประการ ดงันี ้
1. เกิดจากแรงขับ (Drive) แรงจูงใจชนิดนี ้เป็นความต้องการที่อาจเกิดจาก 

ความไม่สมบูรณ์ภายในร่างกายหรือเกิดจากสาเหตุอ่ืน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
ข อ งม นุ ษ ย์  ให้ บ ร รลุ เป้ า ห ม า ย เพื่ อ เ ป็ น ก า รต อบ ส น อ ง ต่ อ สิ่ ง เร้า ที่ เกิ ด ขึ ้น  เช่ น  
ถา้คนเรามีความรูส้ึกว่าอากาศรอ้นก็จะหาทางคลายรอ้นดว้ยการเขา้ไปอยู่ในหอ้งที่ปรบัอากาศ 
หรืออาบน า้ เป็นตน้ 

2. เกิดจากความคิด (Idea) ความนึกคิดเป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่ท าให้
มนุษยม์ีพัฒนาการมากกว่าสตัว ์เพราะมนุษยม์ีความสามารถที่จะคิดเรื่องราวต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้
ก่อนเวลาที่ จะเกิดเรื่องจริงขึ ้น  ความคิดที่ เกิดขึ ้นล่วงหน้านี ้เป็นแรงจูงใจที่ ไปกระตุ้นให้ 
เกิดความตอ้งการ และอาจเกิดการเปลี่ยนความเชื่อที่มีในอดีตไปดว้ย เช่น วัยรุ่นที่ไม่ชอบเรียน
หนังสือเมื่ออายุมากขึน้ต้องท างานหนักและมีรายไดต้ ่า เห็นเพื่อนที่ตั้งใจเรียนหนังสือมีหน้าที่  
การงานดีท าให้เกิดความคิดว่าตนเองก็ท าแบบเพื่ อนได้ เพราะคิดว่าการศึกษาจะท าให้ 
ชีวิตความเป็นอยู่ของตนดีขึน้ จึงใชเ้วลาว่างไปเรียนหนงัสือเพื่อเพิ่มพนูความรูใ้หส้งูขึน้ เป็นตน้ 
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3. เกิดจากสภาพแวดล้อม (Environment) เหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อม 
ที่เกิดขึน้รอบ ๆ ตวัอาจเป็นสาเหตจุูงใจใหม้นุษยเ์กิดแรงจูงใจปรบัพฤติกรรมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สภาพแวดล้อมในสังคม เช่น นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม เพื่อนที่ตั้งใจเรียนก็จะเป็นคนตั้งใจเรียน 
และประสบผลส าเรจ็ในการเรียนไปดว้ย 

ส รุป ได้ ว่ า  ก าร เกิ ด แ รงจู ง ใจนั้ น มี ส า เหตุ ห ลัก  ๆ  3 ป ระการด้วยกัน  คื อ  
1) เกิดจากแรงขับ  เป็นความต้องการที่ เกิดจากความผิดปกติ ไม่ สมบู รณ์ ใน ร่างกาย  
เกิดเป็นพฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่งเลา้ที่เกิดขึน้ 2) เกิดจากความคิด ความคิดเป็นแรงกระตุ้น 
ที่ ท าให้เกิดความต้องการ อาจท าให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงความเชื่ อในอดีตได้อีกด้วย  
3) เกิ ด จ ากสภ าพ แวดล้อม  สภ าพ แวดล้อม รอบ  ๆ  ตั ว เป็ น สา เหตุ ให้ เกิ ด แ รงจู ง ใจ  
ในการปรบัพฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในสงัคมนัน้ ๆ  

1.4 ความหมายของแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555) กล่าวว่า แรงจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว 

ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน บางคนอาจไปเพื่อท่องเที่ยว เพื่อประชุม หรืออาจไปเพื่อหลีกหนี 
ความจ าเจในชีวิต แมแ้ต่ละคนจะมีแรงจูงใจที่ต่างกนั แต่อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาเหมือนกนั 
ดังนั้น การเดินทางท่องเที่ยวของมนุษย์จึงเกิดจากผลของแรงจูงใจ อยู่กับการท่องเที่ยวแต่ละ
รูปแบบช่วยใหต้อบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวไดอ้ย่างเหมาะสม 

แสงเดือน รตินธร (2555) ไดก้ล่าวว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว คือ สิ่งที่กระตุ้น 
ให้คนแสวงหาความพึ งพอใจด้วยพฤติกรรมที่ มี เป้ าหมาย ในการเดินทางท่ องเที่ ยว  
ซึ่ งแ รงจู งใจทางการท่ อง เที่ ย ว ส ามารถแบ่ งออก เป็ น ปั จจัยพื ้น ฐาน ได้  2  ปั จจัย  คื อ  
1) ปัจจัยผลักดัน เป็นปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคม หรือความต้องการภายในท าให้นักท่องเที่ยว
ป รารถนาที่ จ ะ เดินทาง เพื่ อการท่ อง เที่ ย ว  และ2) ปั จจัยดึ งดูด  เป็ น ปั จจัยภ ายนอก  
เช่น แหลง่ท่องเที่ยวท่ีดงึดดูใจใหน้กัท่องเที่ยวเดินทางมา 

จากการศึกษา สรุปได้ว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยว เป็นสิ่งขับเคลื่อนที่ท าให้เกิด 
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเที่ยว โดยแสดงออกมาในรูปแบบ
ของพฤติกรรมในหลากหลายดา้น มีปัจจยัพืน้ฐาน คือ ปัจจยัผลกัดนั และปัจจยัดงึดดู 
  

  



 12 
 

1.5 ลักษณะของแรงจูงใจในการเดินทางท่องเทีย่ว 
บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา (2555) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 

1. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นสภาวะที่มนุษยต์อ้งการเดินทาง
ท่องเที่ ยว  เพื่ อ เรียน รู้ หรือแสวงหาบางอย่างด้วยตนเอง โดยที่ ไม่ต้องอาศัยการชักจูง 
จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น ต้องการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยไม่ได้ถูกใครบังคับ  
หรือมีรางวลัมาลอ่ใจ เป็นตน้ 

2. การจู งใจภายนอก  (Extrinsic Motivation) เป็ นสภาวะที่ ม นุษ ย์ ได้รับ 
สิ่งกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก เกิดเป็นความต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ ต่างๆ  
ซึ่งแรงจงูใจจากภายนอก มี 3 ประเภท คือ 

2.1 แรงจู งใจทางสรี รวิทยา เป็นแรงจู งใจที่ เกิ ดขึ ้น เพื่ อตอบสนอง  
ค ว าม ต้ อ ง ก า รท า ง ร่ า งก าย  ส าม า รถ ด า ร งชี วิ ต อ ยู่ ไ ด้ ต าม ธ รรม ช า ติ ข อ งม นุ ษ ย ์ 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศยั และยารกัษาโรค เป็นตน้ 

2.2 แรงจู งใจทางจิตวิทยา เป็นแรงจู งใจที่ มี ความส าคัญ น้อยกว่า 
แ รงจู ง ใจ ท า งส รี ร วิ ท ย า  แ ต่ มี ผ ล ช่ วย ท างจิ ต ใจ  ท า ให้ ม นุ ษ ย์มี สุ ข ภ าพ จิ ต ที่ ดี ขึ ้น  
ประกอบดว้ย 2 ประเภท คือ 

2.2.1 ความอยากรู้อยากเห็นและการตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อม  
นบัเป็นธรรมชาติของมนุษยอ์ย่างหนึ่งที่สามารถพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่ อการมีชีวิตรอด และเพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ ้น  
ซึ่งความอยากรูอ้ยากเห็นถือเป็นแรงจงูใจชนิดหน่ึงที่ท าใหม้นษุยต์อ้งการเดินทางท่องเที่ยว 

2.2.2 ต้องการความรักและความ เอ าใจใส่ จากผู้ อ่ื น  เนื่ อ งจาก 
มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคมที่อยู่กันเป็นกลุ่ม โดยใชช้ีวิตอยู่ร่วมกนั ซึ่งการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขนัน้
จะต้องประกอบด้วยความรัก  ความเอาใจใส่ซึ่ งกันและกัน  และความเอื ้ออาทรต่อกัน  
อนัจะเป็นการแสดงออกดว้ยการจงูใจใหเ้กิดการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมเยีอนญาติมิตร 

2.3 แรงจูงใจทางสังคมหรือแรงจูงใจจากการเรียนรู ้เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึน้
จากประสบการณใ์นอดีตของแต่ละบคุคล ประกอบดว้ย 3 ประเภท คือ 

2.3.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  (Achievement Motives) เป็นแรงจูงใจที่ 
จะท ากิจกรรมต่าง ๆ ประสบความส าเรจ็ไดต้ามเปา้หมาย 

2.3.2 แ ร ง จู ง ใ จ ใ ฝ่ สั ม พั น ธ์  (Afiliate Motives) เ ป็ น แ ร ง จู ง ใ จ ที่ 
ท าใหบ้คุคลปฏิบติัตนเพื่อใหเ้ป็นที่ยอมรบัของบคุคลอ่ืน ตลอดจนตอ้งการความรกัจากผูอ่ื้น  
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2.3.3 แรงจูงใจต่อความนับถือตนเอง (Self-Esteem) เป็นแรงจูงใจที่
บุคคลมีความปรารถนาจะเป็นที่ยอมรับของสังคม ต้องการที่จะมีชื่อเสียงเป็นที่ รูจ้ักของคน
โดยทั่วไป ซึ่งจะน ามาสูค่วามรูส้กึนบัถือตนเอง 

สรุปได้ว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยวนั้นมี 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ การจูงใจภายใน  
เป็นการเดินทางเที่ยวซึ่งเกิดจากความตอ้งการของตนเอง ไม่มีสิ่งใดล่อใจ และการจูงใจภายนอก 
เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ เกิดจากสิ่งเร้า ซึ่งการจูงใจภายนอกนั้นสามารถแบ่งอ อกเป็น 
อีก 3 ประเภท คือ 1)แรงจูงใจทางสรีระวิทยา เพื่ อตอบสนองความต้องการของร่างกาย 
เป็นธรรมชาติของนักท่องเที่ยว 2) แรงจูงใจทางจิตวิทยา เป็นแรงใจจูงใจที่มีผลต่อจิตใจ เก่ียวกับ 
ความตอ้งการรบัรูต่้อสิ่งแวดลอ้ม และการตอ้งการความรกัความใส่ใจ 3) แรงจูงใจทางสงัคมหรือ
แรงจูงใจจากการเรียนรู ้ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในอดีตของนักท่องเที่ยว สามารถแบ่งออกเป็น 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ แรงจงูใจใฝ่สมัพนัธ ์และแรงจงูใจต่อความนบัถือตนเอง 

1.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเดินทางท่องเทีย่ว  
มีทฤษฎีที่เก่ียวกบัแรงจงูใจในการเดินทางท่องเที่ยวอยากหลากหลาย ไดแ้ก่ 

1. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (The Hierarchy of Needs) ของมาสโลว ์
(Maslow, 1954) เป็นทฤษฎีที่มีการอ้างถึงกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งได้กล่าวถึงแรงจูงใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวไวว้่า ความตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวของมนุษยเ์ป็นล าดับขัน้ โดยทฤษฎีนีไ้ด้
ตัง้สมมติฐานไว ้3 ประการ คือ 

1.1 ความต้องการของมนุษย์มีอยู่เสมอ และไม่มีที่สิ ้นสุด ทั้งนี ้ขึน้อยู่ว่า  
สิ่ งที่ ม นุ ษ ย์ต้อ งการนั้ น ได้ รับ การตอบสนองห รือยั ง  ห าก ได้ รับ การตอบสนองแล้ว  
จะเกิดความตอ้งการอ่ืนเขา้มาแทนที่เรื่อย ๆ 

1.2 ความตอ้งการเมื่อไดร้บัการตอบสนอง จะไม่เกิดสิ่งจูงใจของพฤติกรรม
อีกต่อไป 

1.3 ค วามต้อ งการของมนุษ ย์ เกิ ด ขึ ้น ตามล าดับความส าคัญ  คื อ  
เมื่อความต้องการที่อยู่ในระดับต ่านั้นได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงขึ ้น  
ก็จะตอ้งการการตอบสนองทนัที 

มาสโลวไ์ด้สรา้งล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ โดยเริ่มจากความต้องการ 
ขั้นพืน้ฐานไปสู่ความตอ้งการขั้นสูงสุดทางร่างกาย เมื่อประสบความส าเร็จตามความตอ้งการ 
ขั้นพื ้นฐานแล้ว มนุษย์จะมุ่งสู่ความต้องการขั้นสูงขึน้  โดยมาสโลว์ได้แบ่งขั้นความต้องการ 
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ของมนุษยอ์อกเป็น 5 ระดับขัน้ โดยเริ่มตน้จากความตอ้งการขัน้พืน้ฐานทางร่างกายของมนุษย์
ไปสูจ่ดุยอด ไดแ้ก่ 

ขั้ น ที่  1 ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท า ง ร่ า ง ก า ย  ( Physiological Needs)  
เป็นความต้องการขั้นพื ้นฐาน มีความจ าเป็นที่สุดในการด ารงชีวิต เพราะร่างกายต้องการ 
การตอบสนอง ถา้ไม่ไดร้บัการตอบสนองมนษุยจ์ะไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได ้ความตอ้งการเหลา่นี ้
ได้ แ ก่  อ าห าร  อ าก าศ  น ้ า ด่ื ม  ที่ อ ยู่ อ าศั ย  เค รื่ อ งนุ่ งห่ ม  ย า รักษ า โรค  ก ารพั ก ผ่ อ น  
และความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 

ขัน้ที่ 2 ความตอ้งการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความตอ้งการที่
เห นื อ ก ว่ าค วาม ต้อ งก า รอยู่ ร อ ด  ซึ่ ง ม นุ ษ ย์ มี ค ว าม ต้อ งก า ร เพิ่ ม ใน ระดั บ ที่ สู ง ขึ ้น  
เช่น ความตอ้งการความมั่นคงในการท างาน ความตอ้งการไดร้บัการดแูลปกป้อง เป็นตน้ 

ขั้นที่  3 ความต้องการด้านสังคม (Social needs) หรือความต้องการ 
ในเรื่องของความรกั ตอ้งการการยอมรบัในแง่ของการให ้และไดร้บั ตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่
คณะ และเป็นที่ยอมรบัมากขึน้ เป็นตน้ 

ขั้นที่  4 ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) เป็นความต้องการ 
ถู ก ยก ย่ อ ง  นั บ ถื อ  แล ะมี ส ถ าน ะ  จ ากสั งค ม  พ ย าย าม จ ะส ร้า งค วาม สัม พั น ธ์ ที่ ดี 
กั บ บุ ค ค ล อ่ื น  เช่ น  ค ว าม ต้ อ ง ก า ร ค ว าม เค า รพ  นั บ ถื อ  เป็ น ที่ รู ้จั ก  มี ส ถ าน ะ ที่ ดี  
และมีชื่อเสียงอยู่ในสงัคม 

ขั้ น ที่  5 ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ สู ง สุ ด ใ น ชี วิ ต  
(Self-actualization needs) เป็นความตอ้งการขัน้สูงสุด หากประสบความส าเร็จในขัน้นีจ้ะไดร้บั
ยกย่องเป็นบุคคลพิเศษ เช่น นักรอ้งหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียง ประสบความส าเร็จทุกสิ่งอย่าง 
ดว้ยความสามารถ เป็นตน้ 

2. ทฤษฎีขั้นบันไดแห่ งการเดินทาง (Travel Career Ladder) ของเพียรซ 
(Pearce, 1988 อ้างถึ งใน  ศุภ ลักษณ์  อัครางกู ร , 2547) ถูก คิดขึ ้นมาบนพื ้นฐานของ 
ทฤษฎีล าดับขัน้ความตอ้งการ (The Hierarchy of Needs) ของมาสโลว ์โดยขยายความตอ้งการ
ในแต่ละขั้น แต่ใจความหรือแนวคิดหลักยังคงเดิม กล่าวคือ ความต้องการขั้นต ่าตอ้งไดร้บัการ
ตอบสนองจนพอใจก่อนที่มนุษยจ์ะมีความตอ้งการขัน้สูงต่อไป บนัไดทัง้ 5 ขัน้จะอธิบายแรงจูงใจ
ในภาพรวมมากกว่ าความต้อ งการเพี ย งตั ว เดี ยว  ทฤษฎี ขั้นบัน ไดแห่ งการเดินทาง  
(Travel Career Ladder) เน้นการอ ธิบายว่ามนุษย์มี แ รงจู งใจหลายแบบในการค้นหา
ประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอาจมี
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สิ่งจูงใจ คือ ศาสนสถานที่สวยงาม รวมถึงวัฒนธรรมและอาหารไทยที่ขึน้ชื่อ โดยล าดับขั้น 
ความตอ้งการที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวในครัง้นีม้ีมากกว่า 1 ขัน้ 

3. ทฤษฎี Optimal Arousal ของไอโซ อโฮล่า (Iso-Ahola, 1982 อา้งถึงใน บุญ
เลิศ จิตตั้งวัฒนา , 2555) เป็นทฤษฎีที่อธิบายนักท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวว่า 
เป็นส่วนที่เก่ียวขอ้งกับส่วนผสมของความตอ้งการสิ่งเรา้ กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่ตอ้งการสิ่งเรา้ 
ในระดับต่าง ๆ แต่ก็ตอ้งการจะไม่ให้เกิดสิ่งเรา้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป เพราะจะเป็นบ่อเกิด 
แห่งความเบื่ อ  โดยจากการศึกษาของนักวิชาการท่องเที่ ยวหลายๆท่าน  พอสรุปได้ว่า  
แรงจูงใจของนกัท่องเที่ยวนัน้เกิดจากแรงผลกั และแรงดึง กล่าวคือแรงผลกั ท าใหเ้กิดแรงจูงใจใน
ความตอ้งการเดินทางท่องเที่ยว ในขณะที่การตัดสินใจเลือกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใด
นัน้ขึน้อยู่กบัแรงดงึ ซึ่งทัง้ 2 แรง มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 แรงผลกั (Push Factors) เป็นเหตจุุดชนวนใหเ้กิดความตอ้งการเดินทาง
ท่องเที่ ยว ได้แก่  ความต้องการตอบสนอง การพักผ่อนของร่างกาย หลีกหนีความจ าเจ  
ตอ้งการสิ่งไปสถานที่ใหม่ ๆ ตอ้งการความภาคภูมิใจที่ไดไ้ปท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ความตอ้งการ
ศกึษาวฒันธรรม ความตอ้งการท าใจจากเรื่องรา้ย ๆ และหาโอกาสเขา้สงัคมใหม่ ๆ 

3.2 แ ร งดึ ง  (Pull Factors) ดึ ง ดู ด ให้ ตั ด สิ น ใจ ไป ยั ง ส ถ า น ที่ นั้ น  ๆ  
เพื่อตอบสนองความต้องการจากแรงผลัก ซึ่งขึน้อยู่กับลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยว 
ที่สามารถดึงดดูนกัท่องเที่ยว เช่น ถา้หากแรงผลกัในการเดินทางท่องเที่ยว คือ การไปท าใจใหส้งบ 
แรงดึงจะท าใหต้ดัสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ประเภทเงียบสงบไม่พบปะผูค้น เพื่อตอ้งการเวลา
ส่วนตัว แต่ถ้าหากแรงผลักในการเดินทางท่องเที่ยว คือการสรา้งความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง  
แรงดึงจะท าให้เกิดการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวประเภทที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยม 
โดยทั่ วไปความต้องการในการเดินทางท่องเที่ ยวมักเริ่มจากการตอบสนองทางร่างกาย  
เป็นอันดับแรก และต่อจากนั้นจะต้องการความต่ืนเต้น แต่เน้นความปลอดภัย หลังจากนั้น  
จะสรา้งความสัมพันธ์ตามด้วยการสรา้งความภูมิใจ และความต้องการความสมบูรณ์  และ
ความสขุในทา้ยท่ีสดุ 

4. สวอร์บ รูค  (Swarbrooke, 1999) ได้น า เสนอทฤษฎี เก่ี ยวกับแรงจู งใจ 
ในการท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ โดยจ าแนกแรงจงูใจออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 

4.1 แรงจูงใจดา้นกายภาพ คือ แรงจูงใจที่ก่อใหเ้กิดความตอ้งการเดินทางไป
ท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการทางกายภาพของนักท่องเที่ยวเอง หรือพักผ่อนจาก  
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ความเหน็ดเหนื่อยจากการท างาน เช่น การไปเที่ยวเพื่อผ่อนคลายทางร่างกาย การไปเที่ยวทะเล
เพื่ออาบแดดใหม้ีผิวสีแทน เป็นตน้ 

4.2 แรงจงูใจดา้นวฒันธรรม คือ แรงจูงใจที่ก่อใหเ้กิดความอยากไปท่องเที่ยว
เพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อใหเ้กิดการเรียนรูท้างวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ 
ทั้ งนี ้ความแตกต่างทางวัฒ นธรรมของแต่ละพื ้นที่ นั้น  สามารถพัฒ นาเป็นแรงจู งใจ 
ทางการท่องเที่ยวได ้เช่น การท่องเที่ยวเพื่อชมวดั เป็นตน้ 

4.3 แรงจูงใจด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ  คือ แรงจูงใจที่ก่อให้เกิด 
การเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อเสริมสรา้งภาพลกัษณ ์หรือเกียรติของตวัเอง แรงจูงใจดา้นนีส้่งเสริม
ให้เกิดความภาคภูมิใจจากการที่ ได้ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงท าให้คนทั่ วไปมองว่า 
ตวัเองมีความโดดเด่น ตามสมยันิยม 

4.4 แรงจูงใจดา้นส่วนบุคคล คือ แรงจูงใจที่ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อตอบสนองความตอ้งการโดยใชเ้หตผุลส่วนตวัในการเลือกเดินทาง เช่น การเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อไปเยี่ยมญาติ เป็นตน้ 

4.5 แ ร งจู ง ใจ ด้ า น ก า รพั ฒ น าตน เอ ง  คื อ  แ ร งจู ง ใจ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด 
การเลือกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความรูค้วามสามารถ หรือเกิดทักษะใหม่ ๆ ที่ได้รบัจาก  
การเดินทางท่องเที่ยว 

4.6 แรงจูงใจดา้นอารมณ์และความรูส้ึก คือ แรงจูงใจที่ก่อใหเ้กิดความรูส้ึก 
ต่ืนเตน้ ทา้ทาย โรแมนติก หรือปลดปล่อยความรูส้ึกนึกคิดจากการท่องเที่ยว หรือเ ป็นแรงจูงใจ 
ที่เกิดขึน้จากอารมณแ์ละความรูส้กึของนกัท่องเที่ยวท่ีถกูกระตุน้จากสิ่งแวดลอ้มรอบตวัขณะนัน้ 

5. แมคอินทอช และโกลด์เนอร ์(McIntosh & Goeldner, 1986) กล่าวไว้ว่า
แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
สนองตอบความตอ้งการของตนเอง แสดงใหเ้ห็นถึงค่านิยมพฤติกรรมการบรโิภคสินคา้ และบริการ
ทางการท่องเที่ยว การแสวงหาประสบการณ์จากจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการ และสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว แรงจูงใจเหล่านีท้  าใหรู้ปแบบพฤติกรรม
การเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว ก็จะเข้าใจว่านักท่องเที่ยวมาด้วย
วตัถปุระสงคต่์างกนั นกัท่องเที่ยวจะเดินทางหรือไม่ย่อมขึน้อยู่กบัแรงจงูใจที่ส  าคญั 4 ประการ คือ 

5.1 สิ่งจูงใจทางกายภาพ ไดแ้ก่ สิ่งจูงใจที่เก่ียวกับการพักผ่อนร่างกาย กีฬา 
การเดินเลน่บนชายหาด การนนัทนาการ และสิ่งจงูใจที่เก่ียวกบัสขุภาพ 
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5.2 สิ่งจงูใจทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ความปรารถนาที่อยากรูจ้กัวิถีชีวิตของผูอ่ื้น 
ไดเ้รียนรูว้ฒันธรรม เช่น ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวฒันธรรม เป็นตน้ 

5.3 สิ่งจูงใจระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ ความปรารถนาในการรูจ้ัก พบเจอผูค้นที่
แปลกใหม่จากการเดินทางท่องเที่ยว 

5.4 สิ่งจูงใจทางสถานภาพและชื่อเสียง ไดแ้ก่ ความตอ้งการพัฒนาตนเอง 
และการใหเ้ห็นความส าคญักบัตนเอง เช่น การเดินทางเพื่อธุรกิจ การเดินทางไปศกึษาต่อ เป็นตน้ 

สามารถส รุปว่า  แรงจู งใจในการท่ องเที่ ยวนั้น เป็นกระบวนการที่ เกิดจาก 
ความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งปัจจัยภายนอก และภายใน จึงเกิดแรงจูงใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว ซึ่งความตอ้งการนัน้มีหลากหลายขัน้ตอน
ตั้งแต่ขั้นพื ้นฐานไปจนถึงขั้นสูงสุด  ถือเป็นองค์ป ระกอบที่ ส  าคัญ ในการเกิดแรงจูงใจ 
ทางการท่องเที่ยว ในการท าวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้น าทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว  
ของสวอรบ์รูค แมคอินทอชและโกลดเ์นอร ์มาประยกุตใ์ชก้บังานวิจยั ดงันี ้

1. แรงจูงใจด้านกายภาพ ได้แก่ ความส าคัญประวัติความเป็นมาของสถานที่
ท่องเที่ ยว การเข้าถึ งสถานที่ ท่ องเที่ ยว สภาพแวดล้อมโดยรวมของสถานที่ ท่ องเที่ ยว  
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ที่จอดรถ ป้ายสื่อความหมาย  
ปา้ยบอกต าแหน่ง เป็นตน้ และระบบรกัษาความปลอดภยัของแหลง่ท่องเที่ยว  

2.แรงจูงใจดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ การเรียนรู ้ความเขา้ใจทางศาสนา วฒันธรรม และ
ธรรมเนียมปฎิบติัทางศาสนา ผ่านแหลง่ท่องเที่ยว  

3. แรงจูงใจด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ ได้แก่ เสริมสรา้งก าลังใจ ความมั่นใจ  
ขดัเกลาจิตใจ และมีทศันคติที่ดีใหก้บันกัท่องเที่ยว จากสถานที่ท่องเที่ยว 

4. แรงจู ง ใจด้าน ระหว่ างบุ คคล  ได้แก่  นั กท่ อ ง เที่ ย วได้รับมิ ต รภ าพ ใหม่  
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ปรบัตวัใหอ้ยู่รว่มกบัผูอ่ื้นจากแหลง่ท่องเที่ยว  

5. แรงจูงใจดา้นการพัฒนาตนเอง ไดแ้ก่ นักท่องเที่ยวไดร้บัความรู ้ประสบการณท์ี่ดี 
เห็นคุณค่าในตนเอง มีจุดมุ่งหมายในชีวิต และเกิดการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ จากแหล่ง
ท่องเที่ยว  

6. ด้านอารมณ์และความรูส้ึก ได้แก่ นักท่องเที่ยวได้รับความสุข ความสมหวัง  
ดงัปรารถนา ความซาบซึง้ และความประทบัใจจากแหลง่ท่องเที่ยว 

ซึ่งแรงจงูใจที่กล่าวมาขา้งตน้ทัง้ 6 ดา้นนัน้มีสว่นส าคญัในการรบัรู ้และเขา้ใจเหตผุล
ในการเลือกเดินทางมายังศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักใน
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กรุงเทพมหานคร อีกทั้งแรงจูงใจในการท่องเที่ยวดังกล่าวยังสามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมของ
นกัท่องเที่ยว และยงัสามารถสะทอ้นถึงจดุเด่น และจดุดอ้ยของศาสนสถานไดอี้กดว้ย 

2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 

2.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
ปณิศา มีจินดา (2553) กล่าวว่า พฤติกรรมนกัท่องเที่ยวเป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้ง

กบับุคคลหรือกลุ่มในการจดัหา การเลือกสรร การใชแ้ละการจดัการเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของนกัท่องเที่ยวในช่วงเวลาหนึ่ง 

สุวีรณ์ัสญ์ โสภณศิริ (2554) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นการกระท า 
ของนักท่องเที่ยวทุก ๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะรูต้ัวหรือไม่ และบุคคลอ่ืนจะสังเกตเห็นหรือไม่ก็ตาม 
พฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยว สามารถรบัรูไ้ดโ้ดยประสาทสัมผัส ส่วนพฤติกรรมภายใน  
เป็นการท างานของอวยัวะที่เกิดขึน้ภายในร่างกาย รวมถึงความรูส้ึกนึกคิด ซึ่งพฤติกรรมภายในจะ
เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นสว่นใหญ่ 

สรุปว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ ยวนั้นหมายถึง การกระท าของนักท่องเที่ ยวที่  
แสดงออกมาเกิดได้ทั้งภายใน และภายนอก ซึ่งพฤติกรรมนั้นอาจเกิดจากสิ่ งแวดล้อม  
และประสบการณท์ี่นกัท่องเที่ยวไดร้บัในขณะนัน้ 

2.2 พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วในการตัดสินใจท่องเทีย่ว 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเที่ยว คือ การแสดงออกของ

นกัท่องเที่ยว จากการไดร้บัหรือใชบ้รกิารทางการท่องเที่ยว รวมถึงขบวนการต่าง ๆ ในการตดัสินใจ
เดินทางท่องเที่ยว โดยมีขัน้ตอนส าคญัอยู่ 9 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้(บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา, 2548) 

2.2.1 ก า ร ส่ ง เส ริ ม ต ล า ด ท า ง ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว  ( Tourism Promotion)  
เป็นการกระจายข่าวสาร และข้อมูลเก่ียวกับการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย  
ผ่ านช่ องทางสื่ อ  และหน่ วยงานที่ เ ก่ียวข้อง ท าให้นักท่ องเที่ ยวได้รับข้อมูล  ข่ าวสาร  
ทางการท่องเที่ยว เช่น หนังสือพิมพ์ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว บริษัทน าเที่ยว เป็นต้น  
ซึ่ งการส่งเสริมตลาดทางการท่องเที่ ยวไปยังนักท่องเที่ ยวสามารถกระท าได้ทั้งภาครัฐ  
และภาคเอกชน 

2.2.2 ค ว า ม ต้ อ งก า รท่ อ ง เที่ ย ว ข อ งนั ก ท่ อ ง เที่ ย ว แ ต่ ล ะค น  (Need)  
เมื่อนักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลทางการท่องเที่ยว  จึงเกิดความต้องการเดินทางท่องเที่ยว 
ซึ่ ง จุ ด ป ระ ส งค์ ข อ งนั ก ท่ อ ง เที่ ย ว เพื่ อ เส ริม สิ่ ง ที่ ข า ด ไป  ห รื อ เพิ่ ม สี สั น ให้ กั บ ชี วิ ต  
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เช่น อยากเปลี่ยนบรรยากาศจากความเบื่อหน่าย ต้องการเดินทางท่องเที่ยวพบเจอสิ่งใหม่ ๆ  
 เพื่อเพิ่มประสบการณ ์ 

2.2.3 สิ่งจูงใจส าหรบันกัท่องเที่ยว (Motivation) เป็นแรงกระตุน้ใหอ้ยากเดินทาง
เพื่ อ ท่ อ ง เที่ ย ว  ซึ่ ง เกิ ด แ ร ง ผ ลั ก  ม า ก ระ ตุ้ น ให้ เกิ ด ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ไป ท่ อ ง เที่ ย ว 
เพื่อหลีกหนีความจ าเจ และแรงดึง ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยี่ยมชมหรือเข้าร่วมกิจกรรม 
ทางการท่องเที่ยวในแหลง่ท่องเที่ยว 

