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 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ในเขต กรุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาองคป์ระกอบการท่องเท่ียว  และ แรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพล
ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียว กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยัครัง้นี ้คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความสนใจหรือเคยท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ  จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บ
ข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม  ผลการวิจัย  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการ
ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก ดา้นการเขา้ถึง ดา้นสิ่งดงึดดูใจ ดา้นท่ีพกั โดยรวมอยู่
ในระดบัดี และมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ผลจากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก และ
ดา้นท่ีพกัมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  รอ้ยละ 
59.4  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพบวา่แรงจงูใจในการทอ่งเท่ียว ประกอบดว้ย แรงจงูใจผลกัดนั
ในการท่องเท่ียว และแรงจูงใจดึงดูดในการท่องเท่ียว  มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 67.4 ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากงานวิจยันีคื้อ ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจการท่องเท่ียวสามารถนาข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนหรือปรับปรุงการท่องเท่ียวและบริการเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัทอ่งเท่ียวกลุม่เปา้หมายได ้
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The purpose of this research is to study the intentions of Thai tourists in terms of 

Buddha image tours in Bangkok and to study the components of tourism and tourism incentives that 
influence their intentions to travel to pay respect to Buddha images. The sample group used in this 
research included 400 Thai tourists in Bangkok who were interested in or had visited Buddha image 
tours. The tool used for collecting data was a questionnaire. The research findings revealed that the 
respondents had opinions on the components of tourism such as activities, facilities, accessibility in 
terms of attraction, accommodation, and was at a good overall level and opinions on the incentives 
to pay for tours to pay respect to monks was at a high overall level. The opinions of the respondents 
on the overall intention to travel to pay respect to Buddha images, at a high level. As a result of 
hypothesis testing, it was found that the tourism components consisted of activities, facilities, and 
accommodation had an influence on the intention of traveling to pay respect to Buddha images of 
Thai tourists in Bangkok by 59.4% with statistical significance at a level of 0.05 and found that 
tourism incentives consisted of incentives to drive tourism and incentives to attract tourism. It 
influenced their intention of traveling to pay respect to Buddha images among Thai tourists in 
Bangkok by 67.4%. The benefits obtained from this research was that tourism business operators 
could use the information obtained in terms of planning or improving tourism and services to meet 
the needs of target tourists. 
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บทที ่1  
บทน า 

ภมิูหลัง 
การท่องเท่ียวนบัเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีท ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศปีละจ านวนมาก  

ซึ่งธุรกิจการท่องเท่ียวด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ก่อใหเ้กิดการจา้งงานและขยายตวัอย่างรวดเร็วส่งผลต่อภาพรวมของ
เสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศใหเ้กิดความมั่นคงมากยิ่งขึน้ ปัจจบุนัองคก์รธุรกิจทัง้ภาครฐัและ
เอกชนตา่งใหค้วามส าคญักบัการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเท่ียว  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแนวคิดการ
พฒันาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ในลกัษณะของการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวควบคู่
ไปกบัการอนุรกัษ์ความอดุมสมบูรณข์องทรพัยากรการท่องเท่ียวใหค้งอยู่ตลอดไป โดยเกิดความ
เสื่อมโทรมนอ้ยท่ีสดุ  ขณะท่ีมีการใชป้ระโยชนข์องทรพัยากรท่ีมีอยูใ่นรูปของสินคา้ในอตุสาหกรรม
การท่องเท่ียว และเน่ืองจากกระบวนการพัฒนาประเทศเพื่อใหเ้ป็นไปตามกระแสโลกาภิวฒัน ์
รวมถึงการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย ซึ่งเนน้หนักไปทาง
ความเจรญิทางดา้นวตัถนุิยม ไดส้่งผลกระทบต่อวฒันธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง 
และไดน้ าไปสู่การบดบงัหรือเสื่อมถอยของวฒันธรรมอนังดงามท่ีมีอยู่เดิมในหลายพืน้ท่ีของไทย 
(พรทิพย ์กิจเจรญิไพศาล, 2553) 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดส้่งเสริมใหก้ารท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ สรา้งงานใหป้ระชาชน และเพิ่มรายไดใ้หป้ระเทศ รวมทั้งส่งเสริมใหก้าร
ท่องเที่ยวมีบทบาทส าคญัในการช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนทั่วทกุภมูิภาคตามนโยบาย 
ของรฐับาลโดยส่งเสริมใหก้ารท่องเท่ียวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย โดยเนน้การประสานงาน
ระหว่างเครอืข่ายภาครฐักบัภาคเอกชน กระตุน้ใหเ้กิดการท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีก่อใหเ้กิดการ
เรยีนรูแ้ละการสรา้งสรรคป์ระโยชนท์ัง้ตอ่สถาบนัครอบครวัและตอ่สงัคมโดยรวม อนัจะน าไปสูก่าร
สรา้งและกระตุน้จิตส านึกรกัษาสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้ใหเ้กิดความรกัและภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์
วฒันธรรมไทย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2551)  

ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนัการท่องเท่ียวไดส้รา้งรายไดใ้หก้ับประเทศไทยมหาศาล และ มี
แนวโนม้สรา้งรายไดจ้ากนักท่องเท่ียวสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยตลอดทั้งปี 2561 ประเทศไทยมี
รายไดจ้ากการท่องเท่ียว 2,003,837.13 พนัลา้นบาท ซึง่เป็นจ านวนท่ีมากขึน้จากปี พ.ศ. 2560 ท่ีมี
รายไดเ้พียง 1,831,105.00 พนัลา้นบาท (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2562) ทัง้นี ้ดว้ยปัจจยั
เอือ้ ทางทรพัยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายและสวยงาม ทรพัยากรทางวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ ์



  2 

รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ตลอดจนบุคลิกลกัษณะ อุปนิสยั สิ่งท่ีแสดงออกจากภายใน
บุคคล จนเป็นคุณลักษณะเฉพาะท่ีสรา้งความประทับใจของคนไทย ส่งผลให้รัฐบาลให้
ความส าคญัและส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง จนเกิดการตื่นตวัของหน่วยงานภาครฐัและ
ชมุชนตา่ง ๆ ท่ีรว่มกนัพฒันาและยกระดบัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชมุชน เนน้การแสดงถึงเอกลกัษณ ์
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินใหป้ระจกัษ์แก่สายตานักท่องเท่ียว เกิดเป็นลกัษณะการ
ท่องเที่ยวท่ีเรยีกวา่การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวต้องมีแนวโน้มเพื่อรับมือกับสภาวะการการ
เปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลา และสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบกับธุรกิจท่องเท่ียว ทัง้เรื่องของการ
รกัษามาตรฐานการใหบ้รกิาร ทัง้นีย้งัมีบรษัิททวัรจ์  านวนมากท่ีใหบ้รกิารดา้นทวัรไ์หวพ้ระอาทิเช่น 
บริษัท ดับเบิล้ เอ็นจอย ทราเวล จ ากัด  บริษัท มัชรูมทราเวล จ ากัด บริษัท ไทย์เวย์รกัษ์การ
ท่องเท่ียว จ ากดั โดยเฉพาะทวัรไ์หวพ้ระ ท่ีไดร้บัความสนใจจากนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากเป็น
เพราะทางบรษัิทไดด้  าเนินกิจการมาเป็นระยะเวลานาน และยงัมีรางวลับรษัิทดีเด่นดา้นในทวัรใ์น
ประเทศหลากหลายรางวลั อีกทัง้บคุลากรของบรษัิทยงัอดุมไปดว้ยประสบการณม์ากมายจนไดร้บั
ความไวว้างใจจากลกูคา้เป็นจ านวนมากมี และ มีการใหบ้รกิารท่องเท่ียวแบบครบวงจรพรอ้มทัง้
น าเสนอบรกิารใหม่ ๆ ตามแตท่ี่ลกูคา้สนใจ และยงัท าใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุในราคาท่ี
เป็นกลางผา่นการดแูลของบคุลากรท่ีมีประสบการณช์ านาญงาน  (ปิยะมาน เตชะไพบลูย,์ 2555)  