2.2.4 การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว (Decision Making) เป็นองค์ประกอบที่
เกิ ด ผ ลกระทบ ต่ อการท่ อ ง เที่ ย วม ากที่ สุ ด  เมื่ อ ได้ รับ ข้อมู ล เ ก่ี ย วกับ ก ารท่ อ ง เที่ ย ว  
นกัท่องเที่ยวจึงเกิดความตอ้งการ และเกิดแรงกระตุน้จากสิ่งจูงใจดา้นต่าง ๆ เกิดเป็นภาพลกัษณ์
ทางการท่องเที่ ยว (Tourist Image) ของแต่ละพื ้นที่ เพื่ อประกอบการตัดสินใจท่องเที่ ยว 
ภาพลกัษณข์องสถานที่ท่องเที่ยวนัน้อาจเกิดดา้นบวกหรือลบก็ได ้เช่น ประเทศมีความปลอดภยัสงู 
มค่ีาใชจ้่ายที่สงูตามไปดว้ย  

2.2.5 การวางแผน ค่ าใช้จ่ ายการท่ อ ง เที่ ย ว  (Planning for Expenditure)  
เมื่ อตัดสินใจจะไปท่องเที่ ยวในสถานที่ ท่องเที่ ยวใด ก็จะต้องศึกษา เก่ียวกับ ค่าใช้จ่าย 
ในการท่องเที่ยว ตอ้งมีการวางแผนก่อนการเดินทางไปท่องเที่ยว วางแผนค่าใชจ้่ายที่จะเกิดขึน้
จากการท่องเที่ยวสถานที่นัน้ ๆ ซึ่งการวางแผนค่าใชจ้่ายการท่องเที่ยวนีเ้ราอาจขอความช่วยเหลือ
จากธุรกิจน าเที่ยวมาใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนเรื่องค่าใชจ้่ายในการท่องเที่ยว  

2.2.6 การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) เมื่อตัดสินใจเลือกสถานที่ 
ที่ แน่ น อน  และมี ก ารวางแผน การใช้จ่ าย เรียบ ร้อยแล้ ว  ใน ขั้น ตอนนี ้นั กท่ อ ง เที่ ย ว 
ตอ้งเตรียมตวัในเรื่องการจองตั๋วพาหนะที่จะเดินทาง การจองแพคเกจท่องเที่ยว จดัท าเอกสารเพื่อ 
การเดินทาง นอกจากนีย้งัตอ้งเตรียมเสือ้ผา้ และของใชจ้ าเป็นในระหว่างเดินทางดว้ย 

2.2.7 การเดินทางท่ อง เที่ ยว  (Travel) เป็นการเดินทางจากที่ อยู่ อาศัย  
เพื่อท่องเที่ยวจนกระทั่งกลบั จะประเมินผลจากการท่องเที่ยวเป็นระยะ ๆ ตามประสบการณท์ี่ไดร้บั  

2.2.8 ประสบการณ์นักท่องเที่ยว (Experience) เมื่ อนักท่องเที่ ยวประเมิน 
ผลการเดินทางมาท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว สภาพแวดลอ้ม ผู้คน สิ่งอ านวยความสะดวก  
ก็จะไดร้บัประสบการณจ์ากการท่องเที่ยว แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ พงึพอใจ และไม่พงึพอใจ 

2.2.9 ทัศนคติของนักท่องเที่ยว (Atitudes) ประสบการณ์จากการท่องเที่ยว 
เกิดทัศนคติต่อการท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวพึงพอใจ เกิดทัศนคติที่ ดีต่อการท่องเที่ยว 
นกัท่องเที่ยวอาจกลบัมาท่องเที่ยวอีกครัง้ หรือบอกเลา่ใหบ้คุลอื่นฟังเพื่อแนะน าใหม้าเที่ยว 
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สรุปว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเที่ยวนัน้เกิดจากหลาย ๆ 
ปัจจัย ซึ่งเกิดเป็นขั้นตอนทั้ง 9 ขั้นตอนท าให้เกิดการตัดสินใจไปท่องเที่ยวยังสถานที่นั้น ๆ  
ซึ่งถ้าเกิดความพึงพอใจก็จะท าให้เกิดกลับไปท่องเที่ยวซ ้า และเกิดเป็นประสบการณ์ ที่ ดี 
ของนกัท่องเที่ยวอีกดว้ย 

2.3 หลักประชากรศาสตร ์
ศิ ริวรรณ  เสรีรัตน์ (2538)  ให้ค าจ ากัดความของหลักประชากรศาสตร์ว่ า  

ลกัษณะประชากรศาสตร ์จะประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพ รายได ้อาชีพ 
ระดบัการศกึษา ซึ่งเป็นส่วนส าคญัที่ช่วยในการก าหนดตลาดของกลุม่เปา้หมายได ้เกณฑท์างดา้น
ประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ยตวัแปรที่ส  าคญั ดงันี ้

1. อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุ่มผูบ้ริโภคสัมพันธ์ต่อการบริโภคสินคา้หรือ
การบริการ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน ช่วยในการค้นหาความต้องการของตลาดส่วนเล็ก  
(Niche Market) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

2. เพ ศ  (Sex) หมายถึ ง  ตั วแป รที่ เป็ น ส่ วน ในการแบ่ งส่ วนการตลาด  
เพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของการบริโภคไปจากเมื่อก่อน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
อาจมีสาเหตจุากการที่ผูห้ญิงออกไปท างานนอกบา้นมากขึน้ 

3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลักษณะของครอบครัว  
เก่ียวกับหน่วยของผู้บริโภค จ านวน และลักษณะของบุคคลในครอบครัวช่วยในการพัฒนา 
กลยทุธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม  

4. ร า ย ได้  ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ อ า ชี พ  ( Income, Education and Occupation)  
รายไดจ้ะเป็นตัวชีว้ัดความสามารถของผูบ้ริโภคในการซือ้สินคา้ รสนิยม รูปแบบการด ารงชีวิต 
อาชีพ และการศกึษา เป็นตวัก าหนดเปา้หมายไดเ้ช่นกนั 

กิติมา สุรสนธิ (2542) แบ่งผู้ร ับสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะส่วนบุคคล 
(Demographic Characteristics) ดงันี ้ 

1. เพศ (Sex) การวิจยัทางจิตวิทยา กล่าวถึงความแตกต่างทัง้เพศชาย และหญิง 
ในด้านสรีระ จิตใจ อารมณ์ และค่านิยม สามารถก าหนดได้ถึงบทบาท และกิจกรรมต่าง ๆ  
ไวอ้ย่างแตกต่างกนั 

2. อายุ  (Age) อายุนั้น เป็นตัวก าหนดถึงประสบการณ์ของคนแต่ละคน  
เป็นตัวบ่งชีถ้ึงความคิด ความเชื่อต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล โดยการมีอายุที่เพิ่มขึน้ 
ก็หมายถึงการมีประสบการณท์ี่สงูขึน้ ดงันัน้ อายจุึงถือเป็นปัจจยัที่ส  าคญั 
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3. การศึ กษ า (Education) โดยคนทั่ ว  ๆ  ไปมี การศึ กษ าที่ แตก ต่างกัน 
เนื่องมาจากยุคสมัยของสถาบัน หรือระดับชั้นที่ไดร้บัที่แตกต่างกัน จึงท าให้มีความรู ้มีแนวคิด 
และมีความตอ้งการต่าง ๆ ที่จะยดึถือแนวคิดของตนเองเป็นหลกั 

4.  ส ถ า น ภ าพ ท า ง สั ง ค ม  แ ล ะ เศ รษ ฐ กิ จ  (Socio-Economic Status) คื อ 
จ านวนของราย ได้  และสภ าวะทางการเงิน  พื ้น ฐานของครอบครัว  อาชีพ  เชื ้อ ชา ติ  
ผูร้บัสารที่มีฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจ มีอิทธิพลที่ท าใหก้ารเกิดปฏิกิริยาหรือการแสดงออก
ของผูส้ง่สารและสาร โดยปัจจยันีจ้ะสง่ผลใหบ้คุคลนัน้มีวฒันธรรม และมีทศันคติที่ต่างกนั 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2544) ได้กล่าวถึงไว้ว่า ลักษณะของประชากรศาสตร ์ 
ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลคนหนึ่ ง เช่น ลักษณะครอบครวั อายุ เพศ 
การศึกษา ประสบการณ ์รายได ้อาชีพ เชือ้ชาติ จะมีผลต่อรูปแบบของความตอ้งการ และปริมาณ
ของผลิตภณัฑท์างการท่องเที่ยว 

ส รุป ว่ า  แ น ว คิ ด ด้ าน ป ระช าก รศ าสต ร์นิ ย ม น าม าแบ่ งส่ ว น ก ารต ล าด 
ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีคณุลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นดา้นอาย ุเพศ ลกัษณะครอบครวั 
ศาสนา อาชีพ การศึกษา และอาชีพ หลักประชากรศาสตรท์ั้งหมดนี ้สามารถเป็นแรงกระตุ้น  
ท าให้บุคคลมีพฤติกรรม บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ เป้าหมาย ที่แตกต่างกัน  
ซึ่ งในการท าวิจัยครั้งนี ้  ผู ้วิจัยได้เลือกใช้เพศ สถานภาพ และอายุ  มาเป็นตัวแปรหลัก 
ในการเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก  
ในกรุงเทพมหานคร 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเทีย่วเชิงศาสนา 

3.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว 
องคก์ารท่องเที่ยวโลกแห่งองคก์ารสหประชาชาติ (United Nations World Tourism 

Organization: UNWTO) (อ้างถึงใน ศรัญยา วรากุลวิทย์, 2546) ได้ก าหนดความหมายของ 
การท่องเที่ยวไว้ว่า การเดินทางรูปแบบใด ๆ ก็ตามที่ เป็นการเดินทางจากสถานที่อยู่อาศัย  
เป็ นป ระจ า ไปยั งสถานที่ อ่ื น  ๆ  เป็ นการชั่ วค ราวด้วยความสมั ค รใจ ไม่ ได้ถู กบั งคับ  
และมีวตัถปุระสงคใ์ด ๆ ก็ตามแต่ที่ไม่ใช่การเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจหรือหารายได ้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ้างถึงใน กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา , 2537)  
ได้อ ธิบายความหมายไว้ว่ า  การท่ อง เที่ ย วนั้ น เป็ นค าที่ มี ความหมายค่อนข้างกว้ าง  
เพราะไม่ไดห้มายความแค่การเดินท่องเพื่อพกัผ่อน หรือเพื่อความบนัเทิง แต่ยงัรวมถึงการเดินทาง



 22 
 
เพื่ อป ระชุม สัมมนา เพื่ อศึ กษ าหาความ รู้ เพื่ อการกีฬ า  เพื่ อ ติด ต่อธุ รกิ จ  ตลอดจน  
การเย่ียมเยือนญาติ ก็นบัว่าเป็นการท่องเที่ยว 

ฐิ รชญ า ม ณี เนตร (2552) ได้กล่ าวไว้ว่ า  การท่ อง เที่ ยว  คื อการเดินทาง 
จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งเป็นการชั่วคราวอย่างสมัครใจ เดินทางดว้ยเหตุผลเก่ียวกับ 
การท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่ใช่การเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ หรือหารายได ้

สม ช า ติ  อู่ อ้ น  (2 5 52 )  ได้ อ ธิ บ ายค วาม หม ายขอ งก า รท่ อ ง เที่ ย ว ไว้ว่ า  
การท่องเที่ ยว คือการเดินทางของผู้คนจากสถานที่ แห่ งหนึ่ งไปยังอีกแห่ งหนึ่ ง  รวมถึง 
การเดินทางภายในประเทศ และการเดินทางระหว่างประเทศ การเดินทางเพื่อการประชุมสมัมนา  
เพื่ อการศึกษา เพื่ อการติดต่อธุรกิจ และการเยี่ยมญาติพี่น้องนับเป็นการท่องเที่ยวทั้งสิ ้น  
โดยในหลกัเกณฑค์วามหมายก าหนด ไดโ้ดยเงื่อนไข 3 ประการ ดงันี ้

1. เดินทางจากที่พกัอาศยัของตนไปยงัสถานที่อ่ืนชั่วคราว 
2. สมคัรใจในการเดินทาง 
3. วตัถปุระสงคข์องการเดินทางไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได ้

สรุปว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่พักอาศัยไปในสถานที่ต่าง ๆ  
เป็นการชั่ วคราวเพื่อการพักผ่อน เพื่อความสนุกสนาน ไม่ใช่การประกอบธุรกิจ หารายได ้  
และไปดว้ยความสมคัรใจไม่ใช่การบงัคบั 

3.2 รูปแบบการท่องเที่ยว 
องคก์ารท่องเที่ยวโลก (อา้งถึงใน วารชัต ์มธัยมบุรุษ, 2552) ไดม้ีการก าหนดรูปแบบ

การท่องเที่ยวไว ้3 รูปแบบหลกั สามารถสรุปไดด้งันี ้
3.2.1 รูปแบบการท่ องเที่ ยวในแหล่งธรรมชาติ  (Natural based tourism) 

ประกอบดว้ย 
3.2.1.1 การท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศ (Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ ยว 

ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น ที่เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ 
และการมีสว่นรว่มของทอ้งถิ่น และนกัท่องเที่ยว  

3.2.1.2 ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง นิ เ ว ศ ท า ง ท ะ เล  (Marine Ecotourism)  
หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกต่อแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 
ที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะถิ่น  

3.2.1.3 ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง ธ ร ณี วิ ท ย า  (Geo-Tourism) ห ม า ย ถึ ง  
การท่องเที่ยว ที่แปลกใหม่  เพื่ อดูการเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ โลก เก่ียวกับหิน ดิน ฟอสซิล  
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และแร่ต่าง ๆ ที่มีความงามในธรรมชาติ ได้รับความรู้ ประสบการณ์ใหม่  บนพื ้นฐานของ 
การท่องเที่ยว  

3.2.1.4 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยว 
ไปยั งพื ้ น ที่ เกษตรก รรม  มุ่ ง เน้ น ทางด้ านการ เรียน รู้วิ ถี เกษ ตรก รรม ของชาวชนบท  
โดยเนน้การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการด าเนินกิจกรรมก่อใหเ้กิดการเรียนรูด้า้นการเกษตร  
วิถีการด ารงชีวิต วฒันธรรม ประเพณี บนพืน้ฐานความรบัผิดชอบ  

3.2.1.5 การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร ์(Astrological Tourism) หมายถึง  
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมปรากฏการณ์ธรรมชาติทางดาราศาสตรท์ี่เกิดขึน้ เช่น สุริยุปราคา  
ฝนดาวตก ซึ่งจะไดร้บัมีความรู ้ความทรงจ า ความประทบัใจ และประสบการณท์ี่ดีเพิ่มขึน้  

3.2.2 รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) 
ประกอบดว้ย 

3.2.2.1 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์(Historical Tourism) หมายถึง  
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวิติศาสตรแ์ละโบราณคดี รวมถึงสถานที่  
ที่มีความผกูพนัทางดา้นจิตใจ ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร ์และโบราณคดีในทอ้งถิ่น 

3.2.2.2 ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ง า น ช ม วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ป ร ะ เ พ ณี  
(Cultural And Traditional Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อชมงานประเพณีต่าง ๆ ในทอ้งถิ่น
ที่ จัด ขึ ้น  ได้ รับ ความ เพลิ ด เพ ลิ น  ได้ป ระสบการณ์ ที่ แปลกใหม่  และ เป็ นการศึ กษ า 
ความเชื่อ พิธีกรรมต่าง ๆ  

3.2.2.3 การท่ อ ง เที่ ย วชม วิ ถี ชี วิ ต ในชนบท  (Rural Tourism / Village 
Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวชมุชนในชนบท ที่มีวิถีชีวิตที่มีความเป็นเอกลกัษณพ์ิเศษ 
มีความโดดเด่น ดผูลงานของชาวบา้นในชนบท และภมูิปัญญาพืน้บา้น มีความเขา้ใจในวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น ไดร้บัความเพลิดเพลิน และไดค้วามรู ้

3.2.3 รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) 
ประกอบดว้ย 

3.2.3.1 ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง สุ ข ภ า พ  (Health Tourism) ห ม า ย ถึ ง  
การท่องเที่ยวทัง้ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวฒันธรรม อาจจดัรูปแบบเป็นการท่องเที่ยว
เพื่อสขุภาพ และความงาม เพื่อการพกัผ่อน และเรียนรู ้ 



 24 
 

3.2.3.2 ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง ทั ศ น ศึ ก ษ า  แ ล ะ ศ า ส น า  
(Edu-Meditation Tourism) หมายถึง การทัศนศึกษา แลกเปลี่ ยนเรียนรู้เก่ียวกับศาสนา  
เกิดสจัธรรมในการด าเนินชีวิต ฝึกสมาธิ เพิ่มประสบการณใ์หม่ ๆ เป็นแนวทางในการใชช้ีวิตที่ดีขึน้  

3.2.3.3 การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุหรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย 
(Ethnic Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรูว้ิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชาวบา้น 
และชนกลุม่นอ้ยหรือชนเผ่าต่าง ๆ สรา้งประสบการณ ์และความรูใ้หม่ 

3.2.3.4 ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง กี ฬ า  ( Sports Tourism) ห ม า ย ถึ ง  
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเล่นกีฬา ตามความถนัด และความสนใจ เพื่อความเพลิดเพลิน  
สนกุสนานต่ืนเตน้ และไดร้บัประสบการณใ์หม่ ๆ  

3.2.3.5 ก า รท่ อ ง เที่ ย ว แบบ ผ จญ ภั ย  (Adventure Travel) หม ายถึ ง  
การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิ เศษ นักท่องเที่ยวจะได้รับ
ประสบการณท์ี่แปลกใหม่ หวาดเสียว ผจญภยั สนกุสนาน ต่ืนเตน้ และมีความปลอดภยั  

3.2.3.6 การท่องเที่ ยวแบบโฮมสเตย์ และฟาร์มสเตย์ (Home Stay &  
Farm Stay) หมายถึง การเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับชุมชน 
ในทอ้งถิ่น อาศยัอยู่ดว้ย เพื่อการเรียนรูภ้มูิปัญญาทอ้งถิ่น และวฒันธรรมทอ้งถิ่น  

3.2.3.7 ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว พ า นั ก ร ะ ย ะ ย า ว  ( Long Stay) ห ม า ย ถึ ง  
กลุ่มเกษียณอายุจากการท างาน ที่ต้องการใช้ชีวิตในต่างแดน เพื่อเพิ่มปัจจัยที่  5 ของชีวิต  
คือ  การเดินทางท่ องเที่ ยวต่างประเทศเฉลี่ ย ปีละ 3- 4 ครั้ง  ซึ่ งการเดินทางแต่ละครั้ง 
ไม่ต ่ากว่า 1 เดือน 

3.2.3.8 ก า รท่ อ ง เที่ ย ว แบ บ ให้ รา ง วั ล  ( Incentive Travel) หม ายถึ ง  
การท่องเที่ยวที่จัดขึน้เพื่อให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ผลงานดีเด่น นับเป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารโดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ท่องเที่ ยวชั้นเลิศที่ จัดให้แก่บุคลากร  
เพื่อจงูใจในการท างาน ไดผ้ลการปฏิบติังานในระดบัสงูตามที่บรษิัทตัง้ไว ้

3.2.3.9 การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม เป็นการจัดน าเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้า  
ก่ อนการป ระชุ ม  (Pre-Tour) แล ะหลั งก า รป ระ ชุม  (Post-Tour) เป็ น การบ ริก า รให้กั บ 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ และผูท้ี่รว่มเดินทางกบัผูเ้ขา้ประชมุ (ครอบครวั)  

3.2.3.10 การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ 
น ารูปแบบการท่องเที่ยวที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ มาจัดเป็นรายการน าเที่ยว นักท่องเที่ยวจะไดร้บั
ความแตกต่างจากการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาตัง้แต่ 2 - 7 วนั หรืออาจมากกว่านัน้ 
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ส รุป ได้ว่ า  รูปแบบการท่ อ ง เที่ ย วในประ เทศไทย  มี หลากหลายประ เภท 
เนื่องจากทรพัยากรทางการท่องเที่ยวในประเทศนั้นมีความหลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งออก  
ได้ดั งนี ้  1) รูป แบบการท่ อ ง เที่ ย ว ใน แหล่ งธรรม ชา ติ  ได้แ ก่  ก ารท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งนิ เวศ  
การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ ยวเชิงดาราศาสตร ์  
2) รูปแบบการท่ อง เที่ ยวในแหล่ งวัฒ นธรรม  ได้แก่  การท่ อง เที่ ยวเชิ งป ระวั ติ ศาสตร ์  
การท่ อง เที่ ยวงานชมวัฒ นธรรมและประ เพ ณี  และการท่ อง เที่ ยวชมวิ ถี ชี วิ ตชนบท  
3) รู ป แ บ บ ก า รท่ อ ง เที่ ย ว ใน ค วาม ส น ใจพิ เศ ษ  ได้ แ ก่  ก า รท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง สุ ข ภ าพ  
การท่ องเที่ ยวเชิ งทัศนศึกษาและศาสนา การท่ องเที่ ยวเพื่ อศึกษากลุ่ มชาติพันธุหรือ  
วฒันธรรมกลุม่นอ้ย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวแบบผจญภยั การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย ์
แ ล ะฟ า ร์ม ส เต ย์  ก า รท่ อ ง เที่ ย ว พ า นั ก ร ะ ย ะ ย า ว  ก า รท่ อ ง เที่ ย ว แ บ บ ให้ ร า ง วั ล  
 การท่องเที่ยวเพื่อการประชมุ และการท่องเที่ยวแบบผสมผสาน  

3.3 องคป์ระกอบการท่องเทีย่ว 
ทวีศักดิ์ ทิพยมหิงษ์ (2544) อธิบายว่า การท่องเที่ยวจะตอบสนองใหน้ักท่องเที่ยว

เกิดความพงึพอใจได ้จะตอ้งมีสว่นประกอบ 4 ดา้น ดงันี ้
3.3.1 ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  

เชิงวฒันธรรม สถานที่เที่ยวเพื่อความบนัเทิง ฯลฯ จะตอ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ 
สามารถสรา้งแรงจูงใจให้ไปเที่ยวได้ หรือเป็นสถานที่ที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สรา้งความพึงพอใจ  
แก่นกัท่องเที่ยวท่ีไปเที่ยวชมได ้

3.3.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง สิ่งที่ สร้างความสะดวกสบาย 
แก่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนสถานที่นั้น ๆ สรา้งความรูส้ึกพอใจ เช่น ถนนหนทาง อาหารการกิน  
รา้นขายของที่ระลกึ สญัญาณอินเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 

3.3.3 ด้านการคมนาคม เก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้ายและการเดินทาง เช่น  
สภาพถนน ทางเดิน ยานพาหนะ ต้องมีการจัดการให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  
เพื่อสรา้งความไวว้างใจจากนกัท่องเที่ยว 

3.3.4 ด้านการบริการ เป็นส่วนที่ ท าให้นักท่องเที่ ยวเกิดความประทับใจ  
หากสถานที่มีการต้องรับ และบริการที่ ดี จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวจดจ า และกลับมาเที่ยว  
หรือใชบ้รกิารอีกในอนาคต  
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จากการศึกษาพบว่า องคป์ระกอบของการท่องเที่ยวนัน้จะตอบสนองใหน้กัท่องเที่ยว
เกิดความพึงพอใจในสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ ๆ โดยมีส่วนประกอบหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสิ่งดึงดดูใจ
ในการท่องเที่ยว ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นการคมนาคม และดา้นการบรกิาร  

3.4 ความหมายของการท่องเทีย่วเชิงศาสนา 
ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2547) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงศาสนานั้นมีเหตุผลหลัก

เก่ียวกับศาสนา เป็นสิ่ งที่ ถือปฏิบั ติกันมายาวนาน อาจไม่ เก่ียวข้องกับการท่องเที่ ยว  
แต่ในปัจจุบันมักจะเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับกิจกรรมทางศาสนา เช่น การเดินทางเพื่อสักการะ 
สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นตน้ 

มาริน่า (Marina, 2005) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงศาสนาเป็นการท่องเที่ ยว 
ในความสนใจพิเศษ มีลักษณะคลา้ยกับที่องการการท่องเที่ยวโลกได้ระบุไว ้และเป็นส่วนหนึ่ง  
ของการท่องเที่ยวเฉพาะทาง 

ศนูยบ์ริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตรจ์ุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (อา้งถึงใน 
พ ระมหาธั ช ธ ร  สิ ริม งฺค โล , 2556 ) ให้ค วามหมายของการท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งศ าสนาว่ า  
หมายถึง การเดินทางไปยังศาสนสถาน เพื่อเย่ียมชมหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นมัสการศาสนสถาน 
และพระสงฆ์ ครอบคลุมถึงสิ่งปลูกสรา้งที่ เก่ียวเนื่องกับศาสนา ได้แก่ สถานที่ตั้งของอาคาร 
ที่ประดิษฐานรูปเคารพ สถานที่ส  าหรับศาสนิกชนท าพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนที่พ านัก  
ของนกับวชในศาสนานัน้ ๆ 

ชนัญ วงษ์วิภาค (อ้างถึงใน ตันติกร โคตรชารี , 2555) กล่าวว่า การท่องเที่ยว 
เชิงศาสนาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีเป้าประสงค ์2 ประการใหญ่ 
คือ  

1. การท่องเที่ยวพักผ่อนทางกาย มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการท่องเที่ยว 
บริบท อ่ืน  ๆ ขณะเดียวกันนักท่องเที่ ยวจะแสวงหาความสงบ  โดยมีสื่ อกลางเก่ียวกับ 
ศาสนา และความเชื่อ  

2. มี ค ว าม ค าดห วั งที่ จ ะ ได้ เ ติ ม เต็ ม จิ ต ใจ  ใน รูป แบ บ ขอ ง โช ค ล าภ  
จากสิ่งลีล้บั เครื่องรางของขลงั และมีความเชื่อในเรื่องปาฏิหารยิ ์

สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงศาสนาเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังศาสนสถาน  
หรือสถานท่ีส าคัญทางศาสนา เพื่ อเย่ียมชมหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  นมัสการศาสนสถาน  
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงการพักผ่อนแสวงหาความสงบโดยใชส้ื่อกลางทางศาสนา 
แ ล ะค วาม เชื่ อ  เพื่ อ เติ ม เต็ ม จิ ต ใ จ ใน รูป แบ บ ขอ ง โชค ล าภ  จ าก สิ่ ง ลี ้ ลั บ ที่ แ ฝ งอ ยู่  
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ซึ่งผูว้ิจยัสนใจในการศกึษาแรงจงูใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัใน
กรุงเทพมหานคร 

3.5 ประเภทของแหล่งท่องเทีย่วเชิงศาสนา 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2549) แบ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาออกเป็น 

2 ประเภท ไดแ้ก่ 
3.5.1 แหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนสถาน หมายถึง อาคาร หรือสิ่งปลูกสรา้ง 

ที่เก่ียวขอ้งกับศาสนา เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพ สถานที่ส  าหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ตลอดจนเป็นที่พ านักของนักบวช โดยมีการแบ่งพื ้นที่ออกเป็นส่วน ๆ ตามกิจกรรมการใช้ 
ที่แตกต่างกนั ศาสนาสถานบางแห่งที่ไม่มีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมหรือประวติัศาสตร์ 
จะไม่ถือเป็นแหลง่ท่องเที่ยวประเภทนี ้ประเภทของศาสนาสถานแบ่งตามแต่ละศาสนา ดงันี ้

3.5.1.1 ศาสนสถานของศาสนาพทุธ ไดแ้ก่ วดั เจดีย ์พระธาต ุปรางค ์
3.5.1.2 ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม ได้แก่  มัสยิดหรือสุเหร่า หรือ 

สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
3.5.1.3 ศาสนสถานของศาสนาคริสต ์ไดแ้ก่ โบสถค์ริสต ์ที่คริสตศ์าสนิกชน

ใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีมิสซา 
3.5.1.4 ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ได้แก่ โบสถ์พราหมณ ์ 

และศาลเทพเจ้าของพราหมณ์ ที่ศาสนิกชนในศาสนาพราหมณ์ ฮินดูใช้เป็นสถานที่ส  าหรับ 
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

3.5.2 แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานปฏิบัติธรรม หมายถึง สถานที่ส  าหรับ 
บ าบดัจิตใจโดยการเขา้ฝึกปฏิบติัตามแนวทางศาสนา 

สรุปได้ว่า แหล่งท่องเที่ยงเชิงศาสนานั้น สามารถแบ่งออกเป็น ศาสนสถาน  
คือ สิ่งปลูกสรา้งที่เก่ียวข้องกับศาสนา และสถานปฏิบัติธรรม คือ สถานที่บ  าบัดจิตใจที่ปฏิบัติ 
ตามแนวทางของศาสนา ไดแ้ก่ การนั่งสมาธิ และท าวิปัสสนากรรมฐานเพื่อฝึกฝนจิตใจใหส้งบ 

3.6 วัตถุประสงคข์องการท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
3.6.1 เพื่อการศึกษาเรียนรู ้สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกตอ้งตามหลักค าสอน 

ของศาสนา 
3.6.2 เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต และจิตใจของนกัท่องเที่ยว ใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจ

ในการด าเนินชีวิตอย่างถกูตอ้ง 
3.6.3 เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีงามระหว่างเพื่อนมนษุย ์สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 
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3.6.4 เพื่อสรา้งประโยชน์ สันติภาพ และความสบต่อมวลมนุษย์ และสรรพสิ่ง 
อย่างเกือ้กลู 

3.7 นักท่องเทีย่วเชิงศาสนา 
การเดินทางที่ มี เหตุผลทางศาสนา  ถือปฏิบั ติ ม าตั้ งแ ต่ ในยุคสมัยแรก  ๆ  

ซึ่ ง เห ตุ ผ ล ใน ก าร เดิ น ท า งนั้ น อ าจ ไม่ มี เ ก่ี ย วข้อ งกั บ ก า รท่ อ ง เที่ ย ว  แ ต่ ใน ปั จ จุ บั น 
การเดินทางในลักษณะนี ้มัก เกิดขึ ้นร่วมกับบกิจกรรม อ่ืน ๆ โดยผู้ที่ นับถือศาสนานั้น ๆ  
จะมีความเชื่อในการท ากิจกรรมทางศาสนา เช่น การเดินทางไปสกัการะสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ หรือประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ปัจจุบนัมีความนิยมลดลงไปเนื่องจากจ านวนผูน้บัถือศาสนาหรือมีความเชื่อ
นั้นลดลง ซึ่ งสถานที่ประกอบพิ ธีทางศาสนาไม่ ได้แค่ผู้ที่ นับถือศาสนานั้นที่ เดินทางไป  
ยังมีนักท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจเขา้ชมความงามหรือเขา้ไปพักผ่อน สงบจิตใจ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ใน ปั จ จุ บั น ที่ มี ส ภ าพ สั งค ม วุ่ น ว าย  ค น ต้ อ งก า รส ถ าน ที่  เช่ น  โบ ส ถ์  วั ด  
ในการพฒันาสภาพจิตใจใหดี้ขึน้ (ศภุลกัษณ ์อคัรางกรู, 2547) 

พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวนัน้มีเหตผุลหลายประการ การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการ
พกัผ่อนนัน้เป็นเหตผุลส่วนใหญ่ ที่นกัท่องเที่ยวตอ้งการหลดุออกไปจากความเบื่อหน่ายจ าเจที่บา้น 
ที่ ท า ง าน ห รื อ ถิ่ น ก า เนิ ด  น อก จาก จ ะ ได้พั ก ผ่ อ น ร่า งก าย  แ ล ะจิ ต ใจ แล้ วยั ง ได้ รับ 
ประสบการณ์ใหม่  ๆ จากการเดินทางอีกด้วย ส่วนการเดินทางท่องเที่ ยวเชิงศาสนานั้น 
จะได้ระลึกถึงอดีต ความเป็นมาของสถานที่นั้น ๆ อาจเรียกว่าการเดินทางเพื่อจุดประสงค์ 
การโหยหาอดีต (Nostalgia) จุดประสงคข์องผูม้าเยือนหรือนักท่องเที่ยวย่อมมีความแตกต่างกัน
ออกไปโดยสว่นใหญ่ในปัจจบุนัไม่ไดค้  านึงถึงความสวยงามของสถานที่เท่าไหรน่กั หากแต่ค านึงถึง
ความเชื่อ อ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นท่ีตั้งแล้วนั้น การท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่ตอบสนอง 
ทัง้กายและจิตใจ (ประเมศฐ์ พิชญพ์นัธเ์ดชา, 2561) 

สามารถสรุปไดว้่า นกัท่องเที่ยวเชิงศาสนาในช่วงสมยัแรกจะเดินทางเพื่อจุดประสงค์
ทางศาสนาเป็นหลักไม่มี เรื่องการท่องเที่ยวมาเก่ียวข้อง แต่ในปัจจุบันเป็นการท่องเที่ยว  
เพื่อการพักผ่อน โดยมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น การชมความงามของศาสนสถาน  
การไปพักผ่อนสงบจิตใจ การไปปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา และการไปท่องเที่ยวเพื่อระลึก
ความหลงัทางประวติัศาสตร ์เป็นตน้ 

3.8 ความหมายของศาสนาและความเชื่อ 
นฤมล หิญชีระนันทน์ (2541) กล่าวไว้ว่า ศาสนาและความเชื่อเกิดขึ ้นจาก 

ความหวาดกลัวของมนุษย์ต่อสิ่งลี ้ลับในธรรมชาติ ไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย  
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ทางศาสนา และมีความเชื่อในศาสนาดัง้เดิม ศาสนาชาวบา้น หรือ ผี นั่นเอง ความเชื่อของคนไทย 
มักเก่ียวกับอ านาจเหนือธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความเชื่อเร่ืองผี ขวัญ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
รวมทั้งพิธีกรรมที่ เก่ียวเนื่องกับความเชื่อเหล่านี ้ เช่น พิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ ผีบ้านผีเมือง  
การท าขวัญ  การรักษาโรคด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์ รวมไปถึงระบบความคิดเก่ียวกับ  
ก าเนิดจกัรวาล ความเชื่อเก่ียวกบัการสกั การท านายทายทกั เป็นตน้ 

ชนัญ  วงษ์ วิ ภ าค  (2552)  กล่ าวว่ า  ศ าสนาเป็ นส่ วนหนึ่ งขอ งวัฒ นธรรม  
ประกอบไปดว้ยความเชื่อ และพฤติกรรมอนัมีแบบแผนของมนุษย ์ซึ่งตอบสนองกบัความตอ้งการ
ที่มนุษยต์อ้งการจะควบคมุสิ่งที่มองไม่เห็นโดยความหมายอย่างกวา้ง ๆ คือ การกระท าของมนุษย์
ท่ีเก่ียวขอ้งกับศาสนามักจะเป็นการสรา้งสัมพันธ์ภาพระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย  
แต่ในปัจจบุนัศาสนาไดถ้กูลดความส าคญัในการครอบง าชีวิตประจ าวนัไป คงเหลือไวแ้ต่ในโอกาส
งานพิ เศษ  งานส าคัญ หรือ ในการท่ องเที่ ยว  ซึ่ งมี ลักษณ ะเด่น เป็นการสวดอ้อนวอน  
เช่น การบรวงสรวง และการประกอบพิธีกรรม เป็นตน้ 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระท รวงวัฒนธรรม  (2559) กล่าวว่า  ศาสนา คือ  
หนึ่งในปัจจยัหลกัที่มีบทบาทต่อการด าเนินชีวิต และความเป็นอยู่ เป็นวฒันธรรมไทยซึ่งมีรากฐาน
มาจากพุทธศาสนา ถ่ายทอดสืบต่อกันมาในรูปแบบของความเชื่อ พิธีกรรม ศีลธรรม กฎหมาย 
วรรณกรรม ภาษา ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี 

สรุปว่า ศาสนาและความเชื่อมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย ์ 
ถือเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรม ซึ่งไดร้บัการถ่ายทอดสืบต่อกนัมารวมถึงความหวาดกลวัต่อสิ่งลีล้บั
ในธรรมชาติที่มองไม่เห็นในหลากหลายศาสนา 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถานในกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก  
อีกดว้ย ซึ่งทรพัยากรการท่องเที่ยวของกรุงเทพนัน้มีหลากหลายรูปแบบ ในความหลากหลายนั้น
มีศาสนสถานที่ส  าคญั มีความสวยงาม ทัง้ดา้นสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม และ
ยังมีศาสนสถานที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจในความเฉพาะเจาะจงมากขึน้ ในปัจจุบัน  
การอธิษฐานขอพรเรื่องความรกันัน้เป็นที่สนใจมากขึน้ ซึ่งในกรุงเทพมหานครนัน้มีศาสนสถานที่
เป็นที่นิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักหลากหลาย และเป็นที่นิยมจ านวน 7 แห่ง  
(ไทยทิคเก็ตเมเจอร,์ 2561; ผูจ้ดัการออนไลน,์ 2563) ดงันี ้
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4.1 ศาลพระตรีมูรติ เซ็นทรัลเวิลด ์
พ ร ะ ต รี มู ร ติ เ ป็ น เ ท พ เ จ้ า ท่ี มี ศั ก ดิ์ สู ง สุ ด ใ น ศ า ส น า พ ร า ห ม ณ ์ 

เป็นการรวมกันของมหาเทพที่ยิ่งใหญ่ถึง 3 พระองค ์ซึ่งประกอบดว้ย พระพรหม พระวิษณุ และ
พ ระ ศิ ว ะ  ต รี มู ร ติ  ม า จ าก ค า ว่ า  ต รี  ห ม าย ถึ ง  ส าม  แ ล ะมู ร ติ  ห ม าย ถึ ง  รู ป แ บ บ  
ค าว่า ตรีมูรติ จึงหมายถึง รูปแบบของพระผูเ้ป็นเจา้ทั้งสามพระองค ์แต่คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่า  
พระตรีมูรติ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งในชีวิต ความรกั และการงาน ความศรทัธาที่มีต่อ  
องคพ์ระตรีมูรติ ไดส้ืบทอดมาหลายยุคสมัยจนถึงทุกวันนี ้ไดร้บัเทิดทูนเป็นสญัลักษณ์ใหม่ของ 
การประทานความรกั และความสมหวังแก่มวลมนุษย ์ซึ่งท าใหห้ลายคนเชื่อว่า พระตรีมูรติเป็น 
เทพเจ้าผู้ประทานพรให้สมหวังในเรื่องความรักเท่านั้น แท้ที่ จริงแล้วหากอธิษฐานขอพร 
ดว้ยความตัง้มั่น และประพฤติดี พระตรีมรูติผูย้ิ่งใหญ่จะประทานพรแกผู่ท้ี่ศรทัธานบัถือไดม้ากกว่า
ที่จะคาดถึงได ้(ทวีศกัดิ ์กาญจนสวุรรณ, 2551) 

ในป ระ เทศ ไทยมี ความ เชื่ อ  และ เรื่ อ ง เล่ า ว่ า  พ ระตรีมู ร ติ  คื อ  เทพ ารักษ์ 
ประจ าวังเพ็ชรบูรณ์ ในปัจจุบันคือ ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ แยกราชประสงค์ ความศักดิ์สิทธิ์ของ 
พระตรีมูรตินั้นถูกร  ่าลือกันอย่างหนาหูว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2 ได้มีการทิ ้งระเบิด 
ลงในกรุงเทพ  และมี ระ เบิ ดตกลงมาบริ เวณ วัง วัง เพ็ ชรบู รณ์  แ ต่ปรากฏว่าระเบิ ดนั้น 
ไม่ไดท้ าความเสียหายใด ๆ ให้แก่วังเพ็ชรบูรณ์เลย รอดพน้ความเสียหายมาไดอ้ย่างปาฏิหาริย์ 
ต่อมามีการสรา้งศาลพระตรีมูรติอยู่ตรงบริเวณลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ในปัจจุบัน และ 
มีผู้คนให้ความศรทัธากันเป็นจ านวนมาก (ผู้จัดการออนไลน์, 2556) ปัจจุบันศาลพระตรีมูรติ 
ตั้งอยู่ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ฝ่ังห้างอิเซตัน ถนนราชประสงค์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางไปอธิษฐานขอพรไดทุ้กวนั แต่ฤกษท์ี่ดีที่สดุในการอธิษฐานขอพร
คือ วันพฤหัสบดี เวลา 9.30 น. และ เวลา21.30 น. เพราะมีความเชื่อกันว่าเป็นเวลาที่ 
มหาเทพจะเสด็จลงจากสวรรค์มายังโลกมนุษย์เพื่อรับค าอธิษฐาน และประทานพรให้แก่ 
ผูท้ี่อธิษฐานขอพร (กนัจพร อินทรป์ระเสรฐิ, 2556) 

การบูชาพระตรีมูรติ นิยมใชด้อกกุหลาบสีแดง 9 ดอก หรือพวงมาลยักุหลาบ 1 พวง 
พร้อมกับธูปสีแดง 9 ดอก เทียนสีแดง 1 เล่ม  ผลไม้สีแดง น ้าอ้อย น ้ามะพร้าว นมสด 
ของหวานต่าง ๆ สิ่งตอ้งหา้ม คือ อาหารคาว  

4.2 พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี 
พระแม่ศรีมหาอมุาเทวี เป็นพระแม่ผูเ้ป็นใหญ่ในจกัรวาล เป็นเทวีแห่งอ านาจวาสนา 

และบารมีอันสูงสุด อ านาจบารมีแห่งพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีนั้นยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเทียบได ้ 
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พระองคท์รงประทานชัยชนะเหนือศัตรู ประทานก าลังวังชาแห่งอิสตรี ท าลายสิ่งชั่วชา้ ตลอดจน
ประทานบริวาร และอ านาจในการปกครอง และพระองคย์ังทรงประทานพรดา้นความสมบูรณ ์
ความอ่ิมเอม ความผาสุก ในการครองเรือนครอบครวัที่ เป่ียมสุข ตลอดจนการคุม้ครองผูศ้รทัธา 
ให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีทรงเป็นมารดาแห่งพระพิฆเนศ  
แ ล ะ เป็ น ช า ย า แ ห่ ง พ ร ะ ศิ ว ะ  ม ห า เท พ ผู้ ท า ล า ย โล ก  1 ใ น  3 แ ห่ ง พ ร ะ ต รี มู ร ติ  
ดังนัน้พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีจึงเป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติ ซึ่งตรีศักติ หมายถึง พระแม่ทัง้สาม 
ไดแ้ก่ พระแม่อุมา พระแม่ลกัษมี และพระแม่สรสัวดี พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีมีทิพยรูปเป็นหญิง 
ที่งดงาม เป่ียมไปดว้ยความเมตตา และเป็นมารดาแห่งสรรพชีวิตทัง้หลายทัง้ปวง (ษรวฒัน,์ 2550) 

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่รูจ้ักกันในนามว่า “วัดแขก” เป็นวัดของศาสนาฮินด ู
ในประเทศไทย ที่สรา้งขึน้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2454 ในรชัสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-
เจา้อยู่หัว โดยชาวทมิฬที่เดินทางจากอินเดียเขา้มาอาศัยอยู่ในบริเวณภาคใตข้องประเทศไทย 
เทวาลัยแห่งแรกของวัดสรา้งขึน้อยู่ตรงบริเวณหัวล าโพง โดยสรา้งเป็นศาลาไม้ธรรมดา ต่อมา 
เมื่อทรุดโทรมลงจึงย้ายไปสร้างเทวาลัยที่สีลม บริเวณวัดพระศรีมหาอุมาเทวีในปัจจุบัน  
โดยมีองคพ์ระแม่ศรีมหาอมุาเทวี ประดิษฐานเป็นองคป์ระธาน และมีองคเ์ทวรูปต่าง ๆ ที่ไดน้ ามา
จากประเทศอินเดียประดิษฐานอยู่ดว้ย(สมพร สขุเกษม, 2532) แต่เดิมวัดพระศรีมหาอมุาเทวีนัน้
จะ เป็นสถานที่ เฉพาะผู้นับ ถือศาสนาฮินดู เท่ านั้ น  แ ต่ ปั จุบัน เปิ ดให้ทั้ งชาวไทย  และ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขา้ไปสักการะได ้และในช่วง 1 - 9 ค ่าเดือน 11 หรือช่วงเดือนตุลาคม 
ของทุก ๆ ปี จะมีพิ ธีนวราตรี เพื่อบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีครั้งยิ่งใหญ่  เป็นพิ ธีที่ เก่าแก่  
สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระเวท มีพิธีบูชารวม 10 วัน 10 คืนพรอ้มกันทั่วโลก และในวันสุดท้าย  
ของงานจะมีการอัญเชิญองค์เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และเทวรูปองค์อ่ืน ๆ ออกมา  
แห่ไปนอกวัดบริเวณถนนสีลม ซึ่งในแต่ละปีจะมีผูศ้รทัธาเขา้ร่วมชมงานเป็นจ านวนหลายพันคน  
(สุกัญญา ประเสริฐศรี, 2551) วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือวัดแขก ตั้งอยู่ที่ ถนนป้ัน แขวง สีลม  
เข ต บ า ง รั ก  ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร  เว ล า เ ปิ ด วั น จั น ท ร์ -พ ฤ หั ส บ ดี  06.00-20.00 น . ,  
วนัศกุร ์06.00-21.00 น. และวนัเสาร-์อาทิตย ์06.00-20.30 น. 

การกราบไหวบู้ชา นิยมใชข้องไหว ้ดังนี ้ดอกไม ้นม ผลไม ้ขนมอินเดียที่ท าจากนม
น ้าตาลต่าง ๆ ขนมที่มีรสชาติมัน ห้ามมีเนื ้อสัตว์เจือปนไม่มีกลิ่นหอมแรงเกินไป และธัญพืช 
ทกุชนิด  
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4.3 พระแม่ลักษมี ห้างเกษรวิลเลจ แยกราชประสงค ์
พระแม่ลักษมี ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น เทวีแห่งความงดงาม ความร ่ารวย และ

ความอุดมสมบูรณ์ พระองคม์ักประทานความส าเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาค้าขาย  
การประกอบธุรกิจ ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ  แก่ผู ้หมั่ นบูชาพระองค ์  
และผู้ที่ปฏิบัติตนดี พระแม่ลักษมีก าเนิดจากฟองน า้ ในคราวเทวดาและอสูรกวนเกษียรสมุทร  
ท าน ้าอมฤต จึงได้นามว่า ชลธิชา (เกิดแต่น ้า) หรือ กษีราพธิตนยา (ลูกสาวแห่งทะเลน ้านม)  
พระแม่ลักษมีทรงเป็นพระชายาคู่บารมีของพระวิษณุ หรือพระนารายณ์ ได้รบัการยกย่องว่า  
เป็นผูท้ี่มีสิริโฉมงดงามเหนือเทวีอ่ืนใด และพระองคน์ัน้ทรงเป็นสญัลกัษณข์องความรกัอนัซื่อสตัย ์
และจงรักภักดี (ทศพล จังพานิชย์กุล , 2550) ผู้ที่ศรัทธาจะถือกันว่าพระลักษมีเป็นเทพนารี 
ผูอ้  านวยโชค มีน า้พระทยัเมตตาปราณี เป็นตวัอย่างแห่งนางที่งามตลอดทัง้รูป และกิริยามารยาท 
มี วาจาเป่ี ยมด้วยเสน่ห์  และไพ เราะ  ถือกันว่า เป็นผู้น ามาซึ่ งความ เจริญ ทุกประการ  
นับกันว่าเป็นผู้อุปถัมภ์บรรดาสตรีทุกชั้น พระแม่ลักษมีทรงได้รบัความนับถือในหมู่ชาวฮินดู  
ทุกนิกาย ด้วยเหตุที่ทรงเป็นเทวีที่มีน า้พระทัยกรุณา มีแต่ช่วยเหลือมนุษย์ให้ไดร้บัแต่ความสุข
ความเจรญิ (กิตติ วฒันมหาตม,์ 2549) 

ศ าลพ ระแม่ ลั กษ มี  ห้ า ง เกษ รวิ ล เล จ  ตั้ ง อ ยู่ บ น ด าดฟ้ าชั้ น  4 ข อ งห้ า ง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ลักษณะของเทวรูปมาจากครั้นการกวนเกษียรสมุทรเพื่อท าน ้าอมฤต  
ขณ ะพ ระลักษมี เส ด็ จขึ ้น ม าป ระทั บนั่ ง ในดอกบั ว  และในพ ระหั ตถ์ท รง ถื อดอกบั ว  
ศาลเทวรูปองคน์ีม้ีความเชื่อกนัว่า สรา้งขึน้ดว้ยประสงคข์องเจา้ของหา้งที่เป็นสตรี จึงใหส้รา้งศาล
เทวรูปที่ เป็นองค์เทพสตรี (ไทยรัฐออนไลน์, 2560) โดยศาลพระแม่ลักษมี ห้างเกษรวิลเลจ  
เปิดใหเ้ขา้สกัการะไดท้กุวนั ตัง้แต่เวลา 10.00-18.00 น.  

การกราบไหวบู้ชา นิยมใชข้องไหว ้ดังนี ้ธูป 9 ดอก และบัวสีชมพู ส่วนของที่นิยม
น ามาแกบ้นคือ น า้ออ้ย หรือผลไมร้สอ่อน ๆ เช่น มะพรา้ว เป็นตน้ 

4.4 พระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
พระพุทธไสยาส หรือที่ รู ้จักกันในนามว่า พระนอนวัดโพ ธิ์มีลักษณะพิ เศษ 

อนัเป็นมงคลยิ่ง คือ บริเวณฝ่าพระบาทขององคพ์ระนอน ซึ่งยาว 5 เมตร สงู 3 เมตร มีการประดบั
มุกประณีตศิลป์เป็นรูปอัฎฐตดรสตมงคล หรือ มงคล 108 ประการ ซึ่งเป็นคติความเชื่อจาก  
คัมภี ร ์ของลังกา ว่าเป็นพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คราวเมื่ อประสูติ ได้ 5  วัน  
ตามต า รามหาปุ ริสลักษณ ะ พ ระพุ ท ธ ไสยาสนับ เป็ นองค์ที่ ให ญ่  และงดงามที่ สุ ด  
ในกรุงเทพมหานคร ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่มีความงดงามเป็นเอก  
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ในบรรดาพระนอนดว้ยกัน เป็นที่เคารพสกัการะ เลื่อมใสศรทัธาของทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติ 
นบัเป็นพทุธปฏิมากรส าคญัคู่บา้นคู่เมืองของไทย เป็นที่เชิดหนา้ชตูาอย่างหนึ่ง ซึ่งมีความเชื่อกนัว่า 
การกราบไหวพ้ระพุทธไสยาส หรือพระนอนวัดโพธิ์ จะท าให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข และนอกจากนี ้
ยังมีความเชื่อจากศาสตรแ์ห่งตัวเลขว่า ผู้ที่อายุย่างเข้าเลข 3 นั้นหากไปขอพรเรื่องความรัก  
กบัพระพทุธไสยาส หรือพระนอนวดัโพธิ์จะสมหวงัอีกดว้ย(มนสักวิญ ชางประยรู, 2563) 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตั้งอยู่หลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย  
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร เป็นวัดเก่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า  
วัดโพธาราม ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสรา้งกรุงเทพฯ  
เป็นราชธานีใน พ.ศ. 2325 ทรงบูรณปฏิสงัขรณ์วัดแห่งนีน้ีข้ึน้ใหม่ใหเ้ป็นวัดส าคัญประจ ารชักาล 
เนื่ อ ง จ า ก ตั้ ง อ ยู่ ใ ก ล้ พ ร ะ บ ร ม ม ห า ร า ช วั ง  แ ล ะ ไ ด้ พ ร ะ ร า ช ท า น น า ม วั ด ว่ า  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาศ และมาเปลี่ ยนชื่ อ เป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ในสมัยรัชกาลที่  4 ส่วนพระวิหารพระพุทธไสยาสนั้น เป็นพระวิหารที่สรา้งเพื่อประดิษฐาน  
พระพทุธไสยาส ในสมยัรชักาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหก้รมหมื่นภูมินทรศกัดิ์ ทรงก ากบั
ช่างสิบหมู่ ส ร้างพ ระพุทธไสยาส ห รือ ท่ีคนทั่ วไป เรียกกัน ว่า  พ ระนอนวัด โพ ธิ์ ขึ ้น ก่อน  
แล้วจึงสรา้งพระวิหารภายหลัง (วันเพ็ญ เบอรเ์นทท์, 2549) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
หรือวดัโพธิ์ เปิดทกุวนัเวลา 8.00 – 18.30 น. 

4.5 พระกฤษณะ วัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า 
พระกฤษณะ คือ ปางอวตารแห่งองค์พระนารายณ์  ได้รับการขนานนามว่า  

เป็นนักรบ และนักรัก เนื่องจากพระองค์มีพระชายาหลายคน โดยในทุกปางอวตารของ  
พ ร ะ น า ร า ย ณ์ นั้ น จ ะ มี พ ร ะ น า ง ลั ก ษ มี อ ว ต า ร ล งม า เป็ น พ ร ะ ช า ย า เส ม อ  เช่ น  
เมื่ อพ ระน ารายณ์ อ วต าร เป็ น พ ระ ราม  พ ระน างลั กษ มี ก็ ท รงอ วต าร เป็ น น างสี ด า  
พระนารายณ์ อวตารเป็นพระกฤษณะ พระนางลักษมี ก็อวตารเป็นนางราธา เป็นต้น  
ในภาคของพระกฤษณะและพระนางราธา ก็ได้เกิดเรื่องราวแห่งความรกัมากมาย บางต านาน  
เล่าว่า พระกฤษณะเกิดในราชวงศก์ษัตริย ์และถูกพญากังสะตามฆ่า เนื่องจากมีเสียงดังมาจาก
เบือ้งบนว่าตนจะถูกคนเลีย้งโค (พระกฤษณะ) ฆ่าตัง้แต่เกิด พระกฤษณะจึงตอ้งต่อสูก้ับอสรูรา้ย  
ที่หวงัเอาชีวิตมาโดยตลอด เมื่อหลบไปอยู่ทุ่งเลีย้งววั พระองคก์็ไดพ้บกบัพระนางราธา แมพ้ระองค์
จะมีเมียอยู่มากมาย และแต่งงานมาหลายต่อหลายครัง้ แต่ก็มีเรื่องเล่าว่าพระองคม์ีพระนางราธา
อยู่ ในใจเสมอ และรักมากที่ สุด ส่วนพระนางราธาก็ทรงรักพระกฤษณะอย่างสุดหัวใจ  
และรอพระกฤษณะอยู่เสมอ ท าให้เราเห็นรูปเคารพขององค์พระกฤษณะคู่กับพระนางราธา  
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อยู่บ่อยครัง้ดว้ยความรกัที่ยิ่งใหญ่ของพระกฤษณะ และพระนางราธา ท าใหผู้ค้นนับถือทั้งสอง
พระองคใ์นดา้นของความรกั และความภกัดี (อรุณศกัดิ ์ก่ิงมณี, 2551) 

วัดเทพมณเฑียร ถูกสรา้งขึน้เพื่อใชใ้นการประกอบศาสนกิจ เทศกาลงานส าคัญ  
ของศาสนาฮินดู และประดิษฐานเทวรูปองคส์  าคัญ สรา้งโดยสมาคมฮินดูสมาช ในประเทศไทย 
วั ด เท พ ม ณ เฑี ย ร มี เท ว รู ป หิ น อ่ อ น ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น อ ยู่ ห ล า ย อ ง ค์ ด้ ว ย กั น  ไ ด้ แ ก่  
พระวิษณุและพระแม่ลกัษมี เป็นองคป์ระธาน และเทวรูปองคอ่ื์น ๆ อาทิ พระพรหม พระแม่ทุรคา 
พระพทุธเจา้ พระรามและภควดีสีดา (พระแม่สีดา) พระกฤษณะและชายา พระหนมุาน อวตารของ
พระศิวะ พระแม่ลักษมี  พระพิฆเนศวร และ เทวรูปอีกหลายองค์ที่ชาวฮินดู และชาวไทย 
ให้ความเคารพนับถือ ในทุกวันจะมีพิ ธีกรรมภายในวัดเทพมณเฑียร เรี ยกว่า พิ ธีอารตี  
คื อ  ก า ร ถ ว า ย ไฟ แ ก่ ท ว ย เท พ  ร ว ม ถึ ง มี พ ร า ห ม ณ์ ม า เผ ย แ พ ร่ ศ า ส น า อี ก ด้ ว ย  
(พิทักษ์ โค้ววันชัย , 2563) วัดเทพมณเฑียร ตั้งอยู่ในโรงเรียนภารตวิทยาลัย ถนน ศิริพงษ ์ 
แขวงเสาชิงชา้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 

4.6 ศาลย่านาค วัดมหาบุศย ์พระโขนง 
ตามต านานประวติัความเป็นมาของ "แม่นาค พระโขนง” หรือ ย่านาค เป็นเรื่องราว

ความรักที่ความตายมิอาจขวางกั้นได้ ระหว่างวิญญาณแม่นาค “ผีตายทั้งกลม” กับสามี  
แสดงถึงความรกัแท้ของหญิงไทยซึ่งรกัสามีเมื่อมีชีวิตอยู่ และเมื่อตายไปก็ยังกลับมาปรากฏ 
ร่างท าหนา้ที่ภรรยา และคุม้ครอง สามี ลูก รวมถึงทรพัยส์มบัติของครอบครวั ซึ่งเรื่องราวของแม่
นาคเป็นที่รูจ้กักนัดีของคนไทย ไดเ้ลา่สืบทอดต่อกนัเรื่อยมา เชื่อกนัว่าเป็นเรื่องจรงิที่เกิดขึน้ในสมยั
รชักาลที่ 4 ในครัง้นัน้มีผัวเมียคู่หนึ่งอาศยัอยู่ที่พระโขนง ฝ่ายสามีชื่อนายมาก ภรรยาชื่อนางนาค 
ทั้งสองอยู่กินกันจนกระทั่ งนางนาคได้ตั้งครรภ์ นายมากก็มีเหตุจ าเป็นให้ต้องไปเป็นทหาร
ประจ าการ นางนาคจึงตอ้งอยู่เพียงคนเดียวตามล าพังจนครบก าหนดคลอด แต่ลูกของนางนาค  
ไม่ยอมกลับหัวมีผลท าใหน้างนาคเจ็บปวด และก็ตา้นทานความเจ็บปวดไวไ้ม่ไหวสิน้ใจตายไป
พรอ้มกบัลกูในทอ้ง กลายเป็นผีตายทัง้กลม หลงัจากนัน้ศพของนางนาคไดถู้กน าไปฝังไวย้งัป่าชา้
ทา้ยวัดมหาบุศย ์ส่วนนายมากเมื่อปลดประจ าการก็กลบัพระโขนงโดยที่ยังไม่ทราบความว่าเมีย
ของตนเสียชีวิต นางนาคพยายามรัง้นายมากใหอ้ยู่ที่บา้นตลอดเวลาไม่ใหอ้อกไปพบใคร เพราะ
เกรงว่านายมากจะรูค้วามจริงจากชาวบ้าน จนวันหนึ่งขณะที่นางนาคต าน ้าพริกอยู่บนบ้าน  
ได้ท ามะนาวตกลงไปใต้ถุนบ้านด้วยความรีบร้อนจึงเอื ้อมมือยาวลงมาเพื่ อเก็บมะนาว  
นายมากผ่านมาเห็นพอดี จึงทราบได้ว่าเมียของตัวเองเป็นผี นายมากได้หนีไปพึ่งพระที่วัด  
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ต่อมานางนาคก็ถูกหมอผีฝีมือดีจับใส่หมอ้ถ่วงน า้ และไดม้ีตายายคู่หนึ่งที่ไม่รูเ้รื่องราวไดเ้ก็บหมอ้
ที่ถ่วงนางนาคได้ขณะทอดแหจับปลา และเปิดออกดู นางนาคจึงถูกปลดปล่อยออกมาอีกครัง้  
แต่สุดทา้ยก็ถูกสมเด็จพระพฒุาจารย ์(โต พรหมรงัสี) สยบลงได ้กะโหลกศีรษะส่วนหนา้ผากของ
นางนาคถูกเคาะออกมาท าป้ันเหน่ง (หัวเข็มขัดโบราณ) เพื่อเป็นการสะกดวิญญาณ และ  
น านางนาคสู่สุคติ (สมบติั พลายนอ้ย, 2533) ต านานเรื่อง “แม่นาค พระโขนง” ไดแ้สดงลกัษณะ
เด่นของค าสอนทางพระพทุธศาสนาที่แสดงว่า “ธรรมย่อมชนะอธรรม” และการหมดสิน้บาปกรรม
ก็ คือ การอโหสิกรรมยอมรับชะตากรรม ประพฤติตนเป็นคนดี เพื่อหวังผลจะได้ไปเกิดใหม่ 
ในภพภูมิที่ดี จนกระทั่งเป็นแบบอย่างใหแ้ก่ผูท้ี่ไดเ้ดินทางมากราบไหวข้อพรที่วัดมหาบุศย ์จาก
ความเชื่อของประชาชนที่ไดห้ลั่งไหลเดินทางมาท าบญุไหวพ้ระ และขอพรกบัย่านาค ต่างก็มีความ
ปรารถนาหลายอย่าง เช่น เรื่องโชคลาภ ความรกั และในหนา้ที่การงาน หรือตามความปรารถนา
ของแต่ละบคุคล (กฤษฎา รตนโชโต, 2560) 

วัดมหาบุศย ์เป็นวัดโบราณสรา้งขึน้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อประมาณ
พ.ศ. 2305 เดิมวดัมหาบุศยม์ีชื่อเดิมว่าวัดสามบุตร กล่าวคือ บุตรชายสามคนที่เป็นพี่นอ้งร่วมกัน
ได้สร้างขึน้ วัดมหาบุศย์ถือได้ว่าเป็นสถานที่ส  าคัญวัดหนึ่งที่ ได้เป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตใจ  
และหล่อหลอมความศรทัธาไวเ้ป็นเนือ้เดียวกัน วัดมหาบุศยเ์ป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 
และสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท่ีส  าคญั เพื่อเป็นท่ีกราบไหวบู้ชาและเป็นท่ีพึ่งยึดเหน่ียวจิตใจของพทุธศาสนิกชน
ชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีความเลื่อมใสศรทัธามาเป็นเวลาชา้นาน โดยเฉพาะรูปป้ันย่านาค  
ที่ไดต้ัง้อยู่ที่ศาลย่านาค ในวดัมหาบศุย ์ซอยสขุมุวิท 77 เปิดทกุวนั เวลา 7.30 – 17.30 น. 

4.7 ศาลเจ้าแม่ประดู่ ตลาดเก่าเยาวราช 
เจา้แม่ประดู่ มีที่มาของชื่อเนื่องจากองคท์ ามาจากไมป้ระดู่ โดยมีต านานเล่าไวว้่า  

ในอดีตศาลเจา้แม่ประดู่นัน้มีสภาพเป็นคลอง มีน า้ไหลผ่าน อยู่ดี ๆ วนัหนึ่งเจา้แม่ประดู่ก็ลอยผุด
มาตามน า้ ชาวบา้นพบเจอจึงอญัเชิญมาอยู่ที่นี่ เพื่อเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยว และกราบไหวข้องคน
ระแวกตลาดเก่า เยาวราช โดยคนที่มาสกัการะเจา้แม่ประดู่ มกัจะขอพรในเรื่องของความรกั  

ศาลเจา้แม่ประดู่หรือศาลเจา้เล่าปิงเถ่าม่า เป็นสถานที่ประดิษฐานเทพเจา้ตามความ
เชื่ อของคนจีน  ชาวจี น เป็ นผู้ที่ ยึ ดมั่ น ในประ เพ ณี  และความ เชื่ อ เดิมอย่ าง เคร่งครัด  
มักสรา้งศาสนสถานไวเ้พื่อประดิษฐานเทพเจา้ และใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามระบบ
ความ เชื่ อ ข อ งตน  ทุ ก แห่ งที่ มี ช า วจี น อ าศั ย อยู่ เ ป็ น ชุ ม ชน ย่ อม ต้อ งมี ศ าสน สถาน  
(มลูนิธิสารานกุรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542) ศาลเจา้แม่ประดู่เป็นศาลจีนเก่าแก่
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ของแตจ้ิ๋ว สรา้งขึน้เมื่อ ค.ศ. 1848 หรือตั้งแต่สมัยรชักาลที่ 3 ปัจจุบันศาลเจา้แม่ประดู่ตั้งอยู่ใน
ตลาดเก่าเยาวราช ถนนเยาวพานิช เปิดทกุวนั เวลา 08.00-17.00 น. 

ก า รก ราบ ไห ว้สั ก ก า ระ  เค รื่ อ งสั ก ก า ระ  ได้ แ ก่  1. ธู ป จ าน วน  45 ด อ ก  
2. เทียนแดงจ านวน 1 คู่ และ3. ผลไมท้ี่มีรสหวานจ านวน 5 อย่าง แต่ละอย่างตอ้งน ามาถวาย
จ านวนเป็นเลขคู่  
  



 37 
 
5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ประเมศฐ์ พิชญพ์นัธเ์ดชา (2561) ไดศ้ึกษาเรื่อง การจดัการการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของ
เกาะฮ่องกงที่ มี อิท ธิพล ต่อนักท่ องเที่ ยวชาวไทย เพื่ อศึกษาพฤติกรรม  และแรงจู งใจ  
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวเชิงศาสนาบนเกาะฮ่องกง และเพื่อเสนอแนะแนวทาง
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในประเทศไทย ดว้ยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ผลการศึกษา
พบว่า องคป์ระกอบของการรณรงคส์่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะฮ่องกงในแนวคิด 20 สุดยอด
สถานที่มงคลในฮ่องกงมี  5 องค์ประกอบคือ สิ่ งดึงดูดใจ กิจกรรม การเข้าถึง สิ่ งอ า นวย 
ความสะดวก และที่พัก ในด้านพฤติกรรมพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ไม่เคยเดินทางมายัง  
พุทธสถานบนเกาะฮ่องกง ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในวันหยุด
นักขัตฤกษ์/เทศกาลต่าง ๆ และเดินทางมากับเพื่อน กลุ่มตัวอย่างเดินทางมากับรถของบริษัท  
น าเที่ยวมากที่สุด นอกจากนีย้ังพบว่านกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวพทุธสถานที่ฮ่องกงมีแรงจูงใจใน
ระดับมากทุกด้านโดยด้านที่มีระดับแรงจูงใจสูงสุด  คือ แรงจูงใจทางกายภาพ รองลงมาคือ 
แรงจูงใจทางศาสนา แรงจูงใจทางด้านสถานภาพหรือชื่อเสียงและ แรงจูงใจระหว่างบุคคล
ตามล าดบั 

วรรณวีร ์บุญคุ้ม (2560) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการมาเยือนวัดส าคัญในจังหวัด
เพชรบุรี และการรบัรูก้ารที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาเยือนซ า้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า  
1) นักท่องเที่ยวชาวไทยมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยววัดส าคัญในจังหวัดเพชรบุรี  
มี 6 ประเภทตามล าดับ ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรูแ้ละหาประสบการณ์ ดา้นการอนุรกัษ์และสืบสาน
วัฒนธรรม ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นการเรียนรู ้และพัฒนาตนเอง ดา้นจิตวิญญาณระดับลึก และ
ดา้นการหลีกหนีและพกัผ่อน 2) การรบัรูแ้หลง่ท่องเที่ยวประเภทวดัส าคญัในจงัหวดัเพชรบุรี พบว่า 
มี การรับ รู ้แหล่งท่ องเที่ ยวประ เภทวัดส าคัญ ในจังหวัด เพชรบุ รีที่ ส  าคัญ  5 ล าดับ  คือ  
การรบัรูต่้อกายภาพ การรบัรูต่้อความน่าเลื่อมใสศรทัธาของวัด การรบัรูต่้อความสะดวก การรบัรู ้
ทางด้านจิตวิญญาณที่สามารถจับต้องได้ และการรับรูต่้อประติมากรรม จิตรกรรมของวัด  
3) แรงจูงใจและการรบัรูท้ี่มีอิทธิพลต่อการกลับมาเยือนซ า้แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดส าคัญใน
จังหวัดเพชรบุรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า การกลับมาเยือนซ า้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ขึน้อยู่กับปัจจัยการรบัรู ้2 ปัจจัย และปัจจัยแรงจูงใจ 4 ปัจจัย ไดแ้ก่  ปัจจัยการรบัรูท้ี่ส  าคัญที่สุด 
ในการท านายการกลับมาเยือนซ า้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย คือ การรบัรูต่้อความเลื่อมใสศรทัธา
ของวัด การรบัรูด้า้นกายภาพ ส าหรบัปัจจัยแรงจูงใจที่ท านายการกลบัมาเยือนซ า้ที่ส  าคัญที่สุด  
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คือ แรงจูงใจทางจิตวิญญาณ แรงจูงใจดา้นการหลีกหนีและพกัผ่อน แรงจูงใจดา้นการเรียนรูแ้ละ
ประสบการณ ์และแรงจงูใจทางจิตวิญญาณระดบัลกึ ตามล าดบั 

ตันติกร โคตรชารี (2555) ไดศ้ึกษาเรื่อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการศึกษา 
เชิงศาสนา พระธาตุประจ าวันเกิด จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาบริบทของ  
แหล่งท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย และ  
ความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงศาสนา พระธาตปุระจ าวนัเกิด จงัหวดั
นครพนม พบว่า มีวตัถุประสงคเ์พื่อนมสัการพระธาต ุดา้นแรงจงูใจ พบว่า มีแรงจงูใจทางกายภาพ 
แรงจงูใจทางศาสนา แรงจงูใจระหว่างบคุคล แรงจงูใจดา้นสถานภาพหรือชื่อเสียง ตามล าดบั 

ศิรินทท์ิพย ์คาวาโนเบะ (2554) ไดศ้ึกษาเรื่อง แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย กรณีศกึษาอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล  าเนา  
ที่แตกต่างกันจะมีแรงจูงใจต่อการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน และลักษณะประชากรศาสตรข์อง
นกัท่องเที่ยวชาวไทยมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในดา้นการจดัสรรค่าใชจ้่าย 

ยุ พ า รัก ษ์  ช น ะ บ ว ร วัฒ น์  (2 5 6 0 )  ได้ ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง  ก า รบ น สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ 
ของชาวพทุธในสงัคมไทย จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากบทความ หนงัสือ และจากการสมัภาษณ ์ 
ผลการศึกษาพบว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวพุทธไทยนิยมบนมีดว้ยกันหลากหลาย สามารถจ าแนกได้
เป็นหมวดหลกั 5 หมวด ไดแ้ก่ พระพทุธรูป รูปเคารพพระเกจิ พระเคร่ือง เทพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน 
ซึ่งจดุประสงคท่ี์ท าใหช้าวพทุธบนบานต่อสิ่งศกัดิ์สิทธิ์นัน้มีหลายประการ เมื่อไดส้มความปรารถนา
ตามที่บนไวก้็จะมีการแกบ้นตามค าบอกกล่าวของผูบ้น เช่น การแกบ้นดว้ยการถวายวัตถุสิ่งของ 
การแสดง การสรา้งบุญหรือการท าความดี การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งและความไม่สอดคลอ้ง
ของการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับค าสอนของพระพุทธศาสนา คือ เทวดา พุทธานุภาพ อธิษฐานธรรม  
การบูชา อนุสสติ และหลกักรรม และการพึ่งตนเองพบว่า มีทัง้ที่ขดัแยง้อย่างชดัเจนและไม่ขดัแยง้
อย่างรุนแรง กล่าวคือ การบนแมอ้าจไม่สอดคลอ้งกบัหลกัค าสอนทางพระพทุธศาสนาโดยตรง แต่
พออนุโลมไดเ้พราะยงัมีประโยชนแ์ละไม่ไดข้ดัแยง้อย่างรุนแรงในบางกรณี การบนที่สอดคลอ้งกบั
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาคือการบนตามกรอบปฏิบัติเรื่องอธิษฐานธรรมตามที่ปรากฏ  
ในครั้งพุทธกาล ชาวพุทธโดยทั่ วไปมักได้ยินค าว่าอธิษฐาน ในความหมายหรือพฤติก รรม 
ที่หมายถึงการบน เมื่อจะท าการสิ่งใดก็มักจะอธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนีอ้ยู่เสมอ ซึ่งเป็นการปฏิบัติ  
ที่ไม่ถูกตอ้ง แนวทางการบนที่สอดคลอ้งกับหลักพระพุทธศาสนานัน้ คือ การอธิษฐาน อธิษฐาน
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ในทางพระพุทธศาสนา คือ ความตั้งใจท าสิ่งที่ต้องการ หมายความว่าเมื่อตั้งใจอธิษฐานแล้ว 
จะตอ้งท าอย่างนีเ้รื่อยไปจนประสบความส าเรจ็ 

รุง่ฟ้า สะแกกลาง (2561) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤติกรรมและแรงจงูใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทย
ที่ เดินทางมาท่องเที่ ยวอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
ผลการวิจัย พบว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ ยวอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ มีระยะเวลาที่ใชใ้น
การท่องเที่ยว 2-3 วนั ค่าใชจ้่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว1,501-3,000 บาท แหล่งขอ้มลูในการ
มาท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ นักท่องเที่ยวที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 
แตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ไม่แตกต่างกัน และ
นักท่องเที่ยวที่มีเวลาในการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายในการเดินทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แ ต ก ต่ า ง กั น มี ร ะ ดั บ แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ เข า ใ ห ญ่  
ที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นิมิต ซุ ้นสั้น (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่เดินทางมาถนนวัฒนธรรม: กรณีศึกษา ถนนวัฒนธรรมหลาดใหญ่ จังหวดัภูเก็ต  ผลการศึกษา
แสดงใหเ้ห็นว่า องคป์ระกอบย่อยของแรงจูงใจดึง ประกอบดว้ย 2 ดา้น ไดแ้ก่ “ความเป็นทอ้งถิ่น” 
และ“สิ่งอ านวยความสะดวก” ส่วนองคป์ระกอบย่อยของแรงจงูใจผลกั ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
“การเติมเต็มความตอ้งการส่วนตวั” “การแสวงหาสิ่งแปลกใหม่” และ “การหลีกหนีความจ าเจ” ผูม้ี
ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาที่ไดไ้ปประยุกตใ์ชเ้พื่อท าใหก้ารจัดการ
ถนนวฒันธรรมหลาดใหญ่มีความโดดเด่น และเขม้แข็งมากยิ่งขึน้ 

มาดูฮ์ (Madhu, 2010) ได้ศึกษาเรื่อง การเพิ่มขึน้ของการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา 
ในประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาเหตุผลส าคัญของการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว 
ทางพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย และเปรียบเทียบการรบัรูข้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ
นักท่องเที่ ยวชาวอินเดียเพื่ อน าไปสู่การพัฒนาประเทศอินเดียให้เป็นปลายทางส าหรับ  
การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาเหมือนกับประเทศอ่ืนๆ เช่น ญ่ีปุ่ น ไทย และ จีน ซึ่งการวิจัยพบว่า 
ระดับการรับ รู ้ และเข้าใจของนักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ  และนักท่องเที่ ยวชาวอินเดีย  
ในการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย ยังอยู่ในระดับต ่า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ เช่น ญ่ีปุ่ น ไทย และ จีน รวมถึงประเทศอินเดียยังขาดความตระหนักในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงพทุธศาสนาในพืน้ที่ต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทัง้ภาครฐั และเอกชน 
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กาตรี (Katri, 2009) ไดศ้ึกษาเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงศาสนาในมมุมองของชาวฟินแลนด ์
โดยมีวัตถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อทราบว่าการท่องเที่ยวเชิงศาสนาคืออะไร จุดมุ่งหมายของ
นกัท่องเที่ยวเชิงศาสนาคือที่ไหน และในอนาคตการท่องเที่ยวเชิงศาสนาจะเป็นอย่างไร ซึ่งในการ
วิจัยจะศึกษาเก่ียวกับศาสนาคริสตโ์ดยเฉพาะโดยท าการแจกแบบสอบถามในคริสตจักร 2 แห่ง 
ในประเทศฟินแลนด ์มีผูต้อบแบบสอบถาม 78 คนจากการศึกษานีพ้บว่า การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกับการเดินทางแสวงบุญที่ประเทศอิสราเอล และจุดหมายปลายทางที่ส  าคัญ
ส าหรบัการท่องเที่ยวเชิงศาสนา คือ อิสราเอล กรีซ และฟินแลนด ์ส าหรบัรูปแบบของการท่องเที่ยว
เชิงศาสนาที่เป็นที่สนใจที่สุด คือ การเขา้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา และการเยี่ยมชมโบสถ ์ซึ่งส่วน
ใหญ่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้การท่องเที่ยวเชิงศาสนาเป็นการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน และ  
มีขอ้เสนอแนะใหม้ีการจดัแพคเกจท่องเที่ยวเชิงศาสนาขึน้ในวนัหยุด 

อิ เก รซซ์ , เบย์แรม  และคาร่า  (Egresi, Bayram, & Kara, 2012)  ได้ศึ กษ าเรื่อ ง  
การท่องเที่ยวในศาสนสถาน กรณีศกึษา เมืองมารติ์น ประเทศตรุกี จดุประสงคข์องการศกึษาครัง้นี ้
เพื่อตอบค าถามในการวิจัย คือ 1) เหตุใดมารติ์นจึงเป็นสถานท่องเที่ยวที่ส  าคัญทางศาสนา และ  
2) แรงจูงใจหลักของนักท่องเที่ยวในการเยี่ยมชมศาสนสถาน เมืองมารติ์น จากการศึกษาพบว่า 
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงศาสนานั้นมีหลายแง่มุม ผู้เยี่ยมชมศาสนสถานบางคนไม่ได้เป็น   
“นักเดินทางที่เคร่งศาสนา” นักท่องเที่ยวจ านวนมากมาเยี่ยมชมศาสนสถานดว้ยวัตถุประสงคท์ี่
ไม่ใช่ศาสนาโดยสิน้เชิง อาทิเช่น โดยแรงจูงใจทางประวัติศาสตรว์ัฒนธรรมหรือสถาปัตยกรรม 
ความหลากหลายทางศาสนา และหลากหลายวฒันธรรมของเมืองมารติ์น 

ห ว ง  แ ล ะ เพี ย ร์ซ  (Huang & Pearce, 2 0 1 9 )  ได้ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  ก า ร รับ รู ้ ข อ ง 
นักท่องเที่ยวเก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
ที่สถานที่ท่องเที่ยวที่เก่ียวขอ้งกับพุทธศาสนา 4 แห่งในประเทศจีน ไดแ้ก่ ภูเขาหวู่ไถ ภูเขาจิ่วหัว  
ภูเขาเอ๋อเหมย และภูเขาผู่โถว จุดประสงค์เพื่อชีแ้จงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรูข้องผู้เขา้ชม
เก่ียวกบัพทุธสถาน และใหผ้ลต่อการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการวิจยัพบว่า 
ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวได้รับจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีคุณค่าทางจิตใจสูง วัฒนธรรมท่ีมี
ประวัติศาสตรอ์ันยาวนานมีเสน่ห์ด้วยลักษณะทางธรรมชาติ และร้านค้าและร้านอาหาร  
ประการที่สองพบว่าการรบัรูข้องนกัท่องเที่ยวต่อพทุธสถาน การรบัรูด้งักล่าวไดร้บัจากคณุลกัษณะ
ที่ ส  าคัญ ขอ งสถานที่  เช่ น  บ รรย าก าศที่ น่ าป ระทั บ ใจ  ส ภ าพ แวดล้อม ที่ น่ าดึ งดู ด  
ความเชื่อส่วนบคุคล และพฤติกรรมที่ภกัดี แต่อาจเกิดความน่าสนใจลดลงจากกิจกรรมทางการคา้ 
อาคารสมยัใหม่ มลภาวะต่อสิ่งแวดลอ้ม และพฤติกรรมทางโลก 
 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

1.1 การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวศาสนสถานที่เป็นที่นิยมในการอธิษฐาน
ขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ นักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ ยว  

ศาสนสถานที่ เป็นที่นิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 แห่ง  
แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจึงใช้สูตรการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
แบบไม่ทราบประชากรของ คอแครน (Cochran, 1977 อา้งถึงใน ธีรวฒุิ เอกะกุล, 2549) ผูว้ิจยัได้
ก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และความผิดพลาดที่ยอมรบัไดท้ี่ 5%  

โดยใชส้ตูร  n = 
Z2

4e2
 

เมื่อ  n คือ ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ตอ้งการ 
  e คือ ระดบัความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่างที่ยอมให ้

    เกิดขึน้ได ้คือ 5% ( e มีค่าเท่ากบั 0.05 ) 
  z คื อ  ค่ า ร ะ ดั บ ค ว า ม เชื่ อ มั่ น ที่ ก า ห น ด ไว้ คื อ  9 5 % 

    ( z มีค่าเท่ากบั 1.96 ) 

แทนค่าในสตูร  n = 
1.962

4(0.05)2
 

   = 385 คน 
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ดังนั้นจากการค านวณ  พบว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี ้ 
จ านวนเท่า ๆ กันแห่งละ 55 คน รวมทัง้สิน้ 385 คน ซึ่งในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ ผูว้ิจยัตอ้งการเก็บ
ขอ้มูลในแต่ละศาสนสถานให้มีจ านวนเท่ากัน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling)  
ทั้ ง  7  แ ห่ ง  ไ ด้ แ ก่  ศ า ล พ ร ะ ต รี มู ร ติ เ ซ็ น ท รั ล เ วิ ล ด์  วั ด พ ร ะ ศ รี ม ห า อุ ม า เท วี  
พระแม่ลักษมีหา้งเกษรวิลเลจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดเทพมณเฑียร 
ศาลย่านาควดัมหาบศุย ์และศาลเจา้แม่ประดู่ ตลาดเก่าเยาวราช  

1.2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เค รื่ อ งมื อที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ลของการวิจั ย เป็ นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสรา้งขึน้ใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น  
4 ตอน ดงัต่อไปนี ้

ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ลักษณะค าถามแบบ 
มีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple choice) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
และรายได ้

ตอนที่ 2 แบบสอบถามขอ้มลูพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว 
ลั ก ษ ณ ะ ค า ถ า ม แ บ บ มี ห ล า ย ค า ต อ บ ให้ เลื อ ก  (Multiple choice) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  
ความถ่ีในการท่องเที่ยว วัตถุประสงคใ์นการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดในการท่องเที่ยว 
ช่วงเวลาของการท่องเที่ยว ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย  
ในการท่องเที่ยว และแหลง่ขอ้มลูข่าวสารที่ไดร้บั 

ตอนที่  3  แบบสอบถามข้อมูล แรงจู งใจทางการท่ อง เที่ ยวเชิ งศาสนา 
ในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ลกัษณะค าถาม
แบบให้เลือกตอบ ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านวัฒนธรรม ด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ  
ดา้นระหว่างบุคคล ดา้นการพฒันาตนเอง และดา้นอารมณแ์ละความรูส้ึก ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั คือ 

คะแนน   ระดบัความคิดเห็น 
คะแนน 5   ระดบัความคิดเห็นมากที่สดุ 
คะแนน 4   ระดบัความคิดเห็นมาก 
คะแนน 3   ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
คะแนน4   ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
คะแนน 5   ระดบัความคิดเห็นนอ้ยที่สดุ 
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เกณฑก์ารประเมินผลไดใ้ชเ้กณฑก์ารประเมิน เป็นมาตราส่วนประมาณค่าของ 
ลิเคิรท์ (Likert Scale) มีน า้หนกัคะแนน 5 ระดบั (ธานินทร ์ศิลป์จารุ, 2549) ดงันี ้

ค่าเฉลี่ย   ระดบัความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 4.50 - 5.00 ระดบัความคิดเห็นมากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 3.50 – 4.49 ระดบัความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 2.50 – 3.49 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 1.50 – 2.49 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 1.00 – 1.49 ระดบัความคิดเห็นนอ้ยที่สดุ 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) ความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มี
ชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกั 

ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ดงันี ้
1 . ศึ กษ าค้น คว้าข้อมู ล จาก ต า รา  เอกสาร และงาน วิ จั ยที่ เ ก่ี ย วข้อ ง  

เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
2. สรา้งแบบสอบถาม แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 

ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร 
3. น าแบบสอบถามฉบบัร่างเสนออาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์ผูท้รงคณุวฒุิ และ

ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพื่อพิจารณาค่าความตรงของแบบสอบถามดว้ยวิธีตรวจสอบความตรง
เชิงเนื ้อหา ความสอดคล้องระหว่างรายการกับวัตถุประสงค์ โดยก าหนดเกณฑ์ในการตรวจ
พิ จ า รณ า  ดั ง นี ้  ถ้ า แ น่ ใจ ว่ า มี ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระ ส งค์  ให้ ค ะ แ น น  + 1  
ถา้ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคห์รือไม่ ใหค้ะแนน 0 ถา้แน่ใจว่าไม่สอดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงค ์ใหค้ะแนน -1 แลว้น าผลคะแนนที่ไดจ้ากผูท้รงคณุวฒุิ และผูเ้ชี่ยวชาญมาค านวณหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการกับวัตถุประสงค์ ( IIOC, Index of item objective 
Congruence) และน าค่าดัชนีที่ค  านวณได้มาเทียบเกณฑ์ที่ผู ้วิจัยได้ก าหนดไวต้ั้งแต่ 0.6 ขึน้ไป 
เพราะถือว่าค่าที่ไดเ้พียงพอ และเป็นที่ยอมรบัทางสถิติ (Rovinelli & Hambleton, 1977) ผลการ
วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม มี ค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคลอ้ง(IOC) เท่ากับ 
0.82 

4. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแลว้ไปหาคณุภาพ โดยไปทดลองใช ้(Try Out) กบั
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ยว 
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เชิงศาสนา ณ  ศาลท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ  และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
จ านวน 30 คน เพื่ อหาความน่าเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability of the test) โดย 
ใชวิ้ธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบัค (Cronbach’s alpha Coefficient) ผูว้ิจัยไดก้ าหนด
เกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าตั้งแต่ 0.7 ขึน้ไป เพราะถือว่าค่าท่ีได้เพียงพอ และเป็นท่ียอมรับ 
ทางสถิติ หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามที่ไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ข และตรวจสอบคุณภาพแลว้ไปใช้
ในการเก็ บ รวบ รวมข้อมู ล  (Nunnally & Bernstein, 1994)  ผลการห าค่ าความ เชื่ อมั่ น 
ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.937 

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. น าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บรวบรวมดว้ยตนเอง ที่บริเวณศาสนสถาน 
ที่ เป็นที่ นิ ยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร ทั้ง  7  แห่ ง ได้แก่  
ศาลพระตรีมูรติ เซ็นทรัลเวิลด์ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ห้างเกษรวิลเลจ แยกราชประสงค ์  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า ศาลย่านาค  
วัดมหาบุศย์ และศาลเจ้าแม่ประดู่ ตลาดเก่าเยาวราช โดยวิธีการสุ่ม แบบบังเอิญ เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงลงพื ้นที่ เพื่อเก็บแบบสอบถาม 
โดยการสรา้งคิวอารโ์คด้แบบสอบถามเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามสแกนเพื่อตอบในสมารท์โฟน 
ของตนเอง เพื่อเวน้ระยะห่าง และลดการสมัผสั ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสขุ ระหว่าง 
วนัที่ 6 มีนาคม 2564 ถึง วนัที่ 10 เมษายน 2564  

2. น าแบบสอบถามที่ไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
ลงรหสัขอ้มลูแลว้น าไปด าเนินการวิเคราะหด์ว้ยวิธีทางสถิติต่อไป 

1.4 การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเรจ็รูป และประมวลผล ดงันี ้
1. แบบสอบถามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดย 

การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) น าเสนอในรูปตาราง ประกอบ
ความเรียง 

2. แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว  
น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 
น าเสนอในรูปตาราง ประกอบความเรียง 
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3.แบบสอบถามข้อมูลแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร น าขอ้มูลมาวิเคราะหโ์ดยการ 

หาค่าเฉลี่ย (�̅�) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอในรูปตาราง ประกอบความเรียง 
4. การเปรียบเทียบข้อมูลด้านประชากรศาสตรก์ับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 

เชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร
ระหว่างเพศ และสถานภาพใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยค่าที ( t-test) และ
ระหว่างอายุ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพื่ อวิเคราะห ์
ความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม กรณีพบความแตกต่างเป็นรายกลุ่มผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความ
แตกต่างนั้น เป็นรายคู่ ด้วยโดยวิ ธี เป รียบ เที ยบ ค่าเฉลี่ ยแบบ  LSD โดยในการทดสอบ 
ความมีนยัส าคญัทางสถิติ ผูว้ิจยัก าหนดไวท้ี่ระดบั 0.05 

5. แบบสอบถามข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยใช้วิ ธีวิ เคราะห์ 
ความคิดเห็นในประเด็นที่ เหมือนกันหรือสอดคล้องกัน ท าการแจกแจงความถ่ี น าเสนอผล  
การวิเคราะหเ์ป็นความเรียง 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ ์

2.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒุิที่เก่ียวขอ้งกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และเจา้หนา้ที่  
ที่ดูแลหรือบริหารจัดการศาสนสถาน หรือท างานเก่ียวขอ้งกับศาสนสถาน ที่สามารถให้ข้อมูล  
ไดจ้รงิ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างส าหรบัตอบแบบสมัภาษณ ์ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกมาจากกลุ่มประชากร 

คือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือ
บรหิารจดัการศาสนสถาน หรือท างานเก่ียวขอ้งกบัศาสนสถานทัง้ 7 แห่ง ที่สามารถใหข้อ้มลูเชิงลึก
ได้จริง รวมทั้งสิ ้น 11 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
โดยก าหนดคณุสมบติั ดงันี ้

2.1 ผูเ้ชี่ยวชาญ และผูท้รงคณุวฒุิ ในหน่วยงานภาครฐัที่ท างานเก่ียวขอ้งกับ
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ไม่นอ้ยกว่า 3 ปีจ านวน 2 คน ไดแ้ก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
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2.2 ผูเ้ชี่ยวชาญ และผูท้รงคณุวฒุิ ในหน่วยงานภาคเอกชนที่ท างานเก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ คลุ๊ก ทราเวล (ประเทศไทย) และ 
แอม ยวัร ์ไทย ไกด ์

2.3 เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือบริหารจัดการศาสนสถาน หรือท างานเก่ียวข้อง
กั บ ศ าส น ส ถ าน  ทั้ ง  7 แ ห่ ง  ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  3  ปี  แ ห่ ง ล ะ  1  ค น  จ า น วน  7  ค น  ได้ แ ก่  
ศาลพระตรีมูรติ เซ็นทรัล เวิลด์ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี  พระแม่ลักษมีห้างเกษรวิล เลจ  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดเทพมณเฑียร ศาลย่านาควัดมหาบุศย ์และ  
ศาลเจา้แม่ประดู่ ตลาดเก่าเยาวราช  

2.2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็น แบบสมัภาษณ ์(Interview) ซึ่งหวัขอ้หลกั

ในการสมัภาษณเ์พื่อการวิจยั คือ แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านวัฒนธรรม  
ดา้นสถานภาพและเกียรติภูมิ ดา้นระหว่างบุคคล ดา้นการพัฒนาตนเอง และดา้นอารมณ์และ
ความรูส้กึ  

ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยั
ที่ เก่ียวข้องกับตัวแปรที่ จะศึกษา เพื่ อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ ์  
น าไปปรกึษาอาจารยท์ี่ปรกึษา และสรา้งแบบสมัภาษณใ์หต้รงตามเนือ้หาที่ตอ้งการท าวิจยั  

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

การสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ ์
แบบกึ่งมีโครงสรา้ง (Semi - structured interview) มีการบนัทึกเสียงการสมัภาษณ ์และจดบนัทึก
ตามประเด็นหลกัในแบบสมัภาษณ์ เนื่องจากสถานการณโ์รคระบาดเชือ้ไวรสัโควิด-19 ในปัจจบุนั 
ผูว้ิจัยไดติ้ดต่อ และส่งจดหมายขออนุญาตไปทางหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และศาสนสถาน
เพื่อขอสมัภาษณ ์ซึ่งหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการท างานที่บา้น จึงใช้
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดูแล บริหารจัดการ หรือท างานเก่ียวข้องกับ 
ศาสนสถานใช้การสัมภาษณ์แบบเว้นระยะห่าง และลดการสัมผัส ตามมาตรการของ 
กระทรวงสาธารณะสขุ ระหว่างวนัที่ 6 พฤษภาคม 2564 ถึง วนัที่ 30 พฤษภาคม 2564 
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2.4 การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ ์ซึ่งมีลกัษณะเป็นความคิดเห็น ผูว้ิจัยใชก้ารถอดความ 

น ามาวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา และวิเคราะหค์วามคิดเห็นในประเด็นที่เหมือนกนัหรือสอดคลอ้งกนั และ
จัดล าดับความส าคัญตามข้อคิดเห็น เพื่อน าเสนอพฤติกรรม และแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
เชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร และ
แนวทางในการสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ ยวเชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มีชื่ อ เสียง  
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร รูปแบบความเรียง 
 

 

 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม และแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
เชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร และ
เปรียบเทียบแรงจงูใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพร
เรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ สถานภาพ และอายุ ผูว้ิจัยไดน้ าขอ้มูลของ
กลุ่มตวัอย่างที่เก็บรวบรวมมาจ านวน 385 ชุด ท าการประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมประมวลผล
ทางสถิติ ท าการแปลผลและวิเคราะหข์อ้มลูตามวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั ไดด้งันี ้

1. การวิเคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์
2. การวิเคราะหข์อ้มลูพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว 
3.การวิเคราะหข์อ้มลูแรงจงูใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง

ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร 
4. การเปรียบเทียบข้อมูลแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 

ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ สถานภาพ  
และอาย ุ

5. ผลการสมัภาษณ ์ 
6 .แนวทางในการสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน  

ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร 

1. การวิเคราะหข์้อมูลด้านประชากรศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ ยวชาวไทย จ าแนกตาม เพ ศ อายุ  สถานภาพ  การศึกษา อาชีพ  และรายได ้ 
โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) แสดงการวิเคราะห์
ขอ้มลูดงัตาราง 1 – 6 
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ตาราง 1 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละ ของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ 

 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ ชาย 77 20.00 
 หญิง 308 80.00 
รวม  385 100.00 

 
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 308 คน คิดเป็น  
รอ้ยละ 80.00 และเป็นเพศชาย จ านวน 77 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 

ตาราง 2 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละ ของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอาย ุ

 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน )คน( ร้อยละ 
อายุ ต ่ากว่า 20 ปี 37 9.60 
 20 – 30 ปี 258 67.00 
 31 – 40 ปี 78 20.30 
 41 – 50 ปี 9 2.30 
 51 – 60 ปี 3 0.80 
รวม  358 100.0 