นอกจากนีย้งัพบว่ามีการเดินทางท่องเท่ียวท าบุญไหวพ้ระส่วนใหญ่ คือ กว่ารอ้ยละ 90 
เป็นทวัรท์  าบุญไหวพ้ระในลกัษณะเชา้ไปเย็นกลบัตามจงัหวดัใกล้ๆ  ท่ีเหลือเป็นกลุ่มท่ีเดินทางไป
ท าบุญในลักษณะคา้งคืนช่วงเทศกาลงานบุญส าคัญๆ อาทิ ช่วงเทศกาลเขา้พรรษา เทศกาล
ตรุษจีน และเทศกาลกินเจ เป็นตน้ การจดัการเดินทางท่องเท่ียวท าบุญไหวพ้ระมี 2 รูปแบบซึ่งมี
สดัสว่นใกลเ้คียงกนั คือ รูปแบบท่ีผูเ้ดินทางจดัการเดินทางไปกนัเองในกลุม่ครอบครวั หรอืเพื่อนฝงู 
และรูปแบบท่ีผูเ้ดินทางซือ้รายการท่องเท่ียวท าบญุไหวพ้ระเดินทางไปเป็นกลุม่จากบรษัิทน าเท่ียว
หรอืผูป้ระกอบการธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (อาทิ ธุรกิจบรกิารดา้นการขนสง่ ) ส  าหรบัผูป้ระกอบการท่ี
จดัรายการทวัรไ์หวพ้ระเดินทางไปเป็นกลุ่มนัน้ ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีจดัรายการ
ท่องเท่ียวท าบุญไหวพ้ระในลกัษณะการหาผูร้ว่มท าบุญแบบปากต่อปากไปตามชุมชนกลุ่มต่างๆ 
อาทิ ผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นจดัสรร กลุ่มคนท างานตามหน่วยราชการและบริษัทเอกชน รวมทัง้ผู้
ประกอบธุรกิจรา้นคา้รายย่อยในย่านต่างๆ โดยผูป้ระกอบธุรกิจทวัรไ์หวพ้ระจะท าหนา้ท่ีประสาน
กบัวดัในต่างจงัหวดัรวมทัง้จดัหารถบรกิาร การท่องเท่ียวท าบุญไหวพ้ระในลกัษณะนีจ้ะเป็นกลุ่ม
ขนาดใหญ่และคา่บรกิารคอ่นขา้งถกู (ผูจ้ดัการออนไลน,์ 2555) 
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ดงันัน้องคป์ระกอบในการท่องเท่ียวจึงมีความส าคญัในการดงึดดูใจท่ีจะใหน้กัท่องเท่ียว
ชาวไทยหนัมาซือ้ทวัรเ์พื่อไปไหวพ้ระตามวดัในจงัหวดัตา่งๆ ไม่วา่จะเป็น กิจกรรม สิ่งอ  านวยความ
สะดวก การเขา้ถึง สิ่งดึงดดูใจ และท่ีพกั ท่ีจะเป็นองคป์ระกอบใหส้รา้งทัง้แรงจูงใจผลกัและแรง
แรงจูงใจดึงดูดใหน้ักท่องเท่ียวออกมาท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระกันอย่างแพรห่ลายมากขึน้กว่าการ
เดินทางไปท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระดว้ยตนเอง 

จากขอ้มลูท่ีไดก้ลา่วมาขา้งตน้พบวา่ ถึงแมธุ้รกิจท่องเที่ยวในปัจจบุนัจะมีการขยายตวัขึน้
อย่างต่อเน่ืองจากทางภาคธุรกิจตลอดจนนกัท่องเท่ียว ซึง่สามารถสรา้งมลูค่าทางตลาดท่องเท่ียว
ไดส้งูและธุรกิจท่องเท่ียวมีผลท่ีส าคญัต่อการเสรมิสรา้งและพฒันาความเขม้แข็งทางธุรกิจใหก้ับ
ประเทศไทย ดว้ยเหตุนีจ้ึงเป็นเหตุผลท่ีน ามาสู่การท าการศึกษษวิจัยเรื่ององคป์ระกอบดา้นการ
ท่องเท่ียวและแรงจงูใจท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร อันไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว แรงจูงใจในการท่องเท่ียว และ 
ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ซึง่ผูว้ิจยัมีความตัง้ใจในการท่ีจะศกึษาท่ีจะหาขอ้คน้พบท่ีไดจ้าก
การศกึษาครัง้นีว้า่จะเป็นประโยชนต์อ่ทกุหน่วยธุรกิจ และผูท่ี้สนใจจะเขา้มาด าเนินธุรกิจประเภทนี ้
เพื่อเป็นหนทางในการพัฒนาการให้บริการและยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาธุรกิจบริการต่างๆ 
ตลอดจนสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งให้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจไดอ้ย่างสมบูรณ์
แบบ 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
งานวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดความมุง่หมายของงานวิจยัไวมี้รายละเอียดดงันี ้

1. เพื่อศึกษาความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามลักษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา อาชีพ รายได ้

2. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นสิ่งดึงดูดใจ ดา้น
กิจกรรม ดา้นการเขา้ถึง ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นท่ีพกั ท่ีมีอิทธิพลความตัง้ใจท่องเท่ียว
ทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียว 

3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท่องเท่ียว ประกอบด้วย แรงจูงใจผลักดันในการ
ท่องเที่ยว และแรงจงูใจดงึดดูในการท่องเท่ียว ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ 

ความส าคัญของการวิจัย 
งานวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดความส าคญัของการวิจยัไวมี้รายละเอียดดงันี ้
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1. ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวสามารถน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนหรือ
ปรบัปรุงการท่องเท่ียวและบรกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวกลุม่เปา้หมายได ้

2. หน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีความสนใจเก่ียววิจยันีส้ามารถน าผลสรุปไปปรบัใชเ้พื่อ
เป็นแนวทางใหก้บังานวิจยัครัง้ตอ่ไป 

ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey research) ท าการรวบรวมขอ้มลูท่ีไดร้บัจาก

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมุ่งศึกษาองค์ประกอบด้านการท่องเท่ียวและแรงจูงท่ีมี
อิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ขอบเขตงานวิจยัดงันี ้ 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

ความสนใจหรอืเคยท่องเที่ยวทวัรไ์หวพ้ระ ซึง่ผูว้ิจยัไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัครัง้ นี ้คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีความสนใจหรือเคยท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันัน้ 
ผูว้ิจยัจึงใชก้ารก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ทราบขนาด
ของประชากรของ(Cochran W.C., 1977, อา้งถึงใน กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2549, น. 74) โดย
ก าหนดความเช่ือมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5%  ในการค านวณขนาดตวัอย่างนัน้สามารถ
ค านวณออกมาได ้385 คน  และยงัไดท้  าการเพิ่มขนาดของตวัอย่างเอาไวเ้พิ่มอีก 4% คิดเป็น 15 
คน เพื่อเป็นตวัแทนท่ีของประชากร รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมดเป็น 400 คน โดยมีขัน้ตอนการ
สุม่ตวัอยา่ง ตามขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
โดยการแบ่งเขตการปกครองทัง้หมด 50 เขต มี 6 กลุ่มเขตการปกครอง ตามระบบการบรหิารและ
การปกครองของกรุงเทพมหานคร จากนั้นใช้วิ ธีสุ่มตัว อย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยวิธีการจบัฉลากเลือกเขตใดเขตหนึ่งเป็นตวัแทนของแต่ละกลุม่การปกครองจาก 6 
กลุ่มเขตการปกครอง คือ กลุ่มรตันโกสินทรก์ลุ่มบูรพา กลุ่มศรีนครนิทร ์กลุ่มเจา้พระยา กลุ่มกรุง
ธนใต ้และกลุม่กรุงธนเหนือ   
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ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) ซึ่งท าการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างตามท่ีก าหนดไวใ้นขัน้ตอนท่ี 1 สุ่มได ้6 เขต โดยแบ่งเขตละเท่าๆ 
กนัไดเ้ขตละประมาณ 66-67 คน รวม 400 คน 

ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง
ไปท่ี บริษัท ไทยเวยร์กัษ์การท่องเท่ียว จ ากัด บริษัท มชัรูมทราเวล จ ากัด  บริษัท เซอรว์ิส มายด ์
ทวัร ์ บริษัท พราวดฮ์อลิเดยแ์อนดท์วัร ์จ ากัด และบริษัทดบัเบิล้ เอ็นจอย ทราเวล เน่ืองจากเป็น
บรษัิทท่ีมีการขายทวัรไ์หวพ้ระ ท่ีอยูใ่นเขตทัง้ 6 เขต  

ขัน้ตอนท่ี 4 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยการ
เลือกกลุม่ตวัอยา่งที่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเคยหรอืสนใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ จากบรษัิท เวยร์กัษก์าร
ท่องเท่ียว จ ากัด บริษัท มชัรูมทราเวล จ ากัด บริษัท เซอรว์ิส มายด ์ทวัร ์ บริษัท พราวดฮ์อลิเดย์
แอนดท์วัร ์จ ากดั และบรษัิทดบัเบิล้ เอ็นจอย ทราเวล ตามเขตท่ีท่ีไดร้บัการสุ่มในขัน้ตอนท่ี 3 โดย
ขอความรว่มมือจากผูบ้รโิภคท่ีอยูต่ามเขตดงักลา่วตอบแบบสอบถาม จนครบจ านวนกลุม่ตวัอย่าง
ในแตล่ะเขตท่ีก าหนด 

ตวัแปรทีศ่ึกษา 
1.  ตวัแปรอิสระ (Independent variable) ไดแ้ก่ 

1.1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา อาชีพ รายไดต้อ่เดือน มีรายละเอียดดงันี ้

1.1.1 เพศ 
- ชาย 
- หญิง  

1.1.2 อาย ุ
- อาย ุ21 – 30  ปี 
- อาย ุ31 – 40 ปี  
- อาย ุ41 – 50 ปี 
- อาย ุ51 – 60 ปี 
- อาย ุ60 ปีขึน้ไป  

1.1.3 สถานภาพ 
- โสด 
- สมรส  
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- หมา้ยหรอืหยา่รา้ง 
1.1.4 ระดบัการศกึษา 

- ต  ่ากวา่ปรญิญาตร ี
- ปรญิญาตร ี
- สงูกวา่ปรญิญาตร ี

1.1.5 อาชีพ 
- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 
- พนกังานบรษัิทเอกชน 
- รบัราชการหรอืรฐัวิสาหกิจ 
- เจา้ของกิจการ 
- พอ่บา้นแม่บา้นหรอืวา่งงาน 
- อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ............ 

1.1.6 รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 
- ต  ่ากวา่ 10,000 บาท 
- 10,000 – 20,000 บาท  
- 20,001 – 30,000 บาท 
- 30,001 – 40,000 บาท 
- 40,001 บาท ขึน้ไป 

1.2 องคป์ระกอบการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย  
1.2.1 สิ่งดงึดดูใจ  
1.2.2 กิจกรรม  
1.2.3 การเขา้ถึง 
1.2.4 สิ่งอ านวยความสะดวก  
1.2.5 ท่ีพกั 

1.3  แรงจงูใจในการท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ 
1.3.1 แรงจงูใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว 
1.3.2 แรงจงูใจดงึดดูในการท่องเท่ียว 

2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
1.การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

เพื่อท่องเท่ียวกบัทวัรไ์หวพ้ระตา่งจงัหวดัในเมืองไทย 
2. ทวัรไ์หวพ้ระ หมายถึง ลกัษณะการเดินทางท่องเท่ียวในทางพระพทุธศาสนาไหวพ้ระ

ตามจงัหวดัต่างๆในเมืองไทย อนัหมายถึงวดั ซึง่มีลกัษณะการเดินทางคา้งคืน โดยมีการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาตา่งๆรว่มกนั  

3. นกัท่องเท่ียว หมายถึง นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความสนใจซือ้
และท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระตา่งจงัหวดัในเมืองไทย 

4.องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว หมายถึง องคป์ระกอบในการท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ 
ประกอบ ไปดว้ย ไดแ้ก่ ดา้นสิ่งดึงดูดใจ (Attractions) ดา้นกิจกรรม (Activity) ดา้นการเขา้ถึง 
(Accessibility) ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) และดา้นท่ีพัก (Accommodation) ใน
การท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

4.1 ดา้นสิ่งดึงดดูใจ (Attractions) หมายถึง โบราณสถานและโบราณวตัถท่ีุสรา้งไว้
เพื่อดึงดูดใจนักท่องเท่ียว เช่น ความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์ของวัด เป็นสถานท่ีท่ีมีความ
สวยงาม รม่รืน่ เหมาะกบัการถ่ายภาพส าหรบันกัท่องเท่ียว เป็นตน้ 

4.2 ดา้นกิจกรรม (Activity) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ของทวัรไ์หวพ้ระ ไดแ้ก่ การท า
สงัฆทาน การท าบญุ การฟังเทศก ์และ การไหวพ้ระและสวดมนต ์ 

4.3 ดา้นการเขา้ถึง (Accessibility) หมายถึง เสน้ทางการคมนาคมในการเดินทางไป
ไหวพ้ระของนกัท่องเท่ียวมีความสะดวกเขา้ถึงไดง้่าย และมีการดแูลจดัการจราจรของเจา้หนา้ท่ี 
รวมทั้ง สถานท่ีมีป้ายบอกทางชัดเจน และ ลักษณะพืน้ท่ีและทางเดินท่ีเอือ้อ านวยต่อการพา
ผูส้งูอายหุรอืผูท่ี้ตอ้งนั่งรถเข็นวีลแชร ์

4.4 ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) หมายถึง ความพรอ้มของทวัรไ์หวพ้ระ
ในดา้นต่างๆ เช่น หอ้งน า้สะอาดและเพียงพอกับจ านวนนักท่องเท่ียว สถานท่ีมีท่ีจอดรถรองรับ
นกัท่องเท่ียวสถานท่ีมีรา้นคา้หลากหลายประเภท และการใหบ้รกิารขอ้มลูแก่นกัท่องเท่ียว  

4.5 ดา้นท่ีพกั (Accommodation) หมายถึง หอ้งพกัท่ีทวัรจ์ดัเตรียมไว ้ซึ่งมีสถานท่ี
พกัท่ีสะอาด มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบครนั เจา้หนา้ท่ีประจ าท่ีพกัสามารถใหข้อ้มลูของท่ีพกั
ไดอ้ยา่งละเอียด และมีระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีดี 

5. แรงจงูใจในการท่องเท่ียว หมายถึง แรงจงูใจในของนกัท่องเท่ียวตอ่การซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ
ประกอบดว้ย แรงจงูใจผลกัดนั และ แรงจงูใจดงึดดู โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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5.1 แรงจูงใจผลักดัน หมายถึง สาเหตุท่ีผลักดันให้นักท่องเท่ียวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานครตอ้งการท่องเท่ียวกบัทวัรไ์หวพ้ระในเมืองไทย ไดแ้ก่ การเคารพและขอพรจากสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ สรา้งความสงบและความสบายใจ การแสวงบุญ และการสรา้งความสัมพันธ์ใน
ครอบครวัหรอืกลุม่เพื่อน 

5.2 แรงจูงใจดึงดูด หมายถึง สิ่งดึงดูดใจของการท่องเท่ียวกับทัวรไ์หว้พระใน
เมืองไทย ท าใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางไปเท่ียว ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงของสถานท่ี ความเหมาะสม
คุม้คา่ของคา่ใชจ้่ายในการมาเท่ียว และการไดร้บัอิทธิพลจากสื่อสงัคมออนไลน ์

6. ความตั้งใจท่องเท่ียวทัวร ์ไหว้พระ หมายถึง ความตั้งใจในการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเพื่อท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ในเรือ่งของการวางแผนท่ีจะซือ้ทวัรไ์หวพ้ระนีอี้กในอนาคต 
การจ่ายเงินส าหรบัการท่องเท่ียวในอนาคตหากทวัรมี์การปรบัราคาเพิ่มมากขึน้ มีความตัง้ใจท่ีจะ
ท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ และจะท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระอยู่เสมอเพราะเป็นความสงบสุขและการ
พกัผอ่นของตวัเอง 
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กรอบแนวคดิงานวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง “องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียวและแรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีมี

อิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” มี
กรอบแนวคิดในการวิจยัดงันี ้

 
               ตวัแปรอิสระ                                                      ตวัแปรตาม 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิงานวิจยั 
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สมมตฐิานการวิจยั 
1. นักท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะทางประชาการศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระ ของ
นกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

2. องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นสิ่งดงึดดูใจ ดา้นกิจกรรม ดา้นการ
เขา้ถึง ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นท่ีพกั มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. แรงจูงใจในการท่องเท่ียว ประกอบด้วย แรงจูงใจผลักดันในการท่องเท่ียว และ
แรงจูงใจดึงดดูในการท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2  
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียวและแรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีมี
อิทธิพลตอ่ความตัง้ใจท่องเที่ยวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” นีไ้ด้
ท าการรวมรวมขอ้มลูและทบทวนแนวคิด งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาโดย
ผูว้ิจยัไดท้  าการคน้ควา้ ศกึษาและรวบรวมแนวคดิและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้  

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัองคป์ระกอบแหลง่ท่องเท่ียว 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท่องเท่ียว 
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความตัง้ใจท่องเท่ียว 
5. ขอ้มลูเก่ียวกบับรษัิททวัร ์
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์
ประชากรศาสตร ์หรือ Demography หรือ ศาสตรป์ระชากรศาสตร ์อันหมายถึง การ

วิเคราะหท์างประชากรในเรือ่งขนาดโครงสรา้งการกระจายตวัและการเปลี่ยนแปลงประชากรในเชิง
ท่ีสมัพนัธก์บัปัจจยัทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมอ่ืน ๆ ซึ่งปัจจยัในดา้นประชากรศาสตรน์ัน้
อาจเป็นไดท้ั้งสาเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้ของทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม 

ความหมายของประชากรศาสตร ์
ราชบัณฑิตยสถาน (2546, น. 272) ได้ให้ความหมายของค าว่าประชากรไว้ 2 

ลกัษณะคือ ในวิชาประชากรศาสตร ์หมายถึง จ านวนบุคคลรวมทัง้หมดของพืน้ท่ีในทุกๆพืน้ท่ีท่ี
ก าหนดและยังรวมไปถึงระยะเวลาหนึ่งๆหรือในหลายๆระยะเวลาดว้ย ส่วนในวิชาสถิติไดใ้ห้
ความหมายไวว้่า ประชากร หมายถึง คน หรือสตัว ์หรอื สิ่งของ ซึ่งอยู่ในกลุ่มของประชากรท่ีจะมี
โอกาสดร้บัการท าวจัยั หรอืในการสุม่ตวัอยา่ง 

ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ (2553, น. 113-128) ไดอ้ธิบายว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์เป็นปัจจยัท่ีจะน ามาช่วยในการก าหนดตลาดเปา้หมาย โดยเฉพาะการศกึษาตวั
แปรทางดา้นประชากร ท่ีน ามาใชใ้นการวางเป้าหมายทางการตลาดท่ีส าคัญ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
การศกึษา อาชีพ รายได ้ศาสนา ภมูิล  าเนา และเชือ้ชาติ 
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แนวคดิทฤษฎีหลักประชากรศาสตร ์
แนวความคิดดา้นประชากรศาสตรนี์เ้ป็นทฤษฎีท่ีใชห้ลกัการของความเป็นเหตเุป็น

ผลกล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์เกิดขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้เป็นความ
เช่ือท่ีว่า มนุษยท่ี์มีคุณสมบตัิทางบุคคลท่ีแตกต่างกันนัน้ก็มกัจะมีจะมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมือนกัน
ตามไปดว้ย ซึ่ง (ยบุล เบ็ญจรงคกิจ, 2542, น. 44-52) อธิบายว่าการกระท าของบุคคลนัน้ๆมกัจะ
เกิดจากการกระท าของบคุคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะตา่ง ๆ ของแตบ่คุคล หรอืลกัษณะทางประชากร 
ซึง่ลกัษณะเหล่านีม้กัจะบรรยายออกเป็นกลุ่ม ๆ ได ้คือ บุคคลท่ีมีการกระท าท่ีคลา้ยกนั มกัจะอยู่
ในกลุ่มเดียวกัน ดงันั้น บุคคลท่ีอยู่ในล าดบัชั้นทางสงัคมเดียวกันจะเลือกรบัและตอบสนองต่อ
เนือ้หาข่าวสารในแบบเดียวกนั และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual differences 
theory) ซึ่งทฤษฎีนีไ้ดร้บัการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่องสิ่งเรา้และการตอบสนอง (Stimulus-
response) หรอืทฤษฎีเอส-อาร ์(S-R theory) ในสมยัก่อน และไดน้ ามาปรบัปรุงในการพดูถึงการ
สื่อสารว่าถา้ผูร้บัสารท่ีมีพฤติกรรมหรือลกัษณะท่ีแตกต่างกันออกไป จะมีความใส่ใจต่อสื่อนั้น
แตกตา่งกนัไปดว้ย 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2556) ได้พูดถึง ลักษณะของประชากรศาสตร ์ซึ่ง
ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชีพ การศกึษา เหลา่นีเ้ป็น
สิ่งท่ีนกัการตลาดชอบน ามาใชใ้นการแบง่สว่นตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นดา้นท่ีสถิติ
ส  าคญัท่ีนักการตลาดจะน าลกัษณะท่ีส าคญัของประชากรมาใชใ้นการก าหนดตลาดเป้าหมาย   
ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสงัคมวฒันธรรมน ามาใชแ้คใ่นเรือ่งของความคดิและความรูส้กึ
ของตลาดเปา้หมายไดเ้ท่านัน้ และในส่วนของขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถึงและมี
ประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งมีความสะดวกต่อการน ามาก าหนดตลาด
เปา้หมายมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ตวัแปรดา้นลกัษณะของประชากรศาสตรท่ี์ส าคญัมีดงันี ้

1. อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่าง นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากร
ศกึษาศาสตรท่ี์แตกตา่งของสว่นตลาด นกัการตลาดไดค้น้หาความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเล็ก 
(Niche Market) โดยมุง่ความส าคญัท่ีตลาดอายสุว่นนัน้ 

2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการก าหนดส่วนตลาดเป้าหมายท่ีส าคัญ นักการ
ตลาดควรต้องศึกษาตัวแปรตัวนี ้อย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบันนี ้ปัจจัยด้านเพศมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคมากกว่าในยุคอดีต อาจมีผลมาจากการท่ีผู้หญิงในยุค
ปัจจบุนัออกไปท างานนอกบา้นมีมากขึน้ 
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3. ลกัษณะครอบครวั (Marial status) ตัง้แตใ่นสมยัก่อนจนถึงสมยัในยคุปัจจบุนั
นี ้ลกัษณะครอบครวัเป็นการก าหนดตลาดเปา้หมายท่ีส าคญัของนกัการตลาดมาโดยตลอด และมี
ความหมายมากยิ่งขึน้ในดา้นเก่ียวกบัหน่วยผูบ้รโิภค นกัการตลาดจะใหค้วามส าคญัจ านวนและ
ลกัษณะของบคุคลในครอบครวัท่ีจะใชส้ินคา้ชิน้ใดชิน้หนึ่ง และยงัใหค้วามส าคญัในการวิเคราะห์
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ละโครงสรา้งในสว่นของสื่อท่ีจะมีส่วนท าให้ผูต้ดัสินใจในครวัเรือน
ในการประยกุตก์ลยทุธก์ารตลาดใหเ้หมาะสมกบัสว่นกบัผูต้ดัสินใจในครวัเรอืนมากยิ่งขึน้ 