 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 30 ปี จ านวน 258 คน  
คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมามีอายุ 31 – 40 ปี  จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30  
อายุต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.60 อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 2.30 และอาย ุ51 – 60 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.80 ตามล าดบั 
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ตาราง 3 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละ ของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามสถานภาพ 

 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน)  ร้อยละ 

สถานภาพ โสด 320 83.10 

 สมรส 65 16.90 

 หย่ารา้ง/หมา้ย 0 0.00 

 แยกกนัอยู่ 0 0.00 

รวม  385 100.00 

 
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 320 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 83.10 และสถานภาพสมรส จ านวน 65 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.90 

ตาราง 4 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละ ของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามการศกึษา 

 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน)  ร้อยละ 

การศึกษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี 106 27.50 

 ปรญิญาตรี 263 68.30 

 สงูกว่าปรญิญาตรี 16 4.20 

รวม  385 100.00 

 
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  
จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30 รองลงมามี ระดับการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรี  
จ านวน 106 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.50 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 16 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 4.20 ตามล าดบั 
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ตาราง 5 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละ ของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอาชีพ 

 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน)  ร้อยละ 

อาชีพ นกัเรียน / นกัศกึษา 131 34.00 

 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 17 4.40 

 พนกังานบรษิัทเอกชน 172 44.70 

 ธุรกิจสว่นตวั / คา้ขาย 62 16.10 

 อ่ืน ๆ 3 0.80 

รวม  385 100.00 

 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามอาชีพ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  
จ านวน 172 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.70 รองลงมาเป็นนักเรียน นักศึกษา จ านวน 131 คน คิดเป็น
ร้อยละ  34 .00  อาชี พ ธุ รกิ จส่ วนตั ว  ค้า ขา ย  จ าน วน  62  คน  คิ ด เป็ น ร้อยละ  16 .10  
ขา้ราชการ พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.40 และอ่ืน ๆ จ านวน 3 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 0.80 ตามล าดบั 
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ตาราง 6 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละ ของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามรายได ้

 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน)  ร้อยละ 

รายได้ ต ่ากว่า 15,000 บาท 116 30.10 

 15,001 – 25,000 บาท 160 41.60 

 25,001 – 35,000 บาท 71 18.40 

 มากกว่า 35,000 บาท 38 9.90 

รวม  385 100.00 

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแน กตาม ราย ได้  พ บ ว่ า  ผู้ ต อบ แบบสอบ ถามส่ วน ให ญ่ มี ราย ได้ เฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อน  
15,001 – 25,000 บาท จ านวน 160 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.60 รองลงมารายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ต ่ ากว่า  15,000 บาท  จ านวน  116 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.10 มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดือน  
25,001 – 35,000 บาทจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 18.40 และมี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
มากกว่า 35,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.90 ตามล าดบั 
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2. การวิเคราะหข์้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเทีย่ว 

การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ ยวในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งเป็น 
กลุ่มนักท่องเที่ ยวชาวไทย โดยใช้การแจกแจงความ ถ่ี  (Frequency) และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) แสดงการวิเคราะหข์อ้มลูดงัตาราง 7 - 14 

ตาราง 7 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละ ของข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยว จ าแนกตามความถ่ีในการท่องเที่ยว 

 ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว

ในการเดินทางท่องเทีย่ว 
จ านวน (คน)  ร้อยละ 

ความถ่ี ครัง้แรก 251 65.20 

 2 – 3 ครัง้ 105 27.30 

 มากกว่า 3 ครัง้ขึน้ไป 29 7.50 

รวม  385 100.00 

 
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว 

จ าแนกตามความถ่ีในการท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาครัง้แรก 
จ านวน 251 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.20 รองลงมาเคยเดินทางมา 2 – 3 ครั้ง จ านวน 105 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 27.30 และมากกว่า 3 ครัง้ขึน้ไป จ านวน 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.50 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละ ของข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยว จ าแนกตามวตัถปุระสงคใ์นการท่องเที่ยว 

 ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว 

ในการเดินทางท่องเทีย่ว 
จ านวน (คน)  ร้อยละ 

วัตถุประสงค ์ เพื่ออธิษฐานขอพรเรื่องความรกั 178 19.80 

 เพื่อท าบญุ ท าทานตามความเชื่อสว่นบุคคล 238 26.40 

 เพื่อไหว ้/ อธิษฐานขอพรสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ 332 36.80 

 เพื่อการท่องเที่ยวพกัผ่อนหย่อนใจ 82 9.10 

 เพื่อหาประสบการณท์ี่แปลกใหม่ 46 5.10 

 เพื่อศกึษาศิลปวฒันธรรม ประเพณี 24 2.70 

 อ่ืน ๆ 1 0.10 

รวม  901 100.00 

*เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว 
จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการท่องเที่ยว พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ไหว้ / อ ธิษฐานขอพรสิ่ งศัก ดิ์ สิท ธิ์  จ านวน  332 คน  คิด เป็นร้อยละ  36.80 รองลงมา 
เพื่ อท าบุญ  ท าทานตามความ เชื่ อส่ วนบุคคล จ านวน 238 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.40  
เพื่ออธิษฐานขอพรเรื่องความรกั จ านวน 178 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.80 เพื่อการท่องเที่ยวพกัผ่อน
หย่อนใจ จ านวน 82 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.10 เพื่อหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ จ านวน 46 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 5.10 เพื่อศึกษาศิลปวฒันธรรม ประเพณี จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.70 และ
อ่ืน ๆ เช่น เดินทางมาเป็นเพื่อนนกัท่องเที่ยว จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.10 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละ ของข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยว จ าแนกตามสถานที่ท่องเที่ยวท่ีดงึดดูในการท่องเที่ยว 

 ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว 

ในการเดินทางท่องเทีย่ว 

จ านวน 

(คน)  

ร้อยละ 

สถานที่ ท่ อ ง เที่ ย วที่

ดึงดูดในการท่องเทีย่ว 

ศาลพระตรีมรูติ เซ็นทรลัเวิลด ์ 242 19.50 

วดัพระศรีมหาอมุาเทวี )วดัแขก (สีลม  208 16.80 

ศาลพระแม่ลกัษมี หา้งเกษรวิลเลจ 174 14.00 

วดัเทพมณเฑียร เสาชิงชา้ 148 11.90 

 ศาลเจา้แม่ประดู่ ตลาดเก่าเยาวราช 144 11.60 

 ศาลย่านาค วดัมหาบุศย ์พระโขนง 156 12.70 

 พระพทุธไสยาสน ์วดัพระเชตพุนวิมล- 

มงัคลารามราชวรมหาวิหาร 

160 12.90 

 อ่ืน ๆ  7 0.60 

รวม  1239 100.00 

*เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว 
จ าแนกตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดในการท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
เคยเดินทางมายงัศาลพระตรีมูรติ เซ็นทรลัเวิลด ์จ านวน 242 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.50 รองลงมา
วดัพระศรีมหาอุมาเทวี (วดัแขก) สีลม จ านวน 208 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.80 ศาลพระแม่ลกัษมี 
ห้างเกษรวิลเลจ จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพน - 
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จ านวน 160 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.90 ศาลย่านาค วดัมหาบุศย ์
พระโขนง จ านวน 156 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.70 วัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า จ านวน 148 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 11.90 ศาลเจา้แม่ประดู่ ตลาดเก่าเยาวราช จ านวน 144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.60 
และ  อ่ื น  ๆ  เช่ น  ศาลพ ระพิ ฆ เนศวรห้ วยขวาง  วัดหั วล า โพ ง  จ าน วน  7  คน  คิ ด เป็ น 
รอ้ยละ 0.60 ตามล าดบั 
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ตาราง 10 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละ ของข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยว จ าแนกตามช่วงเวลาของการท่องเที่ยว 

 ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว

ในการเดินทางท่องเทีย่ว 
จ านวน (คน)  ร้อยละ 

ช่วงเวลา ช่วงวนัธรรมดา 72 18.70 

 ช่วงวนัหยุดสดุสปัดาห ์ 299 77.70 

 ช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 14 3.60 

รวม  385 100.00 

 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว 

จ าแนกตามช่วงเวลาของการท่องเที่ยว  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เดินทางมา 
ศาสนสถานช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 77.70 รองลงมา  
ช่วงวันธรรมดา จ านวน 72 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.70 และช่วงวนัหยุดนักขัตฤกษ์ จ านวน 14 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 3.60 ตามล าดบั 
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ตาราง 11 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละ ของข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยว จ าแนกตามผูร้ว่มเดินทางท่องเที่ยว 

 ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว

ในการเดินทางท่องเทีย่ว 

จ านวน (คน)  ร้อยละ 

ผู้ร่วมเดินทาง คนเดียว 51 13.20 

 เพื่อน 268 69.60 

 คู่รกั / สามีและภรรยา 26 6.80 

 ครอบครวั 40 10.40 

รวม  385 100.00 
 

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว 
จ าแนกตามผูร้ว่มเดินทางท่องเที่ยว พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เดินทางไปยงัศาสนสถาน
กับเพื่อน จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 69.60 เดินทางคนเดียว จ านวน 51 คน คิดเป็น  
ร้อ ย ล ะ  1 3 .2 0  เดิ น ท า งกั บ ค รอบ ค รั ว  จ า น วน  40 ค น  คิ ด เป็ น ร้อ ย ล ะ  10.40 แ ล ะ 
เดินทางกบัคู่รกั / สามีและภรรยา จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.80 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละ ของข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยว จ าแนกตามยานพาหนะในการเดินทาง 

 ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว

ในการเดินทางท่องเทีย่ว 
จ านวน (คน)  ร้อยละ 

ยานพาหนะ รถยนต ์/ รถจกัรยานยนตส์่วนตวั 183 47.50 

 ขนสง่สาธารณะ เช่น รถประจ าทาง 

รถไฟฟ้า 
177 46.00 

 รถรบัจา้ง เช่น รถแท็กซี่ สามลอ้ 

รถจกัรยานยนตร์บัจา้ง 
25 6.50 

รวม  385 100.00 

 
จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว 

จ าแนกตามยานพาหนะในการเดินทาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางโดย 
รถยนต ์/ รถจักรยานยนตส์่วนตัว จ านวน 183 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.50 รองลงมาเดินทางโดย  
ขนส่งสาธารณะ เช่น รถประจ าทาง รถไฟฟ้า จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 และ  
เดินทางโดยรถรับจ้าง เช่น รถแท็กซี่ สามล้อ รถจักรยานยนต์รับจ้าง จ านวน 25 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 6.50 ตามล าดบั 
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ตาราง 13 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละ ของข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยว จ าแนกตามค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 

 ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว

ในการเดินทางท่องเทีย่ว 
จ านวน (คน)  ร้อยละ 

ค่าใช้จ่าย นอ้ยกว่า 500 บาท 267 69.40 

 500 – 1,000 บาท 105 27.30 

 1,001 – 1,500 บาท 10 2.60 

 1,5001 – 2,000 บาท 2 0.50 

 มากกว่า 2,000 บาท 1 0.20 

รวม  385 100.00 

 
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว 

จ าแนกตามค่าใชจ้่ายทั้งหมดในการเดินทาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางน้อยกว่า  500 บาท  จ านวน  267 คน คิดเป็นร้อยละ 69.40 รองลงมา  
500 – 1,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 รองลงมา 1,001 – 1,500 บาท  
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 รองลงมา 1,501 – 2,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 0.50 และมากกว่า 2,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.20 ตามล าดบั 
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ตาราง 14 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละ ของข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยว จ าแนกตามแหลง่ขอ้มลูข่าวสารที่ไดร้บั 

 ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว

ในการเดินทางท่องเทีย่ว 

จ านวน (คน)  ร้อยละ 

แหล่งข้อมูล

ข่าวสารทีไ่ด้รับ 

อินเตอรเ์น็ต เช่น เว็บไซต ์ 64 16.60 

สื่อสงัคมออนไลน ์เช่น Facebook 

Instagram Twitter 

307 79.80 

 โทรทศัน ์ 12 3.10 

 หนงัสือพิมพ ์ 2 0.50 

รวม  385 100.00 

 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว 

จ าแนกตามแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
สื่อประเภทสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Instagram Twitter มีผลต่อการเข้าถึงข้อมูล 
มากที่สุด จ านวน 307 คน คิดเป็นรอ้ยละ 79.80 รองลงมาสื่อประเภทอินเตอรเ์น็ต เช่น เว็บไซต ์
จ านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.60 สื่อประเภทโทรทศัน ์จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.10 และ
สื่อประเภทหนงัสือพิมพ ์จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.50 ตามล าดบั 
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3. การวิเคราะหข์้อมูลแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 
ในการอธิษฐานขอพรเร่ืองความรักในกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 
ในการอ ธิษฐานขอพ รเรื่ อ งความ รัก ในก รุง เทพมหานครน าข้อมู ลม าวิ เค ราะห์ โดย 

การหาค่าเฉลี่ ย  (�̅�) และส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (S.D.) แสดงการวิ เคราะห์ข้อมูลดั 
งตาราง 15 – 21 

ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ในศาสนสถานท่ีมีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร 

แรงจูงใจทางการท่องเทีย่วเชิงศาสนา 
ในศาสนสถานทีม่ีชื่อเสียงในการอธิษฐาน
ขอพรเร่ืองความรักในกรุงเทพมหานคร 

�̅� S.D. ระดับแรงจูงใจ 

1. ดา้นกายภาพ 4.04 0.75 มาก 

2. ดา้นวฒันธรรม 4.13 0.75 มาก 

3. ดา้นสถานภาพและเกียรติภมูิ 4.25 0.65 มาก 

4.ดา้นระหว่างบคุคล 3.82 0.89 มาก 

5. ดา้นการพฒันาตนเอง 4.26 0.64 มาก 

6. ดา้นอารมณแ์ละความรูส้กึ 4.29 0.66 มาก 

รวม 4.13 0.59 มาก 

 
จากตาราง 15 พบว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 

ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  

(�̅� = 4.13) และเมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจด้านอารมณ์และความรู้สึก  

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.29) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการพัฒนาตนเอง (�̅� = 4.26) ดา้นสถานภาพ

และเกียรติภูมิ  (�̅� = 4.25) ด้านวัฒนธรรม (�̅� = 4.13) ด้านกายภาพ (�̅� = 4.04) และ 

ดา้นระหว่างบคุคล (�̅� = 3.82) ตามล าดบั 
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ในศาสนสถานท่ีมีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ดา้นกายภาพ 

ด้านกายภาพ �̅� S.D. ระดับแรงจูงใจ 
1 . ส ถ านที่ มี ค วาม ส าคัญ ทางศาสนา  มี ป ระ วั ติ 

ความเป็นมาท่ียาวนาน และมีความศกัดิส์ิทธิ์ 
4.41 0.68 มาก 

2. ที่ตัง้ของศาสนสถานสามารถเดินทางเขา้ถึงไดง้่าย 4.11 0.93 มาก 
3 สภาพแวดล้อมโดยรวมของศาสนสถาน มีความสงบ 
รม่เย็น 

3.97 0.91 มาก 

4. มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนัส าหรบันกัท่องเที่ยว 
เช่น หอ้งสขุา ที่จอดรถ 

3.79 1.11 มาก 

5. มี ป้ ายสื่ อความหมายภายในศาสนสถาน  เช่ น  
ป้ายบอกต าแหน่งที่ตั้งของศาสนสถาน ป้ายบอกประวัติ
ความเป็นมา 

3.97 0.95 มาก 

6. มี ระบบรักษาความปลอดภัยที่ ดี  ท าให้ รู ้สึ กถึ ง 
ความปลอดภยัในชีวิต และทรพัยส์ิน 

4.00 0.97 มาก 

รวม 4.04 0.75 มาก 

 
จากตาราง 16 พบว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 

ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ดา้นกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

มี ค่ า เฉ ลี่ ย  (�̅� = 4 .0 4 ) แ ล ะ เมื่ อ พิ จ า รณ า ราย ข้อ ป ระ เด็ น ที่ มี ค่ า เฉ ลี่ ย สู ง สุ ด  คื อ  
สถานท่ีมีความส าคญัทางศาสนา มีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน และมีความศกัดิส์ิทธิ์ มีค่าเฉลี่ย

( �̅� = 4.41) รองลงมาที่ตัง้ของศาสนสถานสามารถเดินทางเขา้ถึงไดง้่าย มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.11)  
มีระบบรกัษาความปลอดภัยที่ดี ท าให้รูส้ึกถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรพัยส์ิน  มีค่าเฉลี่ย  

(�̅� = 4.00) มีป้ายสื่อความหมายภายในศาสนสถาน เช่น ป้ายบอกต าแหน่งที่ตัง้ของศาสนสถาน 

ป้ายบอกประวัติความเป็นมา มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.97) สภาพแวดล้อมโดยรวมของศาสนสถาน  

มี ค วามสงบ  ร่ม เย็ น  มี ค่ า เฉลี่ ย  (�̅� = 3 .97) และมี สิ่ งอ านวยความสะดวกครบครัน 

ส าหรบันกัท่องเที่ยว เช่น หอ้งสขุา ที่จอดรถ มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.79) ตามล าดบั 
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ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ในศาสนสถานท่ีมีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ดา้นวฒันธรรม 

ด้านวัฒนธรรม �̅� S.D. ระดับแรงจูงใจ 
1. ไดเ้รียนรูว้ฒันธรรมผ่านแหลง่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา 4.08 0.81 มาก 
2. แหล่งท่องเที่ยวท าให้เกิดการเรียนรู ้ความเข้าใจ
ดา้นวฒันธรรม และธรรมเนียมปฎิบติัทางศาสนา 

4.17 0.79 มาก 

รวม 4.13 0.75 มาก 

 
จากตาราง 17 พบว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 

ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ดา้นวฒันธรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.13) และเมื่อพิจารณารายขอ้ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ แหลง่ท่องเที่ยวท าให้
เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติทางศาสนา มี ค่าเฉลี่ย  

( �̅� = 4.17) และได้เรียนรูว้ัฒนธรรมผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.08) 
ตามล าดบั 
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ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานครดา้นสถานภาพ
และเกียรติภมูิ 

ด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ �̅� S.D. ระดับแรงจูงใจ 
1. การอธิษฐานขอพรช่วยสรา้งก าลังใจ และความมั่นใจ 
ใหต้นเอง  

4.38 0.70 มาก 

2. การเดินทางมาศาสนสถานช่วยขัดเกลาจิตใจ และ 
มีทศันคติที่ดี 

4.18 0.77 มาก 

3. การอธิษฐานขอพรเรื่องความรักช่วย เสริมสร้าง 
ความมั่นใจดา้นความรกั 

4.20 0.75 มาก 

รวม 4.25 0.65 มาก 

 
จากตาราง 18 พบว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 

ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ดา้นสถานภาพและเกียรติภูมิ ภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.25) และเมื่อพิจารณารายข้อประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

การอธิษฐานขอพรช่วยสรา้งก าลังใจ และความมั่นใจใหต้นเอง มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.38) รองลงมา

การอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัช่วยเสริมสรา้งความมั่นใจดา้นความรกั มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.20) 

และการเดินทางมาศาสนสถานช่วยขัดเกลาจิตใจ และมีทัศนคติที่ ดี มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.18) 
ตามล าดบั 
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ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ในศาสนสถานที่ มี ชื่ อ เสี ยงในการอ ธิษฐานขอพรเรื่ อ งความ รัก ในก รุง เทพมหานคร  
ดา้นระหว่างบคุคล 

ด้านระหว่างบุคคล �̅� S.D. ระดับแรงจูงใจ 
1. แห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว ส่ ง เส ริ ม ให้ เกิ ด มิ ต รภ าพ ให ม่ 
ในการเดินทางท่องเที่ยว 

3.74 1.02 มาก 

2. แหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และการปรบัตวัใหอ้ยู่รว่มกบัผูอ่ื้น 

3.90 0.88 มาก 

รวม 3.82 0.89 มาก 

 
จากตาราง 19 พบว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 

ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร  ด้านระหว่างบุคคล ภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.82) และเมื่อพิจารณารายข้อประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
แหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการปรบัตัวใหอ้ยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น มีค่าเฉลี่ย  

(�̅� = 3.90) และแหล่งท่องเที่ ยวส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพใหม่ ในการเดินทางท่องเที่ ยว  

มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.74) ตามล าดบั 
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ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิง
ศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร  
ดา้นการพฒันาตนเอง 

ด้านการพัฒนาตนเอง �̅� S.D. ระดับแรงจูงใจ 
1. ท าใหไ้ดร้บัความรู ้และประสบการณท์ี่ดี  4.24 0.71 มาก 
2. ท าใหเ้ห็นคณุค่าในตวัเอง และมีจดุมุ่งหมายในชีวิต 4.25 0.74 มาก 
3. ท าใหเ้กิดการพัฒนาตนเองทางดา้นอารมณ์ จิตใจ 
และสติปัญญา 

4.31 0.72 มาก 

รวม 4.26 0.64 มาก 

 
จากตาราง 20 พบว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 

ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาตนเอง ภาพรวมอยู่ใน 

ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.26) และเมื่อพิจารณารายขอ้ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท าใหเ้กิด

การพัฒนาตนเองทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.31) รองลงมา 

ท าใหเ้ห็นคณุค่าในตวัเอง และมีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.25) และท าใหไ้ดร้บัความรู ้

และประสบการณท์ี่ดี มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.25) ตามล าดบั 
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ตาราง 21 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิง
ศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร  
ดา้นอารมณแ์ละความรูส้กึ 

ด้านอารมณแ์ละความรู้สึก �̅� S.D. ระดับแรงจูงใจ 
1. ท าใหรู้ส้กึมีความสขุ 4.36 0.70 มาก 
2. รูส้กึสมหวงัดงัปรารถนา ตามค าอธิษฐานขอพรของ
ตนเอง 

4.31 0.74 มาก 

3. เกิดความซาบซึง้ และประทบัใจจากการท่องเที่ยว 4.21 0.79 มาก 
รวม 4.13 0.59 มาก 

 
จากตาราง 21 พบว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 

ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ด้านอารมณ์และความรูส้ึก ภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.13) และเมื่อพิจารณารายข้อประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

ท าใหรู้ส้ึกมีความสุขมีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.36) รองลงมารูส้ึกสมหวังดังปรารถนา ตามค าอธิษฐาน 

ขอพรของตนเอง มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.31) และเกิดความซาบซึง้ และประทับใจจากการท่องเที่ยว  

มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.21) ตามล าดบั 

4. การเปรียบเทียบข้อมูลแรงจูงใจทางการท่องเทีย่วเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง
ในการอธิษฐานขอพรเร่ืองความรักในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ สถานภาพ 
และอาย ุ

การเปรียบเทียบขอ้มลูแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงใน
การอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ระหว่างเพศ และสถานภาพใชก้ารวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดว้ยค่าที (t-test) และระหว่าง อายุ ใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
ทางเดียว (One Way ANOVA) เพื่อวิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายกลุ่ม กรณีพบความแตกต่าง
เป็นรายกลุ่ม  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างนั้นเป็นรายคู่ด้วยโดยวิธี เปรียบเทียบ  
ค่าเฉลี่ยแบบ LSD โดยในการทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติ ผูว้ิจยัก าหนดไวท้ี่ระดบั 0.05 
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4.1 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาใน 
ศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ  
ดงัตาราง 22 - 28 

ตาราง 22 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

แรงจูงใจทางการท่องเทีย่ว 
เชิงศาสนาในศาสนสถานทีม่ี
ชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพร

เร่ืองความรักใน
กรุงเทพมหานคร 

เพศ t p -
value เพศชาย เพศหญิง 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ดา้นกายภาพ 4.09 0.76 4.02 0.75 0.72 0.46 
2. ดา้นวฒันธรรม 4.31 0.70 4.07 0.76 2.50 0.01* 
3. ดา้นสถานภาพและเกียรติภมูิ 4.22 0.66 4.26 0.65 0.37 0.70 
4.ดา้นระหว่างบคุคล 4.01 0.88 3.77 0.89 2.11 0.03* 
5. ดา้นการพฒันาตนเอง 4.30 0.64 4.25 0.64 0.55 0.57 
6. ดา้นอารมณแ์ละความรูส้กึ 4.32 0.66 4.28 0.66 0.42 0.67 

รวม 4.21 0.60 4.11 0.59 1.31 0.18 

*P < 0.05 
จากตารางที่  22 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิงมี แรงจูงใจ 

ทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกั ใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกัน มี เพียงด้านวัฒนธรรม และด้านระหว่างบุคคล  
ที่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 23 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ดา้นกายภาพ จ าแนกตามเพศ 

ด้านกายภาพ เพศ t p -
value เพศชาย เพศหญิง 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. สถานที่ มี ความส าคัญทางศาสนา  
มี ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เป็ น ม าที่ ย า ว น า น  
และมีความศกัดิส์ิทธิ์ 

4.47 0.68 4.40 0.68 0.78 0.43 

2. ที่ตั้งของศาสนสถานสามารถเดินทาง
เขา้ถึงไดง้่าย 

4.06 0.90 4.12 0.93 0.46 0.63 

3. สภาพแวดลอ้มโดยรวมของศาสนสถาน 
มีความสงบ รม่เย็น 

4.05 0.93 3.94 0.91 0.91 0.36 

4. มีสิ่ งอ านวยความสะดวกครบครัน
ส าหรบันักท่องเที่ยว เช่น หอ้งสุขา ที่จอด
รถ  

3.97 1.07 3.75 1.11 1.58 0.11 

5. มีป้ายสื่อความหมายภายในศาสน
สถาน เช่น ป้ายบอกต าแหน่งที่ตั้งของศา
สนสถาน ปา้ยบอกประวติัความเป็นมา 

3.97 0.87 3.97 0.96 0.05 0.95 

6. มีระบบรกัษาความปลอดภัยที่ดี ท าให้
รู ้สึ ก ถึ งความปลอดภั ย ในชี วิ ต  และ
ทรพัยส์ิน 

4.05 1.02 3.98 0.95 0.55 0.58 

รวม 4.09 0.76 4.02 0.75 0.72 0.46 

 
จากตาราง 23 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิ งมี แรงจูงใจ 

ทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกั ใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นกายภาพ ไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 24 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ดา้นวฒันธรรม จ าแนกตามเพศ 

ด้านวัฒนธรรม เพศ t p -
value เพศชาย เพศหญิง 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ได้ เรี ย น รู้วัฒ น ธ รรม ผ่ า น แห ล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา 

4.27 0.80 4.03 0.80 2.36 0.01* 

2. แหล่งท่องเที่ยวท าให้เกิดการเรียนรู ้
ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม และธรรม
เนียมปฎิบติัทางศาสนา 

4.36 0.75 4.13 0.79 2.36 0.01* 

รวม 4.31 0.70 4.07 0.76 2.50 0.01* 

*P < 0.05 
จากตาราง 24 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิ งมี แรงจูงใจ 

ทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกั ใน
กรุงเทพมหานคร ด้านวัฒนธรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ในเรื่องการได้เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา  และแหล่งท่องเที่ยวท าให ้
เกิดการเรียนรู ้ความเขา้ใจดา้นวฒันธรรม และธรรมเนียมปฏิบติัทางศาสนา 
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ตาราง 25 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ดา้นสถานภาพและเกียรติภูมิ 
จ าแนกตามเพศ 

ด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ เพศ t p -
value เพศชาย เพศหญิง 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. การอธิษฐานขอพรช่วยสรา้งก าลังใจ 
และความมั่นใจใหต้นเอง  

4.30 0.72 4.40 0.69 1.15 0.24 

2. การเดินทางมาศาสนสถานช่วยขดัเกลา
จิตใจ และมีทศันคติที่ดี 

4.18 0.77 4.18 0.77 0.03 0.97 

3. การอธิษฐานขอพรเรื่องความรักช่วย
เสรมิสรา้งความมั่นใจดา้นความรกั 

4.21 0.76 4.20 0.74 0.68 0.96 

รวม 4.22 0.66 4.26 0.65 0.37 0.70 

 
จากตาราง 25 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิงมีแรงจูงใจทางการ

ท่องเที่ ยวเชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มีชื่ อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นสถานภาพและเกียรติภมูิไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 26 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่ อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร ด้านระหว่างบุคคล  
จ าแนกตามเพศ 

ด้านระหว่างบุคคล เพศ t p -
value เพศชาย เพศหญิง 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1 . แ ห ล่ งท่ อ ง เที่ ย วส่ ง เส ริม ให้ เกิ ด
มิตรภาพใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว 

3.95 1.01 3.69 1.02 1.99 0.04* 

2. แหล่งท่องเที่ ยวส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการปรบัตัวใหอ้ยู่
รว่มกบัผูอ่ื้น 

4.08 0.88 3.86 0.88 1.96 0.05* 

รวม 4.01 0.88 3.77 0.89 2.11 0.03* 
*P < 0.05 

จากตาราง 26 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิงมีแรงจูงใจทางการ
ท่องเที่ ยวเชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มีชื่ อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระหว่างบุคคล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมใหเ้กิดมิตรภาพใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว
สง่เสรมิใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการปรบัตวัใหอ้ยู่รว่มกบัผูอ่ื้น 
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ตาราง 27 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาตนเอง  
จ าแนกตามเพศ 

ด้านการพัฒนาตนเอง เพศ t p -
value เพศชาย เพศหญิง 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ท าใหไ้ดร้บัความรู ้และประสบการณ์ที่
ดี 

4.27 0.71 4.24 0.71 0.39 0.69 

2 . ท า ให้ เห็ น คุณ ค่ า ใน ตั ว เอ ง  แ ล ะ 
มีจดุมุ่งหมายในชีวิต 

4.29 0.75 4.24 0.73 0.48 0.63 

3. ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองทางด้าน
อารมณ ์จิตใจ และสติปัญญา 

4.35 0.72 4.30 0.71 0.60 0.54 

รวม 4.30 0.64 4.25 0.64 0.55 0.57 

 
จากตาราง 27 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิงมีแรงจูงใจทางการ

ท่องเที่ ยวเชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มีชื่ อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการพฒันาตนเองไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 28 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ด้านอารมณ์และความรูส้ึก 
จ าแนกตามเพศ 

ด้านอารมณแ์ละความรู้สึก เพศ t p -
value เพศชาย เพศหญิง 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ท าใหรู้ส้กึมีความสขุ 4.42 0.75 4.34 0.69 0.83 0.40 
2. รู ้สึกสมหวังดังปรารถนา ตามค า
อธิษฐานขอพรของตนเอง 

4.30 0.77 4.32 0.72 0.20 0.83 

3. เกิดความซาบซึง้ และประทับใจจาก
การท่องเที่ยวศาสนสถาน 

4.25 0.79 4.19 0.79 0.51 0.60 

รวม 4.32 0.66 4.28 0.66 0.42 0.67 
 
จากตาราง 28 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิงมีแรงจูงใจทางการ

ท่องเที่ ยวเชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มีชื่ อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นอารมณแ์ละความรูส้กึไม่แตกต่างกนั 
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4.2 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ ยวเชิ งศาสนา 
ในศาสนสถานที่ มี ชื่ อ เสี ยงในการอ ธิษฐานขอพรเรื่ อ งความ รัก ใน ก รุง เทพมหานคร  
จ าแนกตามสถานะ ดงัตาราง 29 – 35 

ตาราง 29 การทดสอบความแตกต่างของแรงจงูใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในการอธิษฐานขอ
พรเรื่องความรกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานะ 

แรงจูงใจทางการท่องเทีย่ว 
เชิงศาสนาในศาสนสถานทีม่ี
ชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพร

เร่ืองความรักใน
กรุงเทพมหานคร 

สถานะ t p -
value โสด สมรส 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ดา้นกายภาพ 3.98 0.75 4.32 0.66 3.36 0.00* 