4. รายได ้การศึกษา อาชีพและสถานภาพ (Income, education, occupation 
and status) เป็นตวัก าหนดท่ีส าคญัในการก าหนดสว่นของตลาด โดยทั่วไปนกัการตลาดจะสนใจ
ผูบ้รโิภคท่ีมีความร  ่ารวย แตอ่ย่างไรก็ตามสถานะครอบครวัท่ีมีรายไดป้านกลาง และมีรายไดต้  ่าจะ
เป็นตลาดท่ีมีมลูค่ามากกว่า ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดียวก็
คือ รายไดจ้ะเป็นตวัชีบ้่งการมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ ในขณะเดียวกนัการเลือก
ซึง่สินคา้ท่ีแทจ้รงิอาจถือเกณฑรู์ปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม คา่นิยม อาชีพ การศกึษา ฯลฯ แมว้่า
รายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใชบ้่อยมาก นักการตลาดจ านวนมากจะใชเ้กณฑร์ายไดร้วมกับปัจจัยใน
สว่นของประชากรศาสตรห์รอือ่ืนๆเพื่อเป็นการก าหนดตลาดเปา้หมายใหมี้ความชดัเจนยิ่งขึน้ เช่น 
กลุม่รายไดส้งูท่ีมีอายตุา่งๆ ถือวา่ใชเ้กณฑร์ายไดร้ว่มกบัเกณฑอ์าย ุเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชก้นัมากขึน้ 
เกณฑร์ายไดอ้าจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์ายแุละอาชีพรว่มกนั 

ในขณะท่ี(Schiffman, 2015) ไดก้ล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดประชากรท าไดโ้ดยการ
แบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคดว้ยเกณฑ ์อายุ รายได ้เชือ้ชาติ เพศ การประกอบอาชีพ สถานภาพสมรส 
ประเภทและขนาดของครวัเรือน และท่ีตั้งทางทางภูมิศาสตร ์ตัวแปรเหล่านีมี้วัตถุประสงค์ท่ี
สามารถพิสจูนไ์ด ้และสามารถท าการสอบถามหรอืใชห้ลกัเกณฑใ์นดา้นการสงัเกตไดแ้บบไม่ยาก
นัก เงือ่นไขต่างๆเหล่านี ้สิ่งเหล่านี ้ท  าให้นักการตลาดได้แบ่งผู้บริโภคแต่ละแบบตามท่ีได้
วางเป้าหมายไวไ้ดแ้บบแม่นย า เช่น กลุ่มอายหุรือกลุ่มรายได้ และยงัรวมไปถึงเรื่องระดบัชัน้ทาง
สงัคมท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการก าหนดโดยวตัถปุระสงคก์ารค านวณดชันีชีว้ดั 3 ตวัแปร คือ รายได้
(จ านวนเงินเดือน) ระดบัการศึกษา(การศึกษาสงูสุด) และอาชีพ (ระดบัศกัดิ์จะเก่ียวขอ้งกับการ
ประกอบอาชีพตา่งๆ) และในภายหลงัในดา้นท่ีอยูข่องผูบ้รโิภคและรหสัไปรษณีย ์สามารถใชข้อ้มลู
รว่มกันท าใหท้ราบถึงท่ีตัง้ทางภูมิศาสตรข์องผูบ้ริโภค ในเรื่องของการแบ่งกลุ่มประชากรนกัการ
ตลาดมองวา่เป็นเกณฑท่ี์ดีท่ีสดุในการพบลกูคา้เปา้หมายและกลุม่ลกูคา้ท่ีเฉพาะเจาะจง 

จากแนวคิดตา่งๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรของลกัษณะประชากรศาสตรน์ัน้ สรุป
ไดว้่าลกัษณะประชากรศาสตรมี์ความส าคญัเก่ียวกบันกัการตลาด ว่าความตอ้งการของผูบ้รโิภคท่ี
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แตกต่างกันและการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรท์ าใหเ้ห็นถึงสภาพของตลาดในช่วงนัน้ๆ 
ผูว้ิจัยไดก้ าหนดลกัษณะประชากรศาสตรโ์ดยอา้งอิงแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ , 
2556, น. 42) อธิบายว่า ลักษณะดา้นประชากรศาสตรจ์ะมีส่วนประกอบของ อายุ เพศ ขนาด
ครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่านีเ้ป็นหลกัท่ีนักการตลาดเกณฑ์
นิยมใชเ้พื่อก าหนดในเรื่องการแบ่งส่วนตลาดมากท่ีสดุ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นดา้นท่ี
จ าเป็นและใชส้ถิติท่ีวดัไดข้องกลุ่มเปา้หมายเขา้มามีส่วนในการก าหนดตลาดเปา้หมาย ในขณะท่ี
ลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสงัคมวฒันธรรม สามารถใชน้การบรรยายถึงความคิดและความรูส้ึก
ของตลาดเปา้หมายเท่านัน้ ดงันัน้ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ึงเป็นขอ้มลูท่ีมีประสิทธิภาพตอ่การ
เลือกตลาดเปา้หมาย และยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่ายกวา่การวดัคา่ดว้ยตวัแปรอ่ืนๆ 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับองคป์ระกอบแหล่งทอ่งเทีย่ว 
ความหมายของการทอ่งเทีย่ว 

การท่องเท่ียวเป็นธุรกิจบรกิารหนึ่งท่ีสรา้งรายได ้สรา้งงาน สรา้งอาชีพใหก้บับคุคลท่ี
ประกอบธุรกิจหรืออาศยัอยู่ในพืน้ท่ีใกลเ้คียง ความส าคญัของอตุสาหกรรมท่องเท่ียวนัน้ก็คือเป็น
แหลง่ท่ีมาของรายไดใ้นรูปแบบเงินตราตา่งประเทศ ช่วยลดปัญหาการขาดดลุการช าระเงินระหวา่ง
ประเทศ ช่วยสรา้งอาชีพ การจา้งงาน กระจายรายได ้ก่อใหเ้กิดการกระตุน้การผลิต และท่ีส าคญั
ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน โดยมีขอบข่ายกวา้งทัง้ภาครฐัและ
เอกชน ท่ีสรา้งขึน้เพื่อใหบ้รกิารและตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว (พิมพรรณ สจุาริน
พงค,์ 2551, น. 3) โดยองคก์ารการท่องเท่ียวไดก้ าหนดไวว้่าการเดินทางท่ีเป็นการท่องเท่ียวจะตอ้ง
มีลกัษณะดงัต่อไปนี ้คือ เป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราว เป็นการ
เดินทางด้วยความสมัครใจ และเป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามท่ีไม่ใช่เพื่อการ
ประกอบอาชีพหรือหารายได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบั ฐิรชญา มณีเนตร (2552) ท่ีกล่าวว่า การท่องเท่ียว 
หมายถึงการเดนิทางของบคุคลจากอีกท่ีหนึ่งไปยงัอีกท่ีหนึง่ หรอือาจหมายถึงการเดินทางจากถ่ินท่ี
อยู่เดิมไปยงัสถานท่ีอยู่ใหม่เป็นการชั่วคราวดว้ยความสมคัรใจ และตอ้งเป็นการเดินทางเพื่อการ
ท่องเท่ียวไม่ใช่การเดินทางเพื่อท างานหรือเพื่อการสรา้งรายไดก้บักบัตนเอง เช่น การเดินทางเพื่อ
การพกัผ่อน การเดินทางไปเยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อนฝงู การเดินทางไปเพื่อแลกเปลี่ยนวฒันธรรมใน
สถานท่ีตา่งๆ เป็นตน้ 

การท่องเท่ียว (Tourism) หมายถึง กิจกรรมใดๆ ท่ีใชก้ารเดินทางของบุคคลจากบา้น
หรอืถ่ินพ านกัถาวรไปยงัถ่ินพ านกัชั่วคราวดว้ยความสนใจดว้ยตวัเอง โดยใชก้ารเดินทางนัน้เพื่อไม่
ใช้การแสวงหารายได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวท าให้เกินความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวกับผู้
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ประกอบกิจการท่องเท่ียวท่ีผลิตสินคา้และบรกิารเพื่อท าใหน้กัท่องเท่ียวกลบัมาท่ีสถานท่ีเดิมอีก
ครัง้ และยงัรวมถึงภาครฐับาลท่ีวางแผนและจดัการท่องเท่ียว และชุมชนหรือเจา้ของทอ้งถ่ินใน
พืน้ท่ีท่องเที่ยว (ราณี อิสชิยักลุ, 2557, น. 3-4) 

 (องค์การท่องเท่ียวโลก , 2558) ได้อธิบายความหมายเก่ียวกับ การท่องเท่ียว 
(Tourism) ว่าการเดินทางตอ้งสรา้งความบนัเทิงใหก้บันกัเดินทางมากขึน้ โดยการเดินทางนัน้อาจ
เป็นการไปมาหาสู่พี่นอ้งหรือเป็นการเขา้รว่มสมัมนา แต่การเดินทางนัน้ตอ้งไม่ใช่การเดินทางเพื่อ
สรา้งอาชีพ หรือไปพ านักอยู่อย่างเป็นการถาวร หรือเป็นการเดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์
แปลกใหม่และผ่อนคลายความเครียด โดยการเดินทางนัน้ตอ้งเป็นการเดินทางท่ีเกิดจากความ
สมคัรใจ ผูเ้ดินทางจะตอ้งไมถ่กูบงัคบัใหเ้ดินทาง 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544, น. 15) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การท่องเท่ียว
ถือว่าเป็นปรากฏการณข์องมนุษยท่ี์เกิดจากการสรา้งปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกกับสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติและทางวฒันธรรมในเรื่องเก่ียวกบัการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ เพื่อจดุประสงคต์่างๆ 
กนั ท่ีไม่ใช่เพ่ือการยา้ยถ่ินฐานแบบถาวร 

Lumsdon (1999) ไดก้ล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การกระท าต่างๆ ท่ีติดต่อและ
มีความเช่ือมโยงกบัการกระท าของบคุคล โดยสามารถเกิดขึน้จากการท่ีเดินทางจากท่ีแห่งหนึ่งไป
ยังอีกแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อการพักผ่อนและการติดต่อธุรกิจ แลกเปลี่ยนทางสังคม 
เศรษฐกิจและวฒันธรรม อนัเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานของการเดินทางและการท่องเท่ียว ถา้มอง
จากวตัถปุระสงคข์องการท่องเท่ียว สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ (ราณี อิสชิยักลุ, 
2557, น. 3-4) 

1. การท่องเท่ียวเพื่อความเพลิดเพลินและการพกัผอ่น (Leisure Travel) เป็นการ
ท่องเท่ียวเพื่อหลีกหนีความจ าเจจากสภาพชีวิตประจ าวนั หลีกหนีจากการท างานท่ีเร่งรีบและ
ความเครง่เครยีด โดยเดินทางไปพกัผ่อนหรอืหาความสนกุสนานเพลิดเพลินใจในแหล่งท่องเท่ียว 
รวมทัง้การเดินทางไปเย่ียมเยือนเพื่อนสนิทมิตรสหาย นกัท่องเท่ียวประเภทนีจ้ะใชบ้รกิารท่องเท่ียว
กบับรษัิททวัร ์เน่ืองจากมีคา่ใชจ้่ายรวมท่ีถกูกวา่และไดพ้บเพื่อนเดนิทางจากการท่ีตอ้งการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ 

2. การท่องเท่ียวเพื่อวัตถุประสงคท์างธุรกิจ (Business Travel) การท่องเท่ียว
เพื่อวตัถปุระสงคท์างธุรกิจเป็นการเดินทางเพื่อการเจรจาธุรกิจหรือเพื่อรว่มประชมุและสมันา แม้
จะเป็นส่วนหนึ่งของงาน แต่ก็จัดเป็นประเภทของการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญ เน่ืองจากการ
เดินทางของนกัธุรกิจสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประเทศท่ีเป็นจดุหมายปลายทางเป็นจ านวนมาก และส่วน
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หนึ่งของการเจรจาธุรกิจมกัมีการใหบ้รกิารดา้นความบนัเทิงแก่ลกูคา้ เช่น การรบัประทานอาหาร
หรอืฟังเพลงและเจรจาธุรกิจไปพรอ้มกนั เป็นตน้ 

3. การท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษ (Special Interest Travel) การท่องเท่ียว
ตามความสนใจพิเศษเป็นการท่องเท่ียวเฉพาะทางหรือตลาดท่องเท่ียวเฉพาะ (Niche Market) ท่ี
นกัท่องเท่ียวมีความสนใจเฉพาะดา้นหรอืตามแบบแผนการด านินชีวิต (Lifestyle) ซึง่การท่องเท่ียว
จากความสนใจพิเศษนับเป็นท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ท่ีมีกระแสความสนใจหลากหลาย และ
สลบัซบัซอ้นมากขึน้ 

พลอยศร ีโปราณานนท ์(2544, น. 9) ไดเ้พิ่มประเภทการท่องเท่ียวขึน้อีก 3 ประการ 
ดงันี ้

1. การท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร ์(Historical Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีมี
เป้าหมายเพื่อตอ้งการมีเสริมสรา้งความรูแ้ละสรา้งประสบการณ์ทางประวตัิศาสตรข์แงสถานท่ี
นัน้ๆ เช่น การไปชมโบราณสถานตา่ง ๆ เขา้ชมพิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ 

2. การท่องเท่ียวเชิงชาตพินัธุข์องมนษุย ์(Ethnic Tourism) เป็นการท่องเท่ียวโดย
มีวัตถุประสงคเ์พื่อการศึกษา หรือตอ้งการมีความรู ้หรือมีประสบการณ์เก่ียวกับชาติพันธุ์ของ
มนุษยใ์นแหล่งท่องเท่ียวนัน้ ๆ เช่น การไปเยี่ยมชมหมู่บา้นชาวเขาในภาคเหนือของประเทศหรือ
การกลบัไปเยือนสถานท่ีเกิดของเยาวชนสายเอเชียในสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ 

3. การท่องเท่ียวเพื่อสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Tourism) เป็นการท่องเท่ียว
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อตอ้งการสมัผสัหรอืไดอ้ยู่ใกลชิ้ดกบัสิ่งแวดลอ้มธรรมชาติ เช่น การท่องเท่ียว
แบบเดินป่าโดยเขา้ในอทุยานแห่งชาติซึ่งท าใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ความรูส้กึสมัผสักบัธรรมชาติของ
ป่าเขา สตัวป่์า บรรญากาศตน้ไม่รอบตวั และบางโอกาสก็ยงัมีกิจกรรมข่ีชา้งหรือล่องแพรวมอยู่
ดว้ย 

ส่วน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2542 หน้า 2 -14) ได้สรุปการตลาดการ
ท่องเที่ยวตามลกัษณะของทรพัยากรการท่องเที่ยวไว ้4 กลุม่ใหญ่ ดงันี ้

1. การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ (Natural Tourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่ง
ธรรมชาติตา่งๆ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ ความสนกุสนาน การช่ืนชมและศกึษา
ธรรมชาต ิ

2. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (Cultural Tourism) เป็นการท่องเท่ียวในชุมชุม
หรอืสถานท่ีอนัอดุมไปดว้ยวฒันธรรม ไดเ้รยีนรูถ้ึงประวตัิศาสตรข์องสถานท่ีตา่งๆท่ีคนท าขึน้ และ
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เก่ียวเน่ืองกบัความเป็นอยู่ของสงัคมโดยมุ่งเนน้ในการใหค้วามรูใ้นดา้นเกร็ดประวตัิศาสตร ์สิ่งท่ี
น่าสนใจ และความภาคภมูิใจ 

3. การท่องเท่ียวเชิงกีฬาและบนัเทิง (Sport and Entertainment Tourism) เป็น
การท่องเท่ียวท่ีสรา้งมาเพ่ือตอบสนองกลุม่ผูเ้ดินทางท่ีชอบกิจกรรม ความสนกุสนาน และชอบออก
ก าลงักาย 

 4. การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจและประชุมสัมมนา (Business and Convention 
Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีเป็นไดป้ระโยชน์ร่วมไปจากการไปท างาน หรือไปงานเลีย้งทาง
วิชาการหรือประชุมสมัมนา หรือการศึกษาดงูานและการทศันศึกษา หรืออาจรวมถึงการศึกษาดู
งานดว้ยตนเองในเวลาวา่งหลงัจากการตดิตอ่ธุรกิจหรอืประชมุสมัมนาแลว้ก็ได ้

องคป์ระกอบทางการทอ่งเทีย่ว 
หากพิจารณาองค์ประกอบของการท่องเท่ียวจะพบว่า การท่องเท่ียวต้อง ใช้