2. ดา้นวฒันธรรม 4.08 0.78 4.29 0.61 1.98 0.04* 

3. ดา้นสถานภาพและเกียรติภมูิ 4.21 0.67 4.42 2.34 2.34 0.02* 

4.ดา้นระหว่างบคุคล 3.78 0.90 3.96 0.83 1.42 0.15 

5. ดา้นการพฒันาตนเอง 4.22 0.66 4.45 0.46 3.34 0.01* 

6. ดา้นอารมณแ์ละความรูส้กึ 4.24 0.68 4.50 0.47 3.68 0.00* 

รวม 4.09 0.61 4.32 0.44 3.58 0.00* 

*P < 0.05 

จากตาราง 29 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานะโสด และสมรสมีแรงจูงใจทางการ
ท่องเที่ ยวเชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มีชื่ อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 หากวิเคราะห์
เป็นรายดา้น มีดา้นกายภาพ ดา้นวฒันธรรม ดา้นสถานภาพและเกียรติภูมิ ดา้นการพฒันาตนเอง 
แล ะด้ าน อารมณ์ แล ะความ รู้สึ ก ที่ มี แ รงจู ง ใจ ในก ารอ ธิษ ฐาน ขอพ รเรื่ อ งค วาม รัก  
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 30 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในการอ ธิษ ฐานขอพ รเรื่ อ งความ รัก ในก รุง เทพมหานคร  ด้านกายภาพ  
จ าแนกตามสถานะ 

ด้านกายภาพ สถานะ t p -
value โสด สมรส 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. สถานที่ มี ความส าคัญ ทางศาสนา  
มีประวัติความเป็นมาที่ ยาวนาน และ 
มีความศกัดิส์ิทธิ์ 

4.36 0.70 4.66 0.53 3.91 0.00* 

2. ที่ตั้งของศาสนสถานสามารถเดินทาง
เขา้ถึงไดง้่าย 

4.05 0.93 4.40 0.86 2.77 0.00* 

3. สภาพแวดลอ้มโดยรวมของศาสนสถาน 
มีความสงบ รม่เย็น 

3.89 0.92 4.34 0.79 3.63 0.00* 

4. มีสิ่ งอ านวยความสะดวกครบครัน
ส าหรบันกัท่องเที่ยว เช่น หอ้งสขุา ที่จอดรถ  

3.74 1.13 4.08 0.95 2.51 0.14 

5. มีป้ายสื่อความหมายภายในศาสนสถาน 
เช่น ป้ายบอกต าแหน่งที่ตัง้ของศาสนสถาน 
ปา้ยบอกประวติัความเป็นมา 

3.92 0.96 4.22 0.85 2.31 0.02* 

6. มีระบบรกัษาความปลอดภัยที่ดี ท าให้
รู ้สึ ก ถึ งค วามป ลอดภั ย ใน ชี วิ ต  แล ะ
ทรพัยส์ิน 

3.95 0.97 4.25 0.84 2.27 0.02* 

รวม 3.98 0.75 4.32 0.66 3.36 0.00* 

*P < 0.05 

จากตาราง 30 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานะโสด และสมรสมี แรงจูงใจ 
ทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกั ใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นกายภาพ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในเรื่อง
สถานที่มีความส าคญัทางศาสนา มีประวติัความเป็นมาที่ยาวนาน และมีความศกัดิ์สิทธิ์ ที่ตัง้ของ 
ศาสนสถานสามารถเดินทางเขา้ถึงไดง้่าย สภาพแวดลอ้มโดยรวมของศาสนสถาน มีความสงบ 
ร่มเย็น มีป้ายสื่อความหมายภายในศาสนสถาน เช่น ป้ายบอกต าแหน่งที่ตั้งของศาสนสถาน  
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ป้ายบอกประวัติความเป็นมา และมีระบบรกัษาความปลอดภัยที่ดี ท าใหรู้ส้ึกถึงความปลอดภัย 
ในชีวิต และทรพัยส์ิน 

ตาราง 31 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่ มี ชื่ อ เสี ยงในการอ ธิษฐานขอพรเรื่อ งความรัก ในก รุงเทพมหานคร ด้านวัฒ นธรรม  
จ าแนกตามสถานะ 

ด้านวัฒนธรรม สถานะ t p -
value โสด สมรส 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ได้ เรี ย น รู้วัฒ น ธ รรม ผ่ า น แห ล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา 

4.05 0.82 4.18 0.74 1.21 0.22 

2. แหล่งท่องเที่ยวท าให้เกิดการเรียนรู ้
ค ว าม เข้ า ใจ ด้ าน วัฒ น ธ รรม  แ ล ะ 
ธรรมเนียมปฎิบติัทางศาสนา 

4.13 0.82 4.40 0.63 2.54 0.01* 

รวม 4.08 0.78 4.29 0.61 1.98 0.04* 

*P < 0.05 

จากตาราง 31 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานะโสด และสมรสมี แรงจูงใจ 
ทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกั ใน
กรุงเทพมหานคร ด้านวัฒนธรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวท าให้เกิดการเรียนรู ้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติ 
ทางศาสนา 
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ตาราง 32 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ดา้นสถานภาพและเกียรติภูมิ 
จ าแนกตามสถานะ 

ด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ สถานะ t p -
value โสด สมรส 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. การอธิษฐานขอพรช่วยสรา้งก าลังใจ 
และความมั่นใจใหต้นเอง  

4.60 0.55 4.34 0.72 3.30 0.00* 

2. การเดินทางมาศาสนสถานช่ วย 
ขดัเกลาจิตใจ และมีทศันคติที่ดี 

4.42 0.61 4.13 0.79 2.74 0.00* 

3. การอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัช่วย
เสรมิสรา้งความมั่นใจดา้นความรกั 

4.26 0.75 4.19 0.75 0.71 0.47 

รวม 4.21 0.67 4.42 2.34 2.34 0.02* 

*P < 0.05 

จากตาราง 32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานะโสด และสมรสมีแรงจูงใจทางการ
ท่องเที่ ยวเชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มีชื่ อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ใน
กรุงเทพมหานคร ด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในเรื่องการอธิษฐานขอพรช่วยสรา้งก าลงัใจ และความมั่นใจใหต้นเอง และ
การเดินทางมาศาสนสถานช่วยขดัเกลาจิตใจ และมีทศันคติที่ดี 
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ตาราง 33 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่ อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร ด้านระหว่างบุคคล  
จ าแนกตามสถานะ 

ด้านระหว่างบุคคล สถานะ t p -
value โสด สมรส 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1 . แ ห ล่ งท่ อ ง เที่ ย วส่ ง เส ริม ให้ เกิ ด
มิตรภาพใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว 

3.70 1.04 3.91 0.93 1.48 0.14 

2. แหล่งท่องเที่ ยวส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการปรบัตัวใหอ้ยู่
รว่มกบัผูอ่ื้น 

3.87 0.89 4.02 0.83 1.17 0.24 

รวม 3.78 0.90 3.96 0.83 1.42 0.15 

 
จากตาราง 33 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานะโสด และสมรสมี แรงจูงใจ 

ทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกั ใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระหว่างบคุคล ไม่แตกต่างกนั 
  



 80 
 
ตาราง 34 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาตนเอง  
จ าแนกตามสถานะ 

ด้านการพัฒนาตนเอง สถานะ t p -
value โสด สมรส 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ท าให้ไดร้บัความรู ้และประสบการณ์ 
ที่ดี 

4.22 0.73 4.37 0.60 1.57 0.11 

2 . ท า ให้ เห็ น คุณ ค่ าในตั ว เอ ง  แล ะ 
มีจดุมุ่งหมายในชีวิต 

4.21 0.77 4.45 0.53 3.02 0.00* 

3. ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองทางด้าน
อารมณ ์จิตใจ และสติปัญญา 

4.25 0.74 4.55 0.50 3.99 0.00* 

รวม 4.22 0.66 4.45 0.46 3.34 0.01* 

*P < 0.05 
จากตาราง 34 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานะโสด และสมรสมีแรงจูงใจทางการ

ท่องเที่ ยวเชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มีชื่ อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ใน
กรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาตนเอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ 
ที่ระดบั 0.05 ในเรื่องท าใหเ้ห็นคณุค่าในตวัเอง และมีจุดมุ่งหมายในชีวิต และท าใหเ้กิดการพฒันา
ตนเองทางดา้นอารมณ ์จิตใจ และสติปัญญา 
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ตาราง 35 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ด้านอารมณ์และความรูส้ึก 
จ าแนกตามสถานะ 

ด้านอารมณแ์ละความรู้สึก สถานะ t p -
value โสด สมรส 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ท าใหรู้ส้กึมีความสขุ 4.31 0.72 4.58 0.52 3.62 0.00* 
2 . รู ้สึ ก ส ม ห วั งดั ง ป รา รถ น า  ต าม 
ค าอธิษฐานขอพรของตนเอง 

4.27 0.76 4.49 0.59 2.58 0.01* 

3. เกิดความซาบซึง้ และประทับใจจาก
การท่องเที่ยวศาสนสถาน 

4.15 0.82 4.43 0.55 3.31 0.00* 

รวม 4.24 0.68 4.50 0.47 3.68 0.00* 

*P < 0.05 
จากตาราง 35 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานะโสด และสมรสมี แรงจูงใจ 

ทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกั ใน
กรุงเทพมหานคร ด้านอารมณ์และความรูส้ึก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 ในเรื่องท าให้รูส้ึกมีความสุข รูส้ึกสมหวังดังปรารถนา ตามค าอธิษฐานขอพร 
ของตนเอง และเกดิความซาบซึง้ และประทบัใจจากการท่องเที่ยวศาสนสถาน 
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4.3 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ ยวเชิงศาสนา 
ในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุ
ดงัตาราง 36 – 50 

ตาราง 36 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุ

แรงจูงใจทาง 
การท่องเท่ียว 
เชิงศาสนาใน 
ศาสนสถานท่ีมี
ชื่อเสียงในการ
อธิษฐานขอพร
เร่ืองความรักใน
กรุงเทพมหานคร 

อาย ุ f p -
value ต ่ากว่า 20 ปี  20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ดา้นกายภาพ 4.32 0.52 3.94 0.75 4.13 0.76 4.62 0.53 4.94 0.09 5.51 0.00* 
2. ดา้นวฒันธรรม 4.35 0.69 4.07 0.75 4.14 0.79 4.44 0.58 4.66 0.57 1.95 0.10 

3. ดา้นสถานภาพ
และเกียรติภมิู 

4.26 0.62 4.21 0.66 4.38 0.64 4.14 0.64 4.22 0.69 0.96 0.42 

4. ดา้นระหว่าง
บคุคล 

4.05 0.86 3.78 0.88 3.82 0.94 4.05 0.76 3.33 0.57 1.10 0.35 

5. ดา้นการพฒันา
ตนเอง 

4.31 0.64 4.23 0.65 4.32 0.62 4.44 0.40 4.33 0.00 0.58 0.67 

6. ดา้นอารมณ์
และความรูส้กึ 

4.24 0.68 4.24 0.66 4.46 0.66 4.25 0.46 4.55 0.50 1.77 0.13 

รวม 4.24 0.68 4.24 0.66 4.46 0.66 4.25 0.46 4.55 0.50 1.55 0.18 

*P < 0.05 

จากตาราง 36 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว
เชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ในกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน มีเพียงด้านกายภาพที่มีแรงจูงใจในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก  
ที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 37 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ดา้นกายภาพ จ าแนกตามอาย ุ

*P < 0.05 

จากตาราง 37 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจทางการ
ท่องเที่ ยวเชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มีชื่ อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ใน
กรุงเทพมหานคร ด้านกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ได้แก่  
เรื่องสถานท่ีมีความส าคัญทางศาสนา มีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน และมีความศักดิ์สิทธิ์  
ที่ตั้งของศาสนสถานสามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย สภาพแวดล้อมโดยรวมของศาสนสถาน  
มีความสงบ รม่เย็น มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนัส าหรบันกัท่องเที่ยว เช่น หอ้งสขุา ที่จอดรถ 

ด้านกายภาพ อาย ุ f p -
value ต ่ากว่า   20ปี  20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1. สถานที่มีความส าคัญ
ทางศาสนา มีป ระวัติ
ความเป็นมาที่ยาวนาน 
และมีความศกัดิ์สิทธิ์ 

4.59 0.82 4.34 0.71 4.51 0.65 4.78 0.44 5.00 0.00 3.12 0.01* 

2. ที่ตั้งของศาสนสถาน
สามารถเดินทางเข้าถึง
ไดง้่าย 

4.32 0.62 4.02 0.94 4.21 0.98 4.67 0.70 5.00 0.00 2.84 0.02* 

3. ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
โดยรวมของศาสนสถาน 
มีความสงบ รม่เย็น 

4.08 0.82 3.87 0.89 4.10 1.00 4.78 0.66 5.00 0.00 4.13 0.00* 

4. มี สิ่ งอ า น ว ย ค ว าม
สะดวกครบครนัส าหรับ
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว  เ ช่ น  
หอ้งสขุา ที่จอดรถ  

4.32 0.74 3.64 1.13 3.94 1.10 4.44 0.72 4.67 0.57 5.04 0.00* 

5. มีป้ายสื่อความหมาย
ในศาสนสถาน เช่น ป้าย
บอกต าแหน่งที่ตั้งของ 
ศาสนสถาน ป้ายบอก
ประวตัิความเป็นมา 

4.41 0.59 3.86 0.98 4.00 0.91 4.56 0.72 5.00 0.00 4.68 0.00* 

6. มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี ท าให้รูส้ึก
ถึงความปลอดภยัในชีวิต 
และทรพัยส์ิน 

4.22 0.82 3.91 0.99 4.08 0.93 4.56 0.72 5.00 0.00 2.72 0.02* 

รวม 4.32 0.52 3.94 0.75 4.13 0.76 4.62 0.53 4.94 0.09 5.51 0.00* 
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มีป้ายสื่อความหมายใน ศาสนสถาน เช่น ป้ายบอกต าแหน่งที่ตัง้ของศาสนสถาน ป้ายบอกประวติั 
ความเป็นมา และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ ดี ท าให้รูส้ึกถึงความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรพัยส์ิน ดงันัน้ตอ้งท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดงัตาราง 38 – 44 

ตาราง  38 ก าร เป รียบ เที ยบ ค่ า เฉลี่ ย รายคู่  ระห ว่ า งอายุ ขอ งนั กท่ อ ง เที่ ย วช าว ไท ย  
กับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพร  
เรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ดา้นกายภาพ 

อาย ุ �̅� ต ่ากว่า 20 ปี 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

ต ่ากว่า 20 ปี 4.32 - 0.38* 0.19 -0.30 -0.62 
20 – 30 ปี 3.94 - - -0.19* -0.68* -1.00* 
31 – 40 ปี 4.13 - - - -0.49 -0.80 
41 – 50 ปี 4.62 - - - - -0.31 
51 – 60 ปี 4.94 - - - - - 
*P < 0.05 

จากตาราง  38  พบว่ า  นั กท่ อ ง เที่ ย วชาวไทยที่ มี อ ายุ  20 – 30 ปี  มี แ รงจู งใจ 
ทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก  
ในกรุงเทพมหานคร ด้านกายภาพ แตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปี  
อาย ุ31 – 40 ปี อาย ุ41 – 50 ปี และอาย ุ51 – 60 ปี 
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ตาราง  39 ก าร เป รียบ เที ยบ ค่ า เฉลี่ ย รายคู่  ระห ว่ า งอายุ ขอ งนั กท่ อ ง เที่ ย วช าว ไท ย  
กับแรงจูงใจ เรื่องสถานที่ มี ความส าคัญทางศาสนา  มีประวัติความเป็นมาที่ ยาวนาน  
และมีความศกัดิส์ิทธิ์ 

อาย ุ �̅� ต ่ากว่า 20 ปี 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

ต ่ากว่า 20 ปี 4.59 - 0.26* 0.82 -0.18 -0.40 
20 – 30 ปี 4.34 - - -0.18* -0.44 0.66 
31 – 40 ปี 4.51 - - - -0.26 -0.48 
41 – 50 ปี 4.78 - - - - -0.22 
51 – 60 ปี 5.00 - - - - - 
*P < 0.05 

จากตาราง  39  พ บ ว่ า  นั กท่ อ ง เที่ ย วช าวไทยที่ มี อ ายุ  20 -30  ปี  มี แ รงจู ง ใจ 
เรื่องสถานท่ีมีความส าคัญทางศาสนา มีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน และมีความศักดิ์สิทธิ์ 
แตกต่างจากนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปี และอายุ 31 – 40 ปี 

ตาราง  40 ก าร เป รียบ เที ยบ ค่ า เฉลี่ ย รายคู่  ระห ว่ า งอายุ ขอ งนั กท่ อ ง เที่ ย วช าว ไท ย  
กบัแรงจงูใจเรื่องที่ตัง้ของศาสนสถานสามารถเดินทางเขา้ถึงไดง้่าย 

อาย ุ �̅� ต ่ากว่า 20 ปี 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

ต ่ากว่า 20 ปี 4.32 - 0.30 0.12 -0.34 -0.67 
20 – 30 ปี 4.02 - - -0.18 -0.64* 0.98 
31 – 40 ปี 4.21 - - - -0.46 -0.79 
41 – 50 ปี 4.67 - - - - -0.33 
51 – 60 ปี 5.00 - - - - - 
*P < 0.05 

จากตาราง  40  พ บ ว่ า  นั กท่ อ ง เที่ ย วช าวไทยที่ มี อ ายุ  20 -30  ปี  มี แ รงจู ง ใจ 
เรื่องที่ตั้งของศาสนสถานสามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย แตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่มีอาย ุ41 – 50 ปี 
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ตาราง  41 ก าร เป รียบ เที ยบ ค่ า เฉลี่ ย รายคู่  ระห ว่ า งอายุ ขอ งนั กท่ อ ง เที่ ย วช าว ไท ย  
กบัแรงจงูใจเรื่องสภาพแวดลอ้มโดยรวมของศาสนสถาน มีความสงบ รม่เย็น 

อาย ุ �̅� ต ่ากว่า 20 ปี 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

ต ่ากว่า 20 ปี 4.08 - 0.21 -0.02 -0.69* -0.91 
20 – 30 ปี 3.87 - - -0.23* -0.91* -1.13* 
31 – 40 ปี 4.10 - - - -0.67* -0.89 
41 – 50 ปี 4.78 - - - - -0.22 
51 – 60 ปี 5.00 - - - - - 

*P < 0.05 

จากตาราง  41  พบว่ านั กท่ อง เที่ ย วชาวไทยที่ มี อายุ  41  – 50  ปี  มี แ รงจู งใจ 
เรื่ อ งสภ าพ แวดล้อม โดย รวม ขอ งศ าสนสถาน  มี ค วาม ส งบ  ร่ม เย็ น  แต ก ต่ า งจ าก 
นักท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ มี อายุต ่ ากว่า  20 ปี  อายุ  20 – 30 ปี  และอายุ  31 – 40 ปี  และ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 20 – 30 ปี มีแรงจูงใจเรื่องสภาพแวดลอ้มโดยรวมของศาสนสถาน  
มีความสงบ รม่เย็น แตกต่างจากนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาย ุ31 – 40 ปี และอาย ุ51 – 60 ปี 

ตาราง  42 ก าร เป รียบ เที ยบ ค่ า เฉลี่ ย รายคู่  ระห ว่ า งอายุ ขอ งนั กท่ อ ง เที่ ย วช าว ไท ย  
กบัแรงจงูใจเรื่องมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนัส าหรบันกัท่องเที่ยว เช่น หอ้งสขุา ที่จอดรถ 

อาย ุ �̅� ต ่ากว่า 20 ปี 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 
ต ่ากว่า 20 ปี 4.32 - 0.68* 0.38 -0.12 -0.34 
20 – 30 ปี 3.64 - - -0.29* -0.80* -1.02 
31 – 40 ปี 3.94 - - - -0.50 -0.73 
41 – 50 ปี 4.44 - - - - -0.22 
51 – 60 ปี 4.67 - - - - - 
*P < 0.05 

จากตาราง 42  พบว่ า  นักท่ อง เที่ ยวชาวไทยที่ มี อายุ  20  – 30  ปี  มี แ รงจู งใจ 
เรื่องมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนัส าหรบันักท่องเที่ยว เช่น หอ้งสุขา ที่จอดรถ แตกต่างจาก
นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายตุ ่ากว่า 20 ปี อาย ุ31 – 40 ปี และอาย ุ41 – 50 ปี 
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ตาราง  43 ก าร เป รียบ เที ยบ ค่ า เฉลี่ ย รายคู่  ระห ว่ า งอายุ ขอ งนั กท่ อ ง เที่ ย วช าว ไท ย  
กับแรงจูงใจเรื่องป้ายสื่อความหมายภายในศาสนสถาน เช่น ป้ายบอกต าแหน่งที่ตั้งของ  
ศาสนสถาน ปา้ยบอกประวติัความเป็นมา 

อาย ุ �̅� ต ่ากว่า 20 ปี 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

ต ่ากว่า 20 ปี 4.41 - 0.54* 0.40* -0.15 -0.59 
20 – 30 ปี 3.86 - - -0.13 -0.69* -1.13* 
31 – 40 ปี 4.00 - - - -0.55 -1.00 
41 – 50 ปี 4.56 - - - - -0.44 
51 – 60 ปี 5.00 - - - - - 
*P < 0.05 

จากตาราง 43  พบว่ า  นักท่ อง เที่ ยวชาวไทยที่ มี อายุ  20  – 30  ปี  มี แ รงจู งใจ 
เรื่องป้ายสื่อความหมายภายในศาสนสถาน เช่น ป้ายบอกต าแหน่งที่ตั้งของศาสนสถาน  
ป้ายบอกประวัติความเป็นมาแตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต ่ากว่า 20 ปี อายุ 41 – 50 ปี 
และอายุ 51 – 60 ปี และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปี มีแรงจูงใจเรื่องป้ายสื่อ
ความหมายภายในศาสนสถาน เช่น ป้ายบอกต าแหน่งที่ตั้งของศาสนสถาน ป้ายบอกประวัติ  
ความเป็นมาแตกต่างจากนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาย ุ31 – 40 ปี 

ตาราง  44 ก าร เป รียบ เที ยบ ค่ า เฉลี่ ย รายคู่  ระห ว่ า งอายุ ขอ งนั กท่ อ ง เที่ ย วช าว ไท ย  
กับแรงจูงใจเรื่องการมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ ดี ท าให้รู ้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิต  
และทรพัยส์ิน 

อาย ุ �̅� ต ่ากว่า 20 ปี 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

ต ่ากว่า 20 ปี 4.22 - 0.30 0.13 -0.34 -0.78 
20 – 30 ปี 3.91 - - -0.16 -0.64* -1.08 
31 – 40 ปี 4.08 - - - -0.47 -0.92 
41 – 50 ปี 4.56 - - - - -0.44 
51 – 60 ปี 5.00 - - - - - 
*P < 0.05 

จากตาราง 44 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ  20 – 30 ปี มีแรงจูงใจเรื่องการ 
มี ระบบรักษาความปลอดภัยที่ ดี  ท าให้ รู ้สึกถึ งความปลอดภัยในชี วิต  และทรัพย์สิ น  
แตกต่างจากนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาย ุ41 – 50 ปี 
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ตาราง 45 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ดา้นวฒันธรรม จ าแนกตามอาย ุ

ด้านวัฒนธรรม อาย ุ f p -
value ต ่ากว่า 20 ปี  20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

�̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D 

1 .  ไ ด้ เ รี ย น รู ้
วั ฒ น ธ ร ร ม ผ่ า น
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ศาสนา 

4.32 0.74 4.02 0.80 4.10 0.86 4.22 0.83 4.67 0.57 1.63 0.16 

2. แหล่งท่องเที่ยว
ท าใหเ้กิดการเรียนรู ้
ค วาม เข้า ใจด้าน
วัฒ น ธ ร รม  แ ล ะ
ธรรมเนี ยมปฏิบัติ
ทางศาสนา 

4.38 0.72 4.12 0.79 4.18 0.83 4.67 0.50 4.67 0.57 2.07 0.08 

รวม 4.35 0.69 4.07 0.75 4.14 0.79 4.44 0.58 4.66 0.57 1.95 0.10 

 
จากตาราง 45  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่ มี อายุ แตก ต่างกัน  มี แรงจู งใจ 

ทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นวฒันธรรมไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 46 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ดา้นสถานภาพและเกียรติภูมิ 
จ าแนกตามอาย ุ

ด้านสถานภาพ
และเกียรติภูม ิ

อาย ุ f p -
value ต ่ากว่า 20 ปี  20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

�̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D 

1 .  ก า รอ ธิษ ฐ า น 
ข อ พ รช่ ว ย ส ร้า ง
ก าลังใจ และความ
มั่นใจใหต้นเอง  

4.35 0.63 4.33 0.71 4.56 0.67 4.33 0.70 4.67 0.57 1.82 0.12 

2. การเดินทางมา 
ศาสนสถานช่วยขัด
เก ล า จิ ต ใจ  แ ล ะ 
มีทศันคติที่ดี 

4.19 0.73 4.12 0.77 4.33 0.78 4.33 0.70 4.33 0.57 1.23 0.29 

3 . ก า รอ ธิษ ฐ า น 
ขอพรเรื่องความรัก
ช่ ว ย เส ริ ม ส ร้ า ง
ค วามมั่ น ใจด้ าน
ความรกั 

4.24 0.76 4.21 0.73 4.24 0.75 3.78 0.97 3.67 1.15 1.19 0.31 

รวม 4.26 0.62 4.21 0.66 4.38 0.64 4.14 0.64 4.22 0.69 0.96 0.42 

 
จากตาราง 46  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่ มี อายุ แตก ต่างกัน  มี แรงจู งใจ 

ทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก  
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นสถานภาพและเกียรติภมูิไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 47 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่ อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร  ด้านระหว่างบุคคล  
จ าแนกตามอาย ุ

ด้านระหว่าง
บุคคล 

อาย ุ f p -
value ต ่ากว่า 20 ปี  20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

�̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D 

1. แหล่งท่องเที่ยว
ส่ ง เส ริ ม ให้ เกิ ด
มิ ต ร ภ า พ ใ ห ม่ 
ใน กา รเดิ น ท า ง
ท่องเที่ยว 

4.00 0.97 3.69 1.03 3.74 1.05 4.22 0.83 3.33 0.57 1.36 0.24 

2. แหล่งท่องเที่ยว
ส่งเสริมใหเ้กิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และการปรบัตวัให้
อยู่รว่มกบัผูอ่ื้น 

4.11 0.84 3.88 0.87 3.90 0.94 3.89 0.78 3.33 0.57 0.85 0.49 

รวม 4.05 0.86 3.78 0.88 3.82 0.94 4.05 0.76 3.33 0.57 1.10 0.35 

 
จากตาราง  47  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่ มี อายุ แตก ต่างกัน  มี แรงจู งใจ 

ทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระหว่างบคุคลไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 48 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาตนเอง  
จ าแนกตามอาย ุ

ด้านการพัฒนา
ตนเอง 

อาย ุ f p -
value ต ่ากว่า 20 ปี  20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

�̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D 

1 . ท า ใ ห้ ไ ด้ รั บ
ค ว า ม รู้  แ ล ะ
ประสบการณท์ี่ดี 

4.32 0.62 4.22 0.73 4.26 0.72 4.44 0.52 4.00 0.00 0.43 0.78 

2 .  ท า ใ ห้ เ ห็ น
คุณค่าในตัวเอง 
และมีจุดมุ่งหมาย
ในชีวิต 

4.24 0.79 4.24 0.73 4.29 0.75 4.33 0.70 4.00 0.00 0.20 0.93 

3. ท าให้เกิดการ
พั ฒ น า ต น เอ ง
ทางด้าน อารมณ ์
จิ ต ใ จ  แ ล ะ
สติปัญญา 

4.38 0.68 4.24 0.73 4.44 0.67 4.56 0.52 5.00 0.00 2.27 0.06 

รวม 4.31 0.64 4.23 0.65 4.32 0.62 4.44 0.40 4.33 0.00 0.58 0.67 

 
จากตาราง 48  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่ มี อายุ แตก ต่างกัน  มี แรงจู งใจ 

ทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการพฒันาตนเองไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 49 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร  ด้านอารมณ์และความรูส้ึก 
จ าแนกตามอาย ุ

ด้านอารมณแ์ละ
ความรู้สึก 

อาย ุ f p -
value ต ่ากว่า 20 ปี  20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1 . ท า ให้ รู ้สึ ก มี
ความสขุ 

4.24 0.76 4.30 0.72 4.58 0.59 4.44 0.52 4.67 0.57 2.82 0.02* 

2. รูส้ึกสมหวังดัง
ปรารถนา ตามค า
อ ธิษ ฐานขอพ ร
ของตนเอง 

4.22 0.78 4.29 0.73 4.47 0.73 4.11 0.60 4.33 1.15 1.34 0.25 

3 .  เ กิ ด ค ว า ม
ซ า บ ซึ ้ ง  แ ล ะ
ประทบัใจจากการ
ท่องเที่ ยวศาสน
สถาน 

4.27 0.69 4.15 0.79 4.33 0.86 4.22 0.44 4.67 0.57 1.12 0.34 

รวม 4.24 0.68 4.24 0.66 4.46 0.66 4.25 0.46 4.55 0.50 1.77 0.13 

*P < 0.05 

จากตาราง 49 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน ดา้นอารมณ์และความรูส้ึก 
มีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพร  
เรื่องความรกั ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเวน้เรื่องท าให้รูส้ึกมีความสุขที่มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ดังนั้นต้องท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  
ดงัตาราง 50 
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ตาราง  50 ก าร เป รียบ เที ยบ ค่ า เฉลี่ ย รายคู่  ระห ว่ า งอายุ ขอ งนั กท่ อ ง เที่ ย วช าว ไท ย  
กบัแรงจงูใจเรื่องท าใหรู้ส้กึมีความสขุ 

อาย ุ �̅� ต ่ากว่า 20 ปี 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

ต ่ากว่า 20 ปี 4.24 - 0.05 0.33* -0.20 -0.42 
20 – 30 ปี 4.30 - - -0.28* -0.14 -0.36 
31 – 40 ปี 4.58 - - - -0.13 -0.09 
41 – 50 ปี 4.44 - - - - -0.22 
51 – 60 ปี 4.67 - - - - - 
*P < 0.05 

จากตาราง  50  พบว่ า  นักท่ อง เที่ ยวชาวไทยที่ มี อายุ  31  – 40  ปี  มี แ รงจู งใจ 
เรื่ อ งท า ให้ รู ้สึ กมี ความสุข  แตก ต่างจากนักท่ อง เที่ ย วชาวไทยที่ มี อายุต ่ ากว่ า  20  ปี  
และอาย ุ20 – 30 ปี 
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5. ผลการสัมภาษณ ์

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  
ใชก้ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิที่เก่ียวขอ้งกับการท่องเที่ยว  
เชิงศาสนา ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือบริหารจัดการ  
ศาสนสถาน หรือท างานเก่ียวขอ้งกับศาสนสถานทั้ง 7 แห่ง รวมทัง้สิน้ 11 คน ท าการสัมภาษณ์
แบบกึ่ งมี โค รงส ร้าง  ข้อมู ลที่ ได้จ ากการสัมภ าษณ์  ซึ่ งมี ลั กษณ ะเป็นความ คิด เห็ น  
ผู้วิจัยใช้การถอดความ น ามาวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา และวิเคราะห์ความคิดเห็นในประเด็นที่
เหมือนกันหรือสอดคลอ้งกัน และจัดล าดับความส าคัญตามข้อคิดเห็น น าเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบความเรียง ดงันี ้

1. ลักษณะของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ เดินทางมาท่องเที่ ยวเชิ งศาสนาใน 
ศาสนสถานท่ีเป็นที่นิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกั ในกรุงเทพมหานคร เป็นเช่นไร 

หน่วยงานภาครฐั ให้ขอ้มูลว่า นักท่องเที่ยวจะมีหลากหลายเพศ หลากหลาย  
ช่วงวัย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงวัยรุ่น ซึ่ งจะเป็นตามความเชื่อ  อนุคติ และความศรัทธา 
ของตัวบุคคล ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีศาสนาใดศาสนาหนึ่งแล้วเดินทางไปยังศาสนสถานนั้น ๆ  
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่ออธิษฐานขอพรเรื่องความรกันัน้อาจไม่ไดห้มายรวมเฉพาะคนโสดเท่านัน้ 

หน่วยงานภาคเอกชน ใหข้อ้มลูว่า นักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมายงัศาสนสถาน
เรื่องการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเพศหญิง ทั้งวัยรุ่น และวัยท างาน  
มีสถานะโสด 

เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือบริหารจัดการศาสนสถาน ให้ข้อมูลว่า คนที่เดินทางมา  
เพื่ออธิษฐานของพรเรื่องความรกัสามารถมาไดทุ้กเพศทุกวัย แต่ที่พบเป็นส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย และเป็นช่วงวยัท างาน 
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2. พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวท่ีมีต่อในศาสนสถานที่เป็นที่นิยมในการอธิษฐานขอพร
เรื่องความรกั ในกรุงเทพมหานคร เป็นเช่นไร 

หน่วยงานภาครฐั ใหข้อ้มูลว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่ออธิษฐาน
ขอพรเรื่องความรกั ณ ศาสนสถานจะเดินทางมาครัง้แรกตามค าบอกเล่า หรือคอนเทนตต่์าง ๆ  
ที่มีมากมายในปัจจุบนั พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดที่มีอยู่ในศาสนสถาน
นัน้ ๆ หรือประเพณีนิยม เพื่อความเหมาะสม และเป็นการเคารพสถานที่ซึ่งนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่
จะไม่ทราบว่าควรกระท าเช่นไร ต้องกราบไหว้อย่างไร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะปฏิบัติตาม  
ข้อปฏิบัติของศาสนสถาน เช่น ต้องใช้ธูป เทียน ดอกไม้ จ านวนเท่าไ ร ต้องใช้สิ่ งของใด 
ในการกราบไหวข้อพรสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ 

หน่วยงานภาคเอกชน ใหข้อ้มลูว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาคนเดียว 
หรือมากับกลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มครอบครวั ความตอ้งการของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาตาม 
ความตอ้งการของตวัเอง จากการรีวิว หรือการหาขอ้มลูเบือ้งตน้จากสื่อโซเชียลมีเดีย ถา้พดูถึงเรื่อง 
การอธิษฐานขอพรเรื่องความรกั นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางไปยัง ศาลพระตรีมูรติ  
หนา้หา้งเซ็นทรลัเวิลด ์มากที่สดุ 

เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือบริหารจัดการศาสนสถาน ให้ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยว  
มีการศึกษาข้อมูลมาเบื ้องต้น  และหวังผลจากการอธิษฐานให้สมหวังดั่ งความตั้งใจ  
ตามความตอ้งการของตวัเอง และไม่ไดอ้ธิษฐานเฉพาะเรื่องเก่ียวกับความรกัเท่านัน้ การเดินทาง
นิยมเดินทางโดยรถสาธารณะ เพราะศาสนสถานตัง้อยู่ใจกลางเมืองมีระบบการขนส่งสาธารณะ 
ที่ดีพอสมควร 

3. การสัมภาษณ์เก่ียวกับ “แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน  
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร” 

3.1 ดา้นกายภาพ 
หน่วยงานภาครฐั ใหข้อ้มลูว่า ถึงแมศ้าสนสถานจะอยู่ห่างไกล หรือเดินทาง

ยากล าบาก หากนักท่องเที่ยวมีความเชื่อ ความศรทัธา ความมุ่งมั่น นักท่องเที่ยวก็จะเดินทางไป
และหากสถานที่ มีความสะอาด มีป้ายให้ข้อมูล  มีการประชาสัมพันธ์ และมีกา รรักษา 
ความปลอดภยัที่ดี ถือเป็นการสง่เสรมิ และจงูใจใหน้กัท่องเที่ยวมีความตอ้งการเดินทางไป และท า
ใหศ้าสนสถานเป็นที่นิยมมากยิ่งขึน้ 
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หน่วยงานภาคเอกชน ให้ข้อมูลว่า การเดินทางมายังศาสนสถาน เพราะ 
มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ท าใหน้ักท่องเที่ยวที่เดินทางมามีความเชื่อ ความศรทัธา และ 
มีความหวังในการอธิษฐานขอพร การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง  
ศาสนสถานไดง้่าย เนื่องจากศาสนสถานสว่นใหญ่อยู่ใจกลางเมืองจึงสามารถเดินทางเขา้ถึงไดง้่าย 
และสะดวกเนื่องจากมีเสน้ทางการเดินทาง และระบบขนส่งที่หลากหลาย แต่ในขณะเดียวกนัอาจ
ตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางนานขึน้ เพราะอยู่ใจกลางเมือง ที่มีการจราจรที่หนาแน่น  

เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือบริหารจัดการศาสนสถาน ให้ข้อมูลว่า สืบเนื่องจาก
สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบ New normal เนื่องจากโรคระบาด  
การวางแผนในการเดินทางจึ ง เน้นความปลอดภัย  สุขอนามัย  และมี การการจัดการ 
ดา้นความสะอาดของศาสนสถาน ซึ่งส่วนใหญ่มีการควบคมุดแูลเก่ียวกบัความสะอาด และมลพิษ
ที่อาจเกิดขึน้ และมีการจัดพืน้ที่ส  าหรบัการจุดธูป เทียน เพื่อลดความแออดัของผูค้นที่เดินทางมา 
เพื่อกราบไหวบ้ชูาศาสนสถาน 

3.2 ดา้นวฒันธรรม 
หน่วยงานภาครัฐ ให้ข้อมูลว่า วัฒนธรรม ประเพณี ที่ เป็นจุดเด่นท าให้

นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว และเยี่ยมชมศาสนสถาน เป็นจุดดึงดูดที่ส  าคัญอย่างหนึ่ ง  
พิธีกรรมทางศาสนาที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานที่ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้พิ ธีกรรม 
ทางศาสนา และวัฒนธรรม และควรมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะหากเป็นเรื่องเล่า 
ที่เลา่สืบต่อกนัมาก็อาจท าใหข้อ้มลู และเรื่องราวเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

หน่วยงานภาคเอกชน ให้ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวมีข้อมูล มีความสนใจ  
และมีความรูท้ี่สั่ งสมมาเก่ียวกับวัฒนธรรมของศาสนาต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ท าให้การเรียนรู้
ทางดา้นวัฒนธรรมแตกต่างกัน หากนักท่องเที่ยวเดินทางมายังศาสนสถานเป็นครัง้แรกถือเป็น  
การเปิดประสบการณ ์เปิดโลกทศัน ์ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเชื่อทางพหวุฒันธรรม  

เจา้หนา้ที่ที่ดแูลหรือบริหารจดัการศาสนสถาน ใหข้้อมลูว่า เมื่อนกัท่องเที่ยว 
รูถ้ึงความเป็นมาของศาสนสถาน วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมถึงความเชื่อ 
ด้านต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูปมีประวัติความเป็นมาอย่างไร หากมาไหว้ควรปฏิบัติตนอย่างไร  
แล้วจะส่งผลให้ เกิดผลส าเร็จ ในด้านใด  นักท่ องเที่ ยวก็ ได้ความ รู้ทางด้านวัฒ นธรรม  
และจงูใจใหน้กัท่องเที่ยวเดินทางมา 
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3.3 ดา้นสถานภาพและเกียรติภมูิ 
หน่วยงานภาครัฐ ให้ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวมีความศรัทธาจนเกิดเป็น

แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ดึงดูดความสนใจ
นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงศาสนานั้นจะรวมเรื่องของจิตใจเขา้ไปดว้ย  
ซึ่ งนักท่องเที่ ยวกลุ่มนี ้ต้องการเข้าถึ งศาสนสถานมากกว่าแค่ไปเยี่ ยมชมสถานที่  แต่มี  
ความเชื่อมโยงกบัแรงศรทัธา เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นขวญัก าลงัใจ ถือเป็นการขับเคลื่อน
ในการใชช้ีวิต  

หน่วยงานภาคเอกชน ใหข้อ้มลูว่า นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะไม่ไดค้าดหวัง
ใหส้มหวงัดงัปรารถนา แต่เป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจมากกว่า ส่งเสริมความเชื่อมั่น และเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจของแต่ละบุคคล ท าให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการด าเนินชีวิตมากขึน้  
แมผ้ลที่ตามมาอาจจะไม่สมหวงัก็ตาม 

เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือบริหารจัดการศาสนสถาน ให้ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยว
หลายคนไม่ทราบถึงประวัติความเป็นมาของศาสนาสถาน มีเพียงความเชื่อที่ สืบทอดต่อกันมา  
แต่ความบงัเอิญสมหวงัจากการอธิษฐานขอพร จึงกลายเป็นการท่องเที่ยวตามกระแสความนิยม 
เกิดเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ช่วยใหน้กัท่องเที่ยวมีขวญัก าลงัใจในการด าเนินชีวิต
ต่อไป 

3.4 ดา้นระหว่างบคุคล 
หน่วยงานภาครัฐ ให้ข้อมูลว่า การเดินทางไปยังศาสนสถานถือเป็น 

ผลพลอยได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หากไปเป็นหมู่คณะก็จะมีการช่วยเหลือ 
ส่งเสริมให้ก าลังใจกัน ซึ่ งคนส่วนใหญ่มีความเชื่อ  และมีความคาดหวังในเรื่องเดียวกัน  
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวนัน้มีทัง้ดา้นบวก และลบ 
ซึ่งขึน้อยู่กบัหลากหลายปัจจยั เช่น ศาสนสถาน ศาสนบุคคล การบรกิาร สภาพแวดลอ้ม รวมไปถึง
ความคาดหวงัของนกัท่องเที่ยว 

หน่วยงานภาคเอกชน ให้ข้อมูลว่า จากการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว 
นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่จดัขึน้นัน้ นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไดม้ิตรภาพ
จากการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกัน ได้รูจ้ักเพื่อนที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว และมีการแลกเปลี่ยน 
ช่องทางการติดต่อกนั 
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เจา้หนา้ที่ที่ดแูลหรือบริหารจดัการศาสนสถาน ใหข้อ้มลูว่า การเดินท่องเที่ยว
เพื่ออธิษฐานขอพรเรื่องความรกันัน้ คนที่เดินทางท่องเที่ยวคนเดียว หรือคนโสด อาจไม่ไดม้าหาคู่ 
อาจจะมาหาเพื่อนจากโปรแกรมท่องเที่ยว หรือศาสนสถาน มีการช่วยเหลือกนัและกนั ใหข้อ้มลูที่
เป็นประโยชน ์เพื่อใหก้ารอธิษฐานขอพรนัน้ประสบผลส าเรจ็ตามความตัง้ใจ 

3.5 ดา้นการพฒันาตนเอง 
หน่ วยงานภาครัฐ  ให้ข้อมูลว่า  การเดินทางท่ องเที่ ยวทุกครั้งท าให ้

ได้รับประสบการณ์ทั้งด้านบวก หรือด้านลบ ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาตนเอง ในเรื่องมุมมอง 
ความคิด องคค์วามรู ้สิ่งที่มีคณุค่าในการพฒันาตนเองในมิติดา้นศาสนา นั่นคือการที่นกัท่องเที่ยว
ไดร้บัการขดัเกลาจิตใจ และสง่เสรมิใหเ้ป็นคนที่ดีขึน้ ผ่านกิจกรรมทางศาสนาที่สอดแทรกคติธรรม
ท าใหรู้จ้ักบาปบุญคุณโทษ รูจ้ักการท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมมากขึน้ จากการท่องเที่ยว  
ซึ่งสิ่งนีถื้อเป็นการพฒันาตนเองที่ดีที่สดุ 

หน่วยงานภาคเอกชน ใหข้อ้มลูว่า การท่องเที่ยวเชิงศาสนาเป็นการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากการท่องเที่ ยวโดยทั่วไป ที่ถูกสอดแทรกเรื่องความคิด ความเชื่อ  
ความคาดหวงั และการขดัเกลาจิตใจ ซึ่งจะท าใหเ้กิดประสบการณท์ี่ดีในการพฒันาตนเอง  

เจา้หน้าที่ที่ดูแลหรือบริหารจัดการศาสนสถาน ให้ข้อมูลว่า การอธิษฐาน  
ขอพรเรื่องความรกันั้นถือเป็นประสบการณ์ที่ ดี แปลกใหม่ แตกต่างจากการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืน 
สามารถเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และเป็นที่ยดึเหนี่ยวจิตใจของนกัท่องเที่ยวได ้

3.6 ดา้นอารมณแ์ละความรูส้กึ 
หน่วยงานภาครัฐ ให้ข้อมูลว่า การท่องเที่ยวโดยทั่ วไปเป็นการพักผ่อน  

ของนักท่องเที่ยว ซึ่งท าใหน้ักท่องเที่ยวมีความสุข แต่การท่องเที่ยวเชิงศาสนานัน้ไม่ได้ใหเ้พียงแค่
ความสุข แต่ยังใหค้วามรูส้ึก และประสบการณ์ที่ดี และแปลกใหม่ ซึ่งช่วยสรา้งความประทับใจ 
ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วไปอย่างสิน้เชิง 

หน่วยงานภาคเอกชน ให้ข้อมูลว่า การท่องเที่ยวเชิงศาสนาเพื่ ออธิษฐาน 
ขอพรเรื่องความรกั ท าใหเ้กิดความคาดหวงั ซึ่งอาจท าใหเ้กิดอารมณ ์และความรูส้ึกทางดา้นบวก 
หรือดา้นลบ อาจแตกต่างกนัในแต่ละบคุคล 

เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือบริหารจัดการศาสนสถาน ให้ข้อมูลว่า การเดินทาง
มายังศาสนสถานซึ่งมีความสงบ ร่มเย็น สามารถท าใหน้ักท่องเที่ยวเกิดความสงบสุขได ้อีกทั้ง 
การอธิษฐานขอพรเรื่องความรกันั้นยังท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความคาดหวังให้ค าอธิษฐานนั้น  
สมดงัปรารถนา ซึ่งถือเป็นประสบการณท์างการท่องเที่ยวท่ีแปลกใหม่ และเต็มไปดว้ยความหวงั 
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4. ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไร เพื่อน าไปส่งเสริม และพัฒนา 
แหลง่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกั 

หน่วยงานภาครฐั ใหข้อ้มลูว่า ประเทศไทยถือเป็นเมืองพทุธศาสนา มีตน้ทุนเดิม
ในเรื่องของศาสนสถานที่มีศกัยภาพในการพฒันาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงศาสนา แต่ปัจจุบนัคนไทย
เห็นคุณค่าของศาสนสถานที่มีอยู่ ในประเทศค่อนข้างน้อย จึงควรส่งเสริม ปลูกฝังให้เกิด 
ความเข้าใจ และหวงแหนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่มีอยู่ เพื่อรกัษาทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และศาสนสถาน  

หน่วยงานภาคเอกชน ให้ข้อมูลว่า การท่องเที่ยวเชิงศาสนานั้นควรเป็นไป  
ตามหลักธรรมค าสอนของศาสนา ไม่ควรงมงาย ควรส่งเสริมในเรื่องประวัติความเป็นมา  
ไม่บิดเบือนหลักธรรมค าสอน ซึ่งการจัดการท่องเที่ยวที่ เกิดตามกระแสนั้นอาจท าให้เกิด 
ความบิดเบือนความเชื่อทางศาสนาที่ถกูตอ้ง  

เจา้หน้าที่ที่ดูแลหรือบริหารจัดการศาสนสถาน ใหข้อ้มูลว่า ประเทศไทยขึน้ชื่อ
เร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหลากหลายศาสนา ท าให้นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร  
นิยมเดินทางมายงัศาสนสถาน เพื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยว และไดท้ดลองท าเรื่องแปลกใหม่ตาม
ความเชื่อที่มีผู ้คนเล่าขานต่อ ๆ กันมา ซึ่งนักท่องเที่ยวบางคนอาจได้รบัขอ้มูลที่ไม่ถูกตอ้ง และ 
ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลที่ถูกตอ้งได้ ควรมีการใหข้อ้มูลหรือความเป็นมาที่ถูกตอ้งแก่นกัท่องเที่ยว 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวเขา้ถึงข้อมูลที่ถูกต้อง และก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างยั่งยืนต่อการท่องเที่ยว 
เชิงศาสนา และศาสนสถาน 
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6. แนวทางในการส ร้างแรงจู งใจทางการท่องเที่ ยวเชิ งศาสนาในศาสนสถาน 
ทีม่ีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเร่ืองความรักในกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษา ส ารวจ เก็บขอ้มูลแบบสอบถาม และสมัภาษณ์ขา้งตน้นั้น ผูว้ิจัยไดส้รุป
แนวทางในการสรา้งแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในกา ร
อธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานครในดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

1. ดา้นกายภาพ  
1.1 ศาสนสถานควรมีการจัดการเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครบครนั และ

เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ได้แก่ การเพิ่มห้องสุขาให้เพียงพอและดูแลเรื่อง 
ความสะอาดอยู่เสมอ และเพิ่มที่จอดรถให้เพียงพอต่อการรองรบันักท่องเที่ยว เพื่อช่วยสรา้ง
แรงจูงใจใหน้ักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวเพศหญิงที่ให้ความสนใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งในเรื่องห้องสุขา และ 
ความสะอาดมากกว่าเพศชาย 

1.2 ศาสนสถานควรจัดใหม้ีผูดู้แล ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาสภาพแวดลอ้มโดยรอบ
ของศาสนสถาน ใหส้งบ รม่รื่น สวยงามอยู่เสมอ และช่วยกนัรกัษาความสะอาด เพื่อสรา้งแรงจงูใจ 
ทางกายภาพ และสรา้งความประทับใจใหก้ับนักท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยวใหเ้ดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานมากขึน้ 

1.3 ศาสนสถานควรพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน เรื่องเส้นทางการเดินทาง  
มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกทางเส้นทางคมนาคม ให้แก่นักท่องเที่ ยว และผู้มาเยือน  ช่วย 
อ านวยความสะดวกสบายดา้นการเดินทาง ท าใหน้กัท่องเที่ยวเกิดความพงึพอใจ และนิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานมากขึน้ 

2. ดา้นวฒันธรรม  
2.1 ศาสนสถานควรจัดท าคู่มือส าหรับการให้ข้อมูลเก่ียวกับศาสนสถาน  

วิธีปฏิบติัที่ถูกตอ้งตามหลกัของศาสนาเพิ่มขึน้ เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้รียนรู้วฒันธรรมของศาสนา
ที่ มี ค วาม แตก ต่ า งกั น  ได้ท ราบ ข้อมู ล ที่ แ ท้จ ริ ง  แล ะถู ก ต้อ งต ามหลัก ของศ าสน า  
ให้นักท่องเที่ยวได้เปิดประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ ได้ท าความเข้าใจในเรื่องของความเชื่อ  
ทางพหุวฒันธรรม สรา้งความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยว ทัง้ยงัช่วยสรา้งแรงจงูใจใหน้กัท่องเที่ยว
นิยมเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานมากขึน้  โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเพศหญิงที่ให้
ความสนใจในการเรียนรูว้ฒันธรรมผ่านแหลง่ท่องเที่ยวเชิงศาสนามากกว่าเพศชาย 
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2.2 ควรพัฒนาศาสนสถาน และชุมชนโดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู ้
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนา ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมที่มีความ
โดด เด่น  และ เป็น เอกลักษณ์ ของศาสนา  เพื่ อ ให้นั กท่ อง เที่ ย วเกิ ดการเรียน รู้ เข้า ใจ 
ในวัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบติัของศาสนามากยิ่งขึน้ เพื่อช่วยสรา้งแรงจูงใจใหน้กัท่องเที่ยว
นิยมเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานมากขึน้ 

3. ดา้นสถานภาพ และเกียรติภมูิ  
3.1 ควรรวบรวมขอ้มลูของศาสนสถาน และประชาสมัพนัธผ์่านสื่อช่องทางต่าง ๆ 

ใหม้ากขึน้ ใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ใจธรรมเนียมปฏิบติัที่ถูกตอ้งของศาสนามากขึน้ น าไปสู่เจตนารมณ์
ทางศาสนา เพื่อช่วยในการขัดเกลาจิตใจ เสริมสรา้งทัศนคติที่ดี เกิดความเชื่อมั่น และช่วยสรา้ง
แรงจงูใจใหน้กัท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน โดยเฉพาะนกัท่องเที่ยวที่
มีสถานะโสดที่ ให้ความสนใจด้านสถานภาพ และเกียรติภูมิ จากการท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
ในศาสนสถานที่ เป็นที่นิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักมากกว่านักท่องเที่ ยวที่มี 
สถานภาพสมรส 

3.2 ศาสนสถานควรมีการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูล
เก่ียวกบัศาสนา และศาสนสถานแก่นกัท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ไดท้ราบความถึงความเป็นมา และ
ความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัมากขึน้ 
ช่วยสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่นิยม 
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัมากขึน้  

4. ดา้นระหว่างบคุคล  
4.1 ศาสนสถานควรเพิ่มการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา มีกิจกรรมที่

นักท่องเที่ยวสามารถเขา้ร่วมได ้เช่น การสวดมนต ์การท าบุญในวันส าคัญ การจัดงานเทศกาล
ประจ าปี เป็นตน้ เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวไดพ้บปะ แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน ส่งเสริมใหเ้กิดมิตรภาพ
จากการท่องเที่ยว ไดร้บัประสบการณ์ที่ดีจากการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่เป็นที่นิยม
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกั และช่วยสรา้งแรงจูงใจใหน้กัท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยว
เชิงศาสนาในศาสนสถานมากขึน้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเพศหญิงที่ให้ความสนใจในเรื่อง
มิตรภาพใหม่จากการเดินทางท่องเที่ยวศาสนสถานมากกว่าเพศชาย 
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4.2 ศาสนสถานควรจัดการท่องเที่ยวที่ เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  
ในรูปแบบของการจดัโปรแกรมทวัร ์ส่งเสรมิใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนั การปรบัตวัใหเ้ขา้
กับผู้อ่ืนได ้เกิดเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ที่มีความน่าสนใจ และเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืน เพื่อช่วยสรา้งแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
ในศาสนสถาน 

5. ดา้นการพฒันาตนเอง  
5.1 ศาสนสถานควรปรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา โดยสอดแทรก 

การเรียนรู ้ความคิด ความเชื่อเก่ียวกับศาสนา และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ใชก้ิจกรรมใน
การสร้างคุณค่าทางจิตใจ และประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ให้แก่นักท่องเที่ยว เกิดแรงจูงใจ 
ทางการท่องเที่ยว ท าใหน้กัท่องเที่ยวกลบัมาท่องเที่ยวเชิงศาสนายงัศาสนสถานอีกครัง้ โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวเพศหญิงที่ให้ความสนใจในการเรียนรู ้และประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว
มากกว่าเพศชาย 

5.2 ศาสนสถานควรจัดการประกอบศาสนกิจให้นักท่องเที่ ยวได้เข้าร่วม  
ช่วยใหน้ักท่องเที่ยวเกิดการพัฒนาตนเองทางดา้นอารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ใหน้กัท่องเที่ยว
เกิดความพงึพอใจ และเดินทางกลบัมาปฎิบติัศาสนกิจที่ศาสนสถานอีกครัง้ 

6. ดา้นอารมณแ์ละความรูส้กึ  
6.1 ศาสนสถานควรพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน  ปรับปรุงสถานที่  รวมถึง 

สิ่งอ านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อใหเ้พียงพอกับความตอ้งการของนักท่องเที่ยว 
ที่เดินทางมายงัศาสนสถาน และท าใหน้ักท่องเที่ยวไดร้บัความสะดวกสบาย เกิดความประทบัใจ
ตามความคาดหวงั และเกิดแรงจงูใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาใหน้กัท่องเที่ยวกลบัมาท่องเที่ยว
ยังศาสนสถานอีกครั้ง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเพศหญิงที่ให้ความสนใจในด้านอารมณ์และ
ความรูส้กึมากกว่าเพศชาย 

6.2 ศาสนสถานควรมีการด าเนินงาน และบูรณาการด้านการท่องเที่ยวที่ ดี 
มีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นดา้น 
การท่องเที่ยว และการบรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวในยุคปัจจุบนั และท า
ใหน้กัท่องเที่ยวรูส้กึประทบัใจ และกลบัมาท่องเที่ยวเชิงศาสนายงัศาสนสถานอีกครัง้ 

 



 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษา
พฤติกรรมและแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐาน  
ขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบแรงจงูใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม
เพศ สถานภาพ และอาย ุ 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถาม 
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 80.00 มีอาย ุ
ระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 67.00 มีสถานภาพโสด คิดเป็นรอ้ยละ 83.10 การศึกษา 
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 68.30 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นรอ้ยละ 44.70 และมี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 25,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 41.60 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วในการเดินทางท่องเทีย่ว 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เดินทางมายังศาสนสถานที่ เป็นที่ นิ ยม 

ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 65.20 
วัตถุประสงค์เพื่อไหว้ อธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 36.80 เคยเดินทางมายัง 
ศาลพระตรีมรูติ เซ็นทรลัเวิลด ์คิดเป็นรอ้ยละ 19.50 เดินทางมาศาสนสถานช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห ์
คิดเป็นร้อยละ 77.70 เดินทางมายังศาสนสถานกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 69.60 เดินทาง 
โดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 47.50 มี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
น้อยกว่า 500 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 69.40 และมีความเห็นว่าสื่อประเภทสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook Instagram Twitter มีผลต่อการเขา้ถึงขอ้มลูมากท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 79.70 
  



 104 
 

แรงจู งใจทางการท่องเที่ ย ว เชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มี ชื่ อ เสี ยง 
ในการอธิษฐานขอพรเร่ืองความรักในกรุงเทพมหานคร 

แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐาน
ขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานครภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และเมื่ อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า แรงจูงใจด้านอารมณ์และความรูส้ึก  รองลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง  
ดา้นสถานภาพและเกียรติภมูิ ดา้นวฒันธรรม ดา้นกายภาพ และดา้นระหว่างบคุคล ตามล าดบั  

1. แรงจู งใจทางการท่ อง เที่ ยว เชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มี ชื่ อ เสี ย ง 
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร  ดา้นกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
และเมื่อพิจารณารายข้อประเด็นที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่มีความส าคัญทางศาสนา  
มีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน และมีความศักดิ์สิทธิ์ รองลงมาท่ีตั้งของศาสนสถานสามารถ
เดินทางเขา้ถึงไดง้่าย มีระบบรกัษาความปลอดภัยที่ดี ท าใหรู้ส้ึกถึงความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรพัยส์ิน มีป้ายสื่อความหมายภายในศาสนสถาน เช่น ป้ายบอกต าแหน่งที่ตั้งของศาสนสถาน 
ป้ายบอกประวติัความเป็นมา สภาพแวดลอ้มโดยรวมของศาสนสถาน มีความสงบ ร่มเย็น และมี
สิ่งอ านวยความสะดวกครบครนัส าหรบันกัท่องเที่ยว เช่น หอ้งสขุา ที่จอดรถ ตามล าดบั 

2.แรงจู งใจทางการท่ อง เที่ ย ว เชิ งศ าสนาในศาสนสถานที่ มี ชื่ อ เสี ย ง 
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ดา้นวฒันธรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
และเมื่อพิจารณารายข้อประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แหล่งท่องเที่ยวท าให้เกิดการเรียนรู ้  
ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติทางศาสนา และได้เรียนรูว้ัฒนธรรมผ่าน 
แหลง่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา ตามล าดบั 

3. แรงจู งใจทางการท่ อง เที่ ยว เชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มี ชื่ อ เสี ย ง 
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร  ด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ  
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ้ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การอธิษฐาน  
ขอพ รช่ วยส ร้า งก าลั ง ใจ  และความมั่ น ใจ ให้ตน เอ ง  รอ งล งม าการอ ธิษ ฐานขอพ ร  
เรื่องความรกัช่วยเสริมสรา้งความมั่นใจดา้นความรกั และการเดินทางมาศาสนสถานช่วยขดัเกลา
จิตใจ และมีทศันคติที่ดี ตามล าดบั 

4. แรงจู งใจทางการท่ อง เที่ ยว เชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มี ชื่ อ เสี ย ง 
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร ด้านระหว่างบุคคล ภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายขอ้ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ แหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมให้
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เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการปรบัตัวใหอ้ยู่ร่วมกับผูอ่ื้น และแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมใหเ้กิด
มิตรภาพใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามล าดบั 

5. แรงจู งใจทางการท่ อง เที่ ยว เชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มี ชื่ อ เสี ย ง 
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร  ด้านการพัฒนาตนเอง ภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายขอ้ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท าใหเ้กิดการพฒันาตนเอง
ทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา รองลงมาท าให้เห็นคุณค่าในตัวเองและมีจุดมุ่งหมาย  
ในชีวิต และท าใหไ้ดร้บัความรูแ้ละประสบการณท์ี่ดี ตามล าดบั 

6. แรงจู งใจทางการท่ อง เที่ ยว เชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มี ชื่ อ เสี ย ง 
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในก รุงเทพมหานคร  ด้านอารมณ์ และความ รู้สึ ก  
ภาพ รวมอยู่ ใน ระดับมาก  และ เมื่ อพิ จ ารณ ารายข้อป ระ เด็ นที่ มี ค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ด  คื อ  
ท าใหรู้ส้ึกมีความสุข รองลงมารูส้ึกสมหวังดังปรารถนา ตามค าอธิษฐานขอพรของตนเอง และ  
เกิดความซาบซึง้และประทบัใจจากการท่องเที่ยว ตามล าดบั 

การเปรียบเทียบแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเร่ืองความรักในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ 
สถานภาพ และอายุ 

1. ผลการทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
ในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
พบว่า โดยรวมไม่แตกแตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็นรายด้านจะพบว่า  ด้านวัฒนธรรม และ 
ดา้นระหว่างบคุคล มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2. ผลการทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
ในศาสนสถานที่ มี ชื่ อ เสี ยงในการอ ธิษฐานขอพรเรื่ อ งความ รัก ในก รุง เทพมหานคร  
จ าแนกตามสถานภาพ  พบว่า โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ 
ที่ ระดับ  0 .05  ได้แก่  ด้านกายภ าพ  ด้าน วัฒ นธรรม  ด้านสถานภ าพและ เ กี ย รติภู มิ  
ดา้นการพฒันาตนเอง และดา้นอารมณแ์ละความรูส้กึ 

3. ผลการทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
ในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุ
พบว่า โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน  หากวิเคราะห์เป็นรายด้านจะพบว่า ด้านกายภาพ 
มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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2. ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสัมภาษณ ์
1. ลักษณ ะของนักท่ อง เที่ ยวชาวไทยที่ เดิ นทางมาท่ อง เที่ ย วเชิ งศาสนา 

ในศาสนสถานท่ีเป็นที่นิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร  
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงวัยรุ่น และวัยท างาน และ 

มีสถานะโสด  
2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มี ต่อศาสนสถานที่ เป็นที่นิยมในการอธิษฐาน  

ขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร  
นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาคนเดียว เพื่ออธิษฐานขอพรเรื่องความรกั 

ณ ศาสนสถานเป็นครั้งแรก โดยนิยมไปยังศาลพระตรีมูรติ หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์มากที่สุด  
ซึ่งไดข้อ้มูลเบือ้งตน้มาจากการรีวิวในสื่อโซเชียลมีเดีย โดยมีความคาดหวังใหป้ระสบผลส าเร็จ 
และสมหวังดังที่ ตั้งใจตามความปรารถนา ซึ่ งไม่ ได้อธิษฐานขอพรเฉพาะเรื่องเก่ียวกับ 
ความรกัเท่านัน้  

3. แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐาน  
ขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร 

3.1 ดา้นกายภาพ 
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว เพราะศาสนสถานสามารถเข้าถึง 

ได้ ง่ า ย  มี ป ระ วั ติ ค ว าม เป็ น ม าที่ ย า วน าน  มี ป้ า ย ให้ ข้ อ มู ล  ป ระ ช าสั ม พั น ธ์  แ ล ะ 
การรกัษาความปลอดภยัที่ดี  

3.2 ดา้นวฒันธรรม 
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว เพราะศาสนสถานมีวฒันธรรม และ

ประเพณี  ที่ เป็นจุดเด่นท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณี  และ
ขนบธรรมเนียม ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์  เปิดโลกทัศน์ เข้าใจในเรื่องของความเชื่อ  
พหทุางวฒันธรรมมากยิ่งขึน้  

3.3 ดา้นสถานภาพและเกียรติภมูิ 
การท่องเที่ยวเชิงศาสนาถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  ที่นักท่องเที่ยว 

ให้ความสนใจ เพราะมีความเชื่อมโยงกับความศรัทธา เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ  
สง่เสรมิความเชื่อมั่น และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ท าใหน้กัท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการด าเนินชีวิต
มากขึน้ 
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3.4 ดา้นระหว่างบคุคล 
การเดินทางไปยังศาสนสถานถือเป็นผลพลอยไดใ้นเรื่องของความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล ส่วนใหญ่จะได้มิตรภาพจากการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกัน ได้รูจ้ักเพื่อนที่ร่วม
เดินทางท่องเที่ยว มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ เพื่อให ้
การอธิษฐานขอพรนัน้ประสบผลส าเรจ็ตามความตัง้ใจ 

3.5 ดา้นการพฒันาตนเอง 
การเดินทางท่องเที่ยวท าใหเ้กิดประสบการณ์ ซึ่งท าใหเ้กิดการพัฒนาตนเอง 

ในเรื่องมุมมอง ความคิด องคค์วามรู ้สิ่งที่มีคุณค่าในการพัฒนาตนเองในมิติดา้นศาสนา อีกทั้ง 
มีการสอดแทรกความคิด ความเชื่อ ความคาดหวงั และการขดัเกลาจิตใจ ท าใหเ้กิดประสบการณ ์
ที่ดีในการพฒันาตนเอง  

3.6 ดา้นอารมณแ์ละความรูส้กึ 
การท่องเที่ยวเชิงศาสนานั้นไม่ได้ให้เพียงแค่ความสุข แต่ยังให้ความรูส้ึก 

ประสบการณท์ี่ดีและแปลกใหม่ อีกทัง้การอธิษฐานขอพรเรื่องความรกันัน้ยงัท าใหน้กัท่องเที่ยวเกิด
ความคาดหวังให้ค าอธิษฐานนั้นสมดังปรารถนา ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่  
แปลกใหม่ และเต็มไปดว้ยความหวงั  

4. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื่อน าไปส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ศาสนาในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกั 

ประเทศไทยถือเป็นเมืองพุทธศาสนา มีต้นทุนเดิมในเรื่องของศาสนสถาน 
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงศาสนา แต่ปัจจุบันคนไทยเห็นคุณค่าของ  
ศาสนสถานที่มีอยู่ในประเทศค่อนขา้งน้อย จึงควรส่งเสริม ปลูกฝังใหเ้กิดความเขา้ใจ หวงแหน 
และรกัษาทรพัยากรทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่มีอยู่ อีกทัง้ควรมีการใหข้อ้มลูหรือความเป็นมา
ที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ 
อย่างยั่งยืนต่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และศาสนสถาน 
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อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปรายไวด้งันี ้

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี  

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 
15,001 – 25,000 บาท ซึ่งผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะประชากรศาสตรท์ี่
แตกต่างกนั ท าใหเ้กิดแรงจงูใจทางการท่องเที่ยวแตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ ์(2544) ที่ไดก้ล่าวไวว้่าลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ ลกัษณะครอบครวั อายุ เพศ 
ก า รศึ ก ษ า  ร า ย ได้  อ า ชี พ  โด ย ร ว ม แ ล้ ว จ ะ มี ผ ล ต่ อ รู ป แ บ บ ข อ งค ว าม ต้ อ ง ก า ร  
ทางการท่องเที่ยว อีกทั้งยังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของศิรินท์ทิพย์ คาวาโนเบะ (2554) ที่พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และสอดคลอ้งกับผลการสัมภาษณ์ที่พบว่า นักท่องเที่ยว 
สว่นใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็นช่วงวยัท างาน และมีสถานะโสด 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วในการเดินทางท่องเทีย่ว 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เดินทางมายังศาสนสถานที่ เป็นที่ นิ ยม 

ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อไหว ้
อธิษฐานขอพรสิ่งศกัดิ์สิทธิ์กบัเพื่อน ในช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห ์โดยรถยนต ์รถจกัรยานยนตส์ว่นตวั 
มีค่าใชจ้่ายในการเดินทางนอ้ยกว่า 500 บาท และสื่อประเภทสื่อสงัคมออนไลน ์เช่น Facebook 
Instagram Twitter มีผลต่อการเขา้ถึงขอ้มูลมากที่สุด ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการสัมภาษณ์ที่พบว่า 
นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่ออธิษฐานขอพรเรื่องความรกั ณ ศาสนสถานเป็นครัง้แรก ซึ่ง
ไดข้อ้มลูเบือ้งตน้มาจากการรีวิวในสื่อโซเชียลมีเดีย (รุง่ฟ้า สะแกกลาง, 2561)  

แรงจู งใจทางการท่องเที่ ย ว เชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มี ชื่ อ เสี ยง 
ในการอธิษฐานขอพรเร่ืองความรักในกรุงเทพมหานคร 

แ รงจู ง ใจท างก ารท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งศ าสน าใน ศาสนสถาน ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง 
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า แรงจูงใจด้านอารมณ์และความรู้สึกมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่  
ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ  ด้านวัฒนธรรม ด้านกายภาพ และ  
ดา้นระหว่างบุคคล ตามล าดับ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของประเมศฐ์ พิชญ์พันธ์เดชา (2561)  
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ที่พบว่านักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในระดับมากทุกดา้น ไดแ้ก่ แรงจูงใจทางกายภาพ 
แรงจงูใจทางศาสนา แรงจงูใจทางดา้นสถานภาพหรือชื่อเสียง และแรงจงูใจระหว่างบคุคล 

1. ดา้นกายภาพ แรงจงูใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 
เมื่อพิจารณารายขอ้ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่มีความส าคัญทางศาสนา มีประวัติ
ความเป็นมาท่ียาวนาน และมีความศักดิ์สิทธิ์ รองลงมาท่ีตั้งของศาสนสถานสามารถเดินทาง
เขา้ถึงไดง้่าย มีระบบรกัษาความปลอดภัยที่ดี ท าใหรู้ส้ึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน  
มีป้ายสื่อความหมายภายในศาสนสถาน เช่น ป้ายบอกต าแหน่งที่ ตั้งของศาสนสถาน ป้ายบอก
ประวัติความเป็นมา สภาพแวดลอ้มโดยรวมของศาสนสถานมีความสงบ ร่มเย็น และมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกครบครนัส าหรบันักท่องเที่ยว เช่น หอ้งสุขา ที่จอดรถ ตามล าดับ ซึ่งผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า สถานที่  สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครับ และปลอดภัย เป็น
องคป์ระกอบที่ส  าคญัในดา้นกายภาพ ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการสรา้งแรงจูงใจใหน้กัท่องเที่ยวนิยม
เดินทางมาสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของหวง และเพียรซ์ (Huang & Pearce, 
2019) ที่พบว่า การรับรู ้ของนักท่องเที่ยวนั้นได้รับจากคุณลักษณะที่ส  าคัญของสถานที่  เช่น 
บรรยากาศที่น่าประทับใจ สภาพแวดลอ้มที่น่าดึงดูด อีกทั้งยังสอดคลอ้งกับผลการสัมภาษณ์ที่
พบว่า แรงจูงใจที่ท าใหน้ักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวยังศาสนสถาน เพราะศาสนสถาน
สามารถเขา้ถึงไดง้่าย มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีป้ายใหข้อ้มูล ประชาสัมพันธ์ และการ
รกัษาความปลอดภยัที่ดี 

2. ด้านวัฒนธรรม แรงจูงใจทางการท่องเที่ ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายข้อประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แหล่งท่องเที่ยวท าให้เกิดการเรียนรู ้ 
ความเขา้ใจดา้นวฒันธรรม และธรรมเนียมปฏิบติัทางศาสนา และไดเ้รียนรูว้ฒันธรรมผ่านแหล่ง
ท่องเที่ ยวเชิ งศาสนา ตามล าดับ  ซึ่ งผู้วิจัยมีความ คิดเห็นว่า การท่องเที่ ยวเชิ งศาสนา 
ในศาสนสถานที่เป็นที่นิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกั นัน้ท าใหเ้กิดการเรียนรู ้ความเขา้ใจ
ดา้นวฒันธรรม และธรรมเนียมปฏิบติัทางศาสนาผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
วรพรรณ สงัดศรี (2558) ที่พบว่า การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจะเก่ียวขอ้งกับศาสนาเป็นหลัก  
และนักท่องเที่ยวมีความต้องการเรียนรูว้ิถีชีวิต วัฒนธรรม และสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ๆ  
อีกทั้งยังสอดคลอ้งกับผลการสัมภาษณ์ที่พบว่า นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว เพราะ 
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ศาสนสถานมีวัฒนธรรม และประเพณี ที่ เป็นจุดเด่นท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความรูเ้ก่ียวกับ
วฒันธรรม ประเพณี และขนบธรรมเนียมมากยิ่งขึน้ 

3. ด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ  แรงจูงใจทางการท่องเที่ ยวเชิงศาสนา 
ในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 
อยู่ ใน ระดับมาก  มี ค่ า เฉลี่ ย  และ เมื่ อพิ จารณ ารายข้อป ระเด็นที่ มี ค่ า เฉลี่ ยสู งสุด  คื อ  
การอธิษฐานขอพรช่วยสรา้งก าลังใจ และความมั่นใจใหต้นเอง การอธิษฐานขอพรเรื่องความรกั
ช่วยเสริมสรา้งความมั่นใจดา้นความรกั และการเดินทางมาศาสนสถานช่วยขัดเกลาจิตใจ และ 
มีทศันคติที่ดี ตามล าดบั ซึ่งผูว้ิจยัมีความเห็นว่า การท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง
เรื่องการอธิษฐานขอพรนัน้เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่ช่วยสรา้งก าลงัใจ ความมั่นใจในตนเอง
และช่วยสรา้งประสบการณท์ี่ดีใหก้บันกัท่องเที่ยวได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประเมศฐ์ พิชญ์
พนัธเ์ดชา (2561) ที่พบว่า นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีแรงจูงใจทางดา้นสถานภาพหรือชื่อเสียงอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งในดา้นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา และใหป้ระสบการณ์แก่ตนเอง อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ที่พบว่า การท่องเที่ยวเชิงศาสนาช่วยสรา้งขวัญและก าลังใจ 
สง่เสรมิความเชื่อมั่น และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ท าใหน้กัท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการด าเนินชีวิต
มากขึน้ 

4. ด้านระหว่างบุคคล แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายข้อประเด็นที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละการปรบัตัวใหอ้ยู่ร่วมกับผูอ่ื้น และแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมใหเ้กิดมิตรภาพ
ใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามล าดับ ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่า การเดินทางของนักท่องเที่ยวไป
ยังศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักนั้น  ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ และ
มิตรภาพจากการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมาพร รัตนพันธ์ (2562)  
ที่พบว่า นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจด้านระหว่างบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยแรงจูงใจ
ทางด้านระหว่างบุคคลถือ เป็นการสร้างมิ ตรภาพของนัก เดินทางกับวิ ถี ชี วิตท้องถิ่ น  
อีกทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการสมัภาษณท์ี่พบว่า การเดินทางไปยังศาสนสถานถือเป็นผลพลอยได้
ในเรื่องของความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล สว่นใหญ่จะไดม้ิตรภาพจากการเดินทางท่องเที่ยวรว่มกนั 
ได้รู ้จักเพื่ อนที่ ร่วมเดินทางท่องเที่ ยว มี การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน  แลกเปลี่ ยนข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน ์ 
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5. ดา้นการพัฒนาตนเอง แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายขอ้ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท าใหเ้กิดการพฒันาตนเองทางดา้นอารมณ ์
จิตใจ และสติปัญญา ท าใหเ้ห็นคุณค่าในตัวเองและมีจุดมุ่งหมายในชีวิต และท าใหไ้ดร้บัความรู้
และประสบการณท์ี่ดี ตามล าดบั ซึ่งผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า การท่องเที่ยวเชิงศาสนานั้นท าใหเ้กิด 
การพัฒนาตนเองทั้งทางดา้น อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาจากการเรียนรู ้และปฏิบติัตามหลัก 
ค าสอน และขอ้ปฏิบติัทางศาสนา และท าใหไ้ดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ ประสบการณท์ี่ดี และท าให้
เห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นิมิต ซุน้สัน้ (2562) พบว่า การพัฒนา
ตนเองเป็นการเติมเต็มความตอ้งการส่วนตวั ความตอ้งการเพิ่มพนูความรู ้และสรา้งประสบการณ์
ใหม่ ๆ ใหแ้ก่ตนเอง อีกทัง้ยังสอดคลอ้งกับผลการสมัภาษณ์ที่พบว่า การเดินทางท่องเที่ยวท าให้
เกิดประสบการณ์ ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาตนเอง ในเรื่องมุมมอง ความคิด องค์ความรู ้สิ่งที่  
มีคุณค่าในการพัฒนาตนเองในมิติด้านศาสนา อีกทั้งมีการสอดแทรกความคิด ความเชื่อ  
ความคาดหวงั และการขดัเกลาจิตใจ ท าใหเ้กิดประสบการณท์ี่ดีในการพฒันาตนเอง 

6. ด้านอารมณ์ และความ รู้สึก  แรงจู งใจทางการท่ องเที่ ยวเชิ งศาสนา 
ในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อประเด็นที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท าให้รูส้ึกมีความสุข  
รูส้ึกสมหวงัดงัปรารถนาตามค าอธิษฐานขอพรของตนเองและเกิดความซาบซึง้ และประทบัใจจาก 
การท่องเที่ยว ตามล าดับ ซึ่งผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่า การท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานนั้น
ช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดความสุข ที่ไดจ้ากการท าบุญ ปฏิบัติธรรม รวมไปถึงความหวังจากการ
อธิษฐานขอพรให้ตนสุขสมหวังได ้ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของกรรณิกา ค าดี (2558) ที่พบว่า  
วัดป่าสาลวันเป็นแหล่งท่องเที่ยวในมิติของการพักผ่อนหย่อนใจ หาความสุขส าราญให้แก่ชีวิต 
จิตใจ และยังเป็นประโยชนต่์อการบ่มเพาะปลูกจิตส านึกในการเผยแผ่ศาสนา  และยังสอดคลอ้ง
กับผลการสัมภาษณ์ที่พบว่า การท่องเที่ยวเชิงศาสนานั้นไม่ได้ให้เพียงแค่ความสุข แต่ยังให้
ความรูส้ึก ประสบการณ์ที่ดีและแปลกใหม่ อีกทั้งการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกันั้นยังท าให้
นกัท่องเที่ยวเกิดความคาดหวงัใหค้ าอธิษฐานนัน้สมดงัปรารถนา ซึ่งถือเป็นประสบการณท์างการ
ท่องเที่ยวท่ีแปลกใหม่ และเต็มไปดว้ยความหวงั  
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การเปรียบเทียบแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเร่ืองความรักในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ 
สถานะ และอาย ุ

1. แรงจู งใจทางการท่ อง เที่ ยว เชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มี ชื่ อ เสี ย ง 
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็นรายด้านจะพบว่า  ด้านวัฒนธรรม และด้านระหว่างบุคคล  
มคีวามแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า นกัท่องเที่ยว
ทั้งเพศชาย และเพศหญิงลว้นมีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และความปรารถนาให้
ตนเองสมหวังในค าอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ธรา สขุคีรี (2558) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยเพศชาย และเพศหญิง มีแรงจูงใจในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวในอทุยานประวติัศาสตรพ์ิมาย ไม่แตกต่างกนั 

2. แรงจู งใจทางการท่ อง เที่ ยว เชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มี ชื่ อ เสี ย ง 
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานะ พบว่า โดยภาพรวม 
และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นวัฒนธรรม ดา้นสถานภาพและเกียรติภูมิ ดา้นการพัฒนา
ตนเอง และดา้นอารมณแ์ละความรูส้ึก มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
ซึ่งผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดจะมีแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว 
และการอธิษฐานขอพรใหต้นเองสมหวงัดังความปรารถนาในเรื่องความรกั มากกว่านกัท่องเที่ยว 
ที่สมรสแลว้ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นรินทรส์ิรี เชียงพันธ์ (2560) ที่พบว่า สถานภาพเป็น
ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่สง่ผลต่อแรงจงูใจทางการท่องเที่ยวท่ีแตกต่างกนั 

3. แรงจู งใจทางการท่ อง เที่ ยว เชิ งศาสนาในศาสนสถานที่ มี ชื่ อ เสี ย ง 
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ พบว่า โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั หากวิเคราะหเ์ป็นรายดา้นจะพบว่ามีดา้นกาย ที่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่า นักท่องเที่ยวมีอายุต่างกนั ลว้นมีแรงจูงใจทางการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา และความปรารถนาให้ตนเองสมหวังในค าอธิษฐานขอพร เรื่องความรัก 
ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อรสุธี มูลละ (2555) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มี
อายแุตกต่างกนั มีแรงจงูใจดา้นกายภาพแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี ้

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
1. การสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 

ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร  ควรมีการปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศใหม้ีความสวยงาม ร่มรื่น สะอาด และสอดคลอ้งกับศาสนสถาน 
รวมไปถึงควรมีการพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกใหเ้พียงพอ และพรอ้มต่อการรองรบันกัท่องเที่ยว 

2. การสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ควรมีการจัดท าคู่มือน าชมศาสนสถาน
เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวไดร้บัขอ้มูล ความรู ้ความเขา้ใจที่ถูกต้องเก่ียวกับประวัติความเป็นมา และ
ความศกัดิ์สิทธิ์ของศาสนสถาน ช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่น เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นก าลงัใจ
แก่นกัท่องเที่ยว 

3. การสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 
ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในกรุงเทพมหานคร ควรมีการประชาสมัพนัธ ์และมีการจดังาน
เทศกาลประจ าปี เช่น งานสรงน า้พระประจ าปี งานบรวงสรวงประจ าปี เป็นตน้ เพื่อใหน้กัท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวยงัศาสนสถานมากยิ่งขึน้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจัดสรรงบประมาณ 

ในการสนับสนุนการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยว เชิงศาสนา  
และสิ่งอ านวยความสะดวกใหพ้รอ้มส าหรบัการรองรบันกัท่องเที่ยว 

2. องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ เก่ียวข้องควรช่วยกันส่งเสริม  
และจัดท าคู่มือน าชมศาสนสถาน และป้ายสื่อความหมายเก่ียวกับประวัติความเป็นมา และ 
ความศกัดิส์ิทธิ์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือที่ใหค้วามขอ้มลู ความรู ้ความเขา้ที่ถกูตอ้งแก่นกัท่องเที่ยว  

3.องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ เก่ียวข้องควรช่วยกันส่งเสริม  
พัฒนา และประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นกัท่องเที่ยว เพื่อสรา้งแรงจงูใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาใหเ้ป็นที่นิยมมากขึน้ เกิดการสรา้งงาน 
สรา้งรายไดใ้หก้บัแหลง่ท่องเที่ยว และพืน้ที่ใกลเ้คียง 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 

ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกัในต่างจงัหวดั ต่างภมูิภาค 
2. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียง 

ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรกักับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อน ามาขอ้มูลที่ไดม้าส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงศาสนากบันกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
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แบบสอบถาม 
แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพร 

เรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร  

*************************************************** 

เรียน ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
ด้วยข้าพเจ้านางสาวดวงทิพย์ นากระโทก นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณา

การ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีความประสงค์ศึกษาสารนิพนธ์เรื่อง “แรงจูงใจทางการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีช่ือเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร” จึงมีความ
จำเป็นในการเก็บข้อมูลด้านแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีช่ือเสียงในการอธิษฐานขอพร
เรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร 

โดยแบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มี
ช่ือเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร และทราบถึงความแตกต่างของแรงจูงใจทาง 
การท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มี ช่ือเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 6 ข้อคำถาม 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว ประกอบด้วย 8 ข้อคำถาม 
ส่วนท่ี 3 แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 ข้อคำถามใหญ่ 
ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาใน  

ศาสนสถานท่ีมีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก 
เนื่องจากแบบสอบถามประกอบด้วยคำถามหลายส่วน จึงขอความกรุณาให้ท่านพิจารณาตอบตามความ

ต้องของท่านให้มากที่สุด ข้อมูลและคำตอบทั้งหมดจะถูกปกปิดเป็นความลับ และจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ผล
การศึกษาครั้งนี้ โดยสรุปผลเป็นภาพรวมของการวิจัยเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบหรือหน่วยงานของ
ผู้ตอบ เนื่องจากไม่สามารถนำมาสืบค้นเจาะจงหาผู้ตอบได้ และท่านมีสิทธ์ิที่จะไม่ตอบคำถามข้อใดข้อหนึ่ง หากท่าน
ไม่สะดวกที่จะตอบคำถามนั้น ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานใดๆ ของท่าน  

โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย อาคารศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ช้ั น 
20 โทร 02-649-5000 ต่อ 11019 โทรสาร: (02) 259-1822 

หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถติดต่อประธานกรรมการฯหรือผู้แทน ได้ตาม
สถานท่ีและหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรณ์ศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง : โปรดทำเคร่ืองหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริงของท่านมากทีสุ่ด 

1. เพศ  1. ชาย  2. หญิง   

2. อาย ุ  1. ต่ำกว่า 20 ปี  2. 20 – 30 ปี  3. 31 – 40 ปี  
  4. 41 – 50 ปี  5. 51 – 60 ปี  6. มากกว่า 60 ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพ 1. โสด  2. สมรส   
  3. หย่าร้าง/หม้าย 4. แยกกันอยู่ 

4. การศึกษา 1. ต่ำกว่าปริญญาตร ี 2. ปริญญาตร ี   

  3. สูงกว่าปริญญาตร ี 4. อ่ืนๆ โปรดระบุ .............................................................. 

5. อาชีพ  1. นักเรียน/นักศึกษา  2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
  3. พนักงานบริษัทเอกชน  4. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  
  5. อื่นๆ โปรดระบุ .............................................................. 

6. รายได ้ 1. ต่ำกว่า 15,000 บาท  2. 15,001 – 25,000 บาท  
  3. 25,001 – 35,000 บาท 4. มากกว่า 35,000 บาท 
  5. อ่ืนๆ โปรดระบุ .............................................................. 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเท่ียว  
คำชี้แจง : โปรดทำเคร่ืองหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริงของท่านมากทีสุ่ด 

1. ความถี่ในการเดินทางมายังศาสนสถานที่เป็นที่นิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ในกรุงเทพมหานคร 
ของท่านในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา (เลือกตอบเพียง1ข้อ) 
  1. ครั้งแรก  2. 2 - 3ครั้ง  3. มากกว่า 3 ครั้งข้ึนไป 
2. ท่านมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวศาสนสถานที่เป็นที่นิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก  
ในกรุงเทพมหานครอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. เพื่ออธิษฐานขอพรเรื่องความรัก        2. เพื่อทำบุญ ทำทานตามความเชื่อส่วนบุคคล 
  3. เพื่อไหว้ / อธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ  4. เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 
  5. เพื่อหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่        6. เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
  7. อื่นๆ โปรดระบุ .................................................... 
3. ท่านเคยเดินทางมายังศาสนสถานที่เป็นที่นิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ในกรุงเทพมหานคร ที่ใดบ้าง  
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. ศาลพระตรีมูรติ เซ็นทรัลเวิลด์  2. วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) สีลม 
  3. ศาลพระแม่ลักษมี ห้างเกษรวิลเลจ 4. วัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า 
  5. ศาลเจ้าแม่ประดู่ ตลาดเก่าเยาวราช 6. ศาลย่านาค วัดมหาบุศย์ พระโขนง 
  7. พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
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  8. อ่ืนๆ โปรดระบุ ....................................................  
4. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวศาสนสถานที่เป็นที่นิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ในกรุงเทพมหานคร  
ในช่วงเวลาใดเป็นส่วนใหญ่ (เลือกตอบเพียง1ข้อ) 
  1. ช่วงวันธรรมดา  2. ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห ์  
  3. ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์  

5. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวศาสนสถานที่เป็นที่นิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ในกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้
กับใคร (เลือกตอบเพียง1ข้อ) 

 1. คนเดียว   2. เพื่อน   
 3. คู่รัก/สามีและภรรยา  4. ครอบครัว 
 5. อื่นๆ โปรดระบุ .............................................................. 

6. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวศาสนสถานที่เป็นที่นิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ในกรุงเทพมหานคร โดยวิธี
ใด (เลือกตอบเพียง1ข้อ) 
  1. รถยนต์ / รถจักรยานยนต์สว่นตัว    
  2. ขนส่งสาธารณะ เช่น รถประจำทาง รถไฟฟ้า 
  3. รถรับจ้าง เช่น รถแท๊กซี่ สามล้อ รถจักรยานยนตร์ับจ้าง 
  4. อื่นๆ โปรดระบุ .............................................................. 

7. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวศาสนสถานที่เป็นท่ีนิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ในกรุงเทพมหานคร  
ในครั้งนี้ของท่านเป็นจำนวนเงินเท่าใด (เลือกตอบเพียง1ข้อ) 
  1. น้อยกว่า 500 บาท  2. 500 – 1,000 บาท 
  3. 1,001 – 1,500 บาท  4. 1,501 – 2,000 บาท 
  5. มากกว่า 2,000 บาท 

8. สื่อประเภทใดมีผลต่อการเข้าถึงข้อมูลของศาสนสถานที่ เป็นที่นิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก  
ในกรุงเทพมหานคร ของท่านมากที่สุด (เลือกตอบเพียง1ข้อ) 
  1. อินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต ์ 2. สื่อสังคมออนไลน์  
  3. โทรทัศน ์   4. วิทย ุ   
  5. หนังสือพิมพ ์   6. อื่นๆ โปรดระบุ .............................................. 
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ส่วนที่ 3 แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเร่ืองความรัก  
ในกรุงเทพมหานคร 
คำชี้แจง : โปรดทำเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับแรงจงูใจ ตามความเป็นจริงของท่านมากทีสุ่ด 

แรงจูงใจทางการท่องเท่ียวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเร่ืองความรักในกรุงเทพมหานคร 

ระดับแรงจูงใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. ด้านกายภาพ 
1.1 สถานที่มีความสำคัญทางศาสนา มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน  
และมีความศักดิ์สิทธ์ิ 

     

1.2 ที่ตั้งของศาสนสถานสามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย      
1.3 สภาพแวดล้อมโดยรวมของศาสนสถาน มีความสงบ รม่เย็น      
1.4 มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ที่
จอดรถ  

     

1.5 มีป้ายสื่อความหมายภายในศาสนสถาน เช่น ป้ายบอกตำแหน่งที่ตั้ง
ของศาสนสถาน ป้ายบอกประวัติความเป็นมา 

     

1.6 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ทำให้รู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

     

2. ด้านวัฒนธรรม 
2.1 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา      
2.2 แหล่งท่องเที่ยวทำให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม และ
ธรรมเนียมปฎิบัติทางศาสนา 

     

3. ด้านสถานภาพและเกียรติภูม ิ
3.1 การอธิษฐานขอพรช่วยสร้างกำลังใจ และความมั่นใจให้ตนเอง       
3.2 การเดินทางมาศาสนสถานช่วยขัดเกลาจิตใจ และมีทัศนคติที่ด ี      
3.3 การอธิษฐานขอพรเรื่องความรักช่วยเสริมสร้างความมั่นใจด้านความรัก      
4. ด้านระหว่างบุคคล 
4.1 แหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมใหเ้กิดมิตรภาพใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว      
4.2 แหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการปรบัตัว
ให้อยู่ร่วมกับผู้อื่น 

     

5. ด้านการพัฒนาตนเอง 
5.1 ทำให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่ด ี      
5.2 ทำให้เห็นคุณค่าในตัวเอง และมีจุดมุ่งหมายในชีวิต      
5.3 ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองทางด้าน อารมณ์ จติใจ และสติปญัญา      
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แรงจูงใจทางการท่องเท่ียวเชิงศาสนาในศาสนสถาน 
ที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเร่ืองความรักในกรุงเทพมหานคร 

ระดับแรงจูงใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
6. ด้านอารมณ์และความรู้สึก 
6.1 ทำให้รู้สึกมีความสุข      
6.2 รู้สึกสมหวังดังปรารถนา ตามคำอธิษฐานขอพรของตนเอง      
6.3 เกิดความซาบซึ้ง และประทับใจจากการท่องเที่ยวศาสนสถาน      
 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไปส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาใน  

ศาสนสถานที่มีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเร่ืองความรัก 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ ์

แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานท่ีมีชื่อเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก 
ในกรุงเทพมหานคร 

*************************************************** 

คำช้ีแจง แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีช่ือเสียง 

ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความร่วมมือในการให้

ข้อมูลเชิงลึก และขอรับรองว่าข้อมูลที่ท่านให้น้ัน จะได้รับการรักษาความปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาเท่านั้น 

วันท่ี..........................................................................................เวลา........................................................ 

รูปแบบการสัมภาษณ์.......................................................สถานท่ี............................................................. 

ผู้สัมภาษณ์อนุญาตใหผู้้วิจัยบันทึกเสียงขณะสมัภาษณ์  O อนุญาต O ไม่อนุญาต 

ผู้สัมภาษณ์อนุญาตใหผู้้วิจัยบันทึกภาพขณะสัมภาษณ ์  O อนุญาต  O ไม่อนุญาต 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ นามสกุล …………………………………………………………………………...อายุงาน ………….....................…..ปี 

สถานท่ีทำงานปัจจุบัน…………………………………………………....…………ตำแหน่ง………............……..………… 

ส่วนท่ี 2 เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ “พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว” 

 1. ลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่เป็นที่นิยมในการ

อธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ในกรุงเทพมหานคร เป็นเช่นไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อในศาสนสถานที่เป็นที่นิยมในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก ใน

กรุงเทพมหานคร เป็นเช่นไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่3 เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ “แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานท่ีมีชื่อเสียงในการอธิษฐาน

ขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร” 

 1. ด้านกายภาพ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ด้านวัฒนธรรม  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4. ด้านระหว่างบุคคล  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5. ด้านการพัฒนาตนเอง  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 6. ด้านอารมณ์และความรู้สึก  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่4 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ “แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในศาสนสถานที่มีช่ือเสียง 

ในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร”  

 1. ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไร เพื่อนำไปส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา 

ที่มีช่ือเสียงในการอธิษฐานขอพรเรื่องความรักในกรุงเทพมหานคร 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวดวงทิพย ์นากระโทก 
วัน เดือน ปี เกิด 2 พฤษภาคม 2537 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต   

สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวแบบบรูณาการ   
คณะวฒันธรรมสิ่งแวดลอ้มและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 653 - 655 ถนนจกัรเพชร แขวงวงับรูพา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200   
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