องคป์ระกอบต่าง ๆ หลายปัจจัยจึงจะท าใหก้ารท่องเท่ียวเกิดการสรา้งรายไดแ้ละสรา้งผลก าไร
ใหก้บัเจา้ของธุรกิจ และยงัสง่ผลใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ ซึง่มีนกัวิชาการท่ีหลากหลาย
ไดพ้ดูถึงเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการท่องเท่ียว ดงันี ้

Middleton (1994) กล่าวว่า องค์ประกอบของปัจจัยท่ีหลากหลายในการ
ท่องเที่ยวท่ีมีความส าคญัโดยเฉพาะในดา้นของการเดินทางไปถึงสถานท่ีท่องเที่ยว (Accessibility) 
เพราะการเดินทางเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการเดินทาง และยังในเรืองของความสะดวกในการ
เดินทาง ความรวดเร็วในการเขา้ถึงพืน้ท่ี ซึ่งรวมถึงสิงอ านวยควมสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
ถนน สนามบนิ รถไฟ ท่าเทียบเรอื รวมถึง ความจ ุความรวดเรว็ ราคาและความหลากหลายของสา
ธารณ ธูปโภคเหลา่นี ้รวมทัง้ความยากง่ายในการขอวีซ่า และยงัรวมไปถึงการคดักรองของต ารวจ
ตรวจคนเขา้เมืองดว้ย 

ศิวพร มีนาภา (2561) กลา่วว่า ปัจจยัหลกัในการท่องเท่ียว ซึง่หมายถึง สิ่งดงึดดู 
ใจ สิ่งอ านวยความสะดวก การขนสง่ การตอ้นรบั เป็นตน้ การเดินทางของนกัท่องเท่ียวยงัมาจาก
เหตุผลทางดา้นความดึงดดูของสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วิวทิวทัศน ์และธรรมชาติท่ีสวยงาม หรือ 
ความสนใจในสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆท่ีคนไดส้รา้งขึน้ รวมถึง ประวัติศาสตร ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีตา่งๆ เป็นตน้ 

Mill (2002) กล่าวว่า องคป์ระกอบโดยทั่วไป การท่องเท่ียวสามารถน ามาใช้
รว่มกบัการศกึษาปัจจยัดา้นการตลาดในงานวิจยัได ้ซึง่องคป์ระกอบโดยทั่วไปของการท่องเท่ียวจะ
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ประกอบไปดว้ย สิ่งดงึดดูใจ สิ่งอ านวยความสะดวก การขนสง่ การตอ้นรบัอย่างมีมิตรไมตรี ในแต่
ละปัจจยั มีรายละเอียดดงันี ้

1. สิ่งดึงดดูใจเกิดจากการท่ีมนุษยมี์ประสาทสมัผสัท่ีดีเยี่ยม  เช่น  ดวงตาท่ี
รบัภาพสีเหมือนสภาพธรรมชาติ  ท าใหร้บัรูส้ิ่งตา่งๆรอบตวัพรอ้มกบัยงัสรา้งความรูส้กึดีๆท่ีเกิดขึน้ 
มีหซูึง่ไดย้ินสิ่งตา่งๆ สมัผสัทัง้ดา้นของคนท าใหค้นทุกคนมีความพรอ้ม จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการ
กระตุน้ใหบ้คุคลเกิดการเรยีนรูใ้นสถานท่ีท่องเท่ียว  อีกทัง้ในยคุนีมี้ความพฒันาดา้นเทคโนโลยีขึน้
อย่างมากมาย ท าใหเ้กิดการพฒันาดา้นดารเดินทาง การสื่อสาร และมีการสรา้งสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง ปัจจยัตา่งๆท่ีไดก้ล่าวไปท าใหค้นเกิดการรบัรูแ้ละตอ้งการออกไปท่องเท่ียว
มากขึน้ สิ่งดงึดดูใจดา้นการท่องเท่ียว  มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ แหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
แหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ชาติพนัธุ ์และการใหค้วามบนัเทิง  

2. สิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งดงึดดูใจทางการท่องเท่ียว ท าใหน้กัท่องเท่ียวมี
ความสนใจในการเดินทาง โดยเฉพาะในดา้นการอ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียวมากขึน้ 
เพราะว่านกัท่องเท่ียวเม่ือตดัสินใจเดินทางจากบา้นมกัจะตอ้งการความสะดวกสบายเหมือนกับ
การอยู่ท่ีบา้น รวมถึงอาหาร การบริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการเดินทาง สิ่ง
ปลายทางสามารถอ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว อนัประกอบดว้ย ท่ีพัก รา้นอาหารและ
เครือ่งดื่ม สถานบรกิาร มากขึน้นกัท่องเท่ียวยอ่มจะออกเดินทงมากขึน้ไปดว้ย เช่น มีรา้นขายของท่ี
ระลกึ รา้นซกัรดี สถานท่ีนนัทนาการ ฯลฯ  

3. การขนส่ง การท่องเท่ียวเกิดจากการท่ีประชาชนตอ้งการเดินทางไปสู่
สถานท่ีซึ่งมีความแตกต่างในดา้นวฒันธรรม ภูมิอากาศและมีทัศนียภาพท่ีต่างออกไปจากเดิม 
ดงันั้นการขนส่งจึงเป็นสิ่งส  าคัญในการน านักท่องเท่ียวไปยังแหล่งท่องเท่ียว ไดอ้ย่างรวดเร็ว มี
ความสะดวก ความแตกต่างของลกัษณะทางภูมิศาสตรใ์นแต่ละสถานท่ี ตวัอย่างเช่นประชาชน
ในสก็อตแลนด ์ตอ้งการเดินทางไปอาบแดดในแถบชายหาดของทะเลเมดิเตอรเ์นียนในฤดหูนาว
เพราะชายหาดดงักล่าวอากาศอบอุ่นและมีแสดงแดดในท านองเดียวกันประชาชนในสหรฐัคาลิ
ฟอรเ์นีย ดงันั้นการเดินทางของประชาชนมิไดว้ดัรูปแบบของระยะทาง แต่วดัดว้ยเวลาของการ
เดินทางถึงแม้ว่าระยะทางจะไกล  แต่ถ้าประหยัดเวลาในการเดินทาง ประชาชนก็พรอ้มท่ีจะ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียว  การปรบัปรุงยานพาหนะ ถนน และรถไม่คบัคั่งจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
อยา่งยิ่ง  ในการเดินทางจากประเทศหนึ่งไปสูอี่กประเทศหนึ่ง 

4.  การต้อนรบั การต้อนรับนักท่องเท่ียวของประชาชนแต่ละพื ้นท่ีย่อม
แตกตา่งกนัออกไป การตอ้นรบัเป็นสิ่งท่ีส  าคญัมาก ทัง้นีเ้พราะเม่ือนกัท่องเท่ียวตอ้งการกลบัไปยงั
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สถานท่ีเดิม ความประทบัใจท่ีเขาไดร้บั เกิดจากการตอ้นรบัของประชาชน หรอืพนกังานหรอืบรกิาร
ในพืน้ท่ีมากกว่าสภาพธรรมชาติของแหลง่ท่องเท่ียวดงันัน้พืน้ท่ีใดเป็นแหลง่ท่องเท่ียวตอ้งตระหนกั
ถึงความส าคัญดังกล่าว สถานท่ีท่องเท่ียวส่งผลให้คนในท้องท่ีเกิดความคิดด้านบวกกับ
นกัท่องเท่ียวได ้และท าใหเ้ห็นว่างานบรกิารตอ้งการบุคลากรท่ีมีความจ าเพาะเจาะจง ซึ่งตอ้งใช้
บุคลากรท่ีมีความสภุาพนอบนอ้ม ซื่อสตัย ์รวดเร็ว ว่องไว บุคลิกดีและมีจิตใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อ
ผูอ่ื้นพรอ้มจะรบัใชบ้คุคลอ่ืนตลอดเวลา โดยมิไดค้ิดคา่ตอบแทนเป็นหลกัส าคญั 

Pike (2008) กลา่วถึงคณุลกัษณะของแหลง่ท่องเท่ียวว่า แหลง่ท่องเท่ียวเป็นการ
ผสมผสานระหว่างผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว ประสบการณแ์ละการน าเสนอทรพัยากรท่ีจบัตอ้ง
ไม่ไดอ่ื้นๆ แก่ผูบ้รโิภคสิ่งส  าคญัคือแหล่งท่องเท่ียวเป็นสถานท่ีซึ่งนกัท่องเท่ียวจะเดินทางมาเยี่ยม
ชมหรอืพกัอาศยั  

พยอม ธรรมบุตร (2559) ได้แบ่งองค์ประกอบของของการท่องเท่ียวเป็น 5 
ประเภท ดงันี ้

1) การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ไดแ้ก่การมีระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐานท่ีเหมาะสม เช่น ระบบคมนาคม สนามบนิ ตลอดจนบรกิารดา้นอตุสาหกรรมขนสง่ เช่น ทัง้
ทางเครื่องบิน รถยนตแ์ละเรือ ท่ีจะอ านวยความสะดวกใหน้กัท่องเท่ียวไปถึงจุดหมายปลายทาง 
(Destination) หรอืแหลง่ท่องเท่ียว(Attraction) 

2) การมีท่ีพกัแรมเพื่อรองรบันกัท่องเท่ียว (Accommodation) อยากไดท่ี้พกั
เพื่อคา้งคืนนอกบา้น ไดแ้ก่ ท่ีพกัประเภทต่างๆ เช่น โรงแรม รีสอรท์ เกสตเ์ฮา้ส ์โฮมสเตย์ สถานท่ี
เพื่อคา้งคืนจะมีการอ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีตา่งกนัไป ซึง่ความตา่งนัน้ก็ท าใหเ้กิด
ความต่างดา้นราคาและการบรกิารตา่งๆในสถานท่ีพกัคา้งคืนนัน้ๆท่ี ไดแ้ก่ รา้นอาหาร สระวา่ยน า้ 
สถานท่ีออกก าลงักาย สตรมี ศนูยกล์างธุรกิจและสิ่งอ านวยความสะดวก 

3) แหล่งท่องเท่ียว (Attraction) นับเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัสงูสุด
ของการเดินทาง เพราะเป็นประเด็นหลกัท่ีท าใหค้นออกมาเดินทางท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวอาจ
เป็นสถานท่ีทางธรรมชาติท่ีมีจุดเด่น เช่น แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ์เช่น 
ปราสาทพนมรุง้ แสดงถึงความรุง่เรืองของอาณาจกัรขอม การท่องเท่ียวชนบทเพื่อสมัผสัวิถีชีวิต
ชาวบา้นเรยีนรูถ้ึงภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนสถานท่ีทางประวตัิศาสตร ์เช่น วฒันธรรมบา้นเชียง 
เป็นตน้ 

4) กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist 
Activities and Recreational Activities) ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในสมัยนี ้เพราะการท่องเท่ียว
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ไม่ไดเ้ป็นเพียงแคก่ารเดินทางไปชมโบราณสถาน อนสุาวรยี ์ความงดงามของธรรมชาติเท่านัน้ แต่
เป็นการท่ีนกัท่องเท่ียวไดท้ ากิจกกรมท่ีไม่ใช่กิจวตัรประจ าวนั อนัไดแ้ก่ การเดินป่า การลอ่งแก่งใน
แม่น า้ การปีนหนา้ผาจ าลอง การด าน า้ รวมไปถึงการไดท้ ากิจกรรมกับคนในชุมชนทอ้งถ่ิน เช่น 
การด านา การเก่ียวขอ้ง การรว่มพิธีบายศรีสู่ขวญั เป็นตน้ ซึ่งกิจกรรมท่ีกล่าวมาจะสรา้งสิ่งดีๆใน
ความทรงจ าของนกัท่องเท่ียว และการจดักิจกรรมรว่มกับคนในชุมชนนัน้ยงัท าใหชุ้มชนมีรายได้
เพิ่มอีดทางหนึ่งดว้ย 

 5) บริการเบ็ดเตล็ดทัง้หมดท่ีมีใหน้กัท่องเท่ียว (Ancillary) อาทิเช่น บรกิาร
ดา้นรา้นอาหาร โรงพยาบาลไปรษณีย ์สถานีบรกิารน า้มนั รา้นคา้ขายของท่ีระลกึ หอ้งสขุ เป็นตน้ 

จากความรูเ้รื่ององค์ประกอบของการท่องเท่ียวท่ีนักวิชาการได้อธิบายไว้นั้นมี
สอดคลอ้งสมัพนัธก์นักบั ทฤษฎี 5A ของ Dickman (1996) ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

1.สิ่งดงึดดูใจ(Attractions) 
สิ่งท่ีดงึดดูใจ จดัเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งท่ีจงู

ใจใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว ณ สถานท่ีนัน้ซึ่งสามารถแบ่งแยกเป็นสถานท่ีส าคญัทาง
ศาสนา หาดทราย ชายหาด ภูเขา อุทยานแห่งชาติเทศกาลต่างๆหรือสถานท่ี ท่ีมีความสวยงาม
เป็นเอกลกัษณ์และเป็นท่ีโด่งดงัและโดยทั่วไป สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมักจะมีสิ่งดึงดูดใจ
มากกว่าหนึ่งอย่าง อาทิ อุทยานประวัติศาสตรซ์ึ่ งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหมายทาง
ประวตัิศาสตร ์เช่น สถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจความเป็นมา ประวตัิศาสตร ์ฯลฯ 

2. กิจกรรม (Activities) 
สถานท่ีท่องเท่ียวควรจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ (Activities) ท่ีนักท่องเท่ียว

สามารถท าในช่วงเวลาท่ีพ านักและท่องเท่ียว ณ สถานท่ีนั้น เพื่อเพิ่มความดึงดูดใจในการ
ท่องเท่ียวและรวมถึงระยะเวลาท่องเท่ียวสถานท่ีควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีหลายหลายและ
เพามความน่าดงึดดูใจในการท่องเท่ียว อาทิ กิจกรรมซือ้สินคา้ กิจกรรมทางทะเล เช่น ด าน า้ ว่าย
น า้ เป็นตน้  

3.การเขา้ถึง (Access) 
สภาพการเขา้ถึง (เสน้ทางคมนาคม) หมายถึง การเดนิทาเขา้ไปสูแ่หลง่ท่องมี

หลากหลายช่องทางในการเดินทาง และแต่ในละช่องทางมีความสะดวกสบาย เหมาะต่อการ
เดินทางท่องเท่ียวมากนอ้ยเพียงใดโดยจะดูจากศูนยก์ารในการคมนาคมไปยังแหล่งท่องเท่ียว
ปลายทางโดยพิจารณาจากระยะทางท่องเท่ียว เช่น ระยะทางจากตวัเมือง ซึง่จะเป็นศนูยก์ลางการ
ท่องเท่ียวของพืน้ท่ีนัน้ เป็นตน้ พิจารณาจากลกัษณะการเดินทางว่าเป็นอย่างไร เช่น โดยรถยนต ์
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เรือ หรือการเดินเทา้ สภาพของเสน้ทางเอือ้อ านวยต่อการเดินทางมากนอ้ยเพียงใด มีสภาพเป็น
ถนนคอนกรีต ราดยาง ลกูรงั หรือถนนดิน ถา้เป็นแม่น า้ล  าคลอง ตอ้งใชเ้รือหรือแพมีสิ่งกีดขวาง
หรือไม่ และถา้เป็นทางเทา้ สภาพทางเดินดีหรือไม่ ระยะทางเดินเหมาะกบันกัท่องเท่ียวเพียงใด 
การจัดหาพาหนะสะดวกหรือยาก และค่าว่าจา้งแพงหรือถูก เป็นตน้ ดังนั้น ตวัแปรท่ีใชใ้นการ
ประเมินสภาพการเขา้ถึง อาจพิจารณาไดจ้ากความสะดวกสบายในการเดินทางเขา้ไปถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

การคมนาคมขนสง่และความสะดวกในการเดินทางทางมายงัแหลง่ท่องเท่ียว 
(Access) เช่น 

- เท่ียวบนิ 
-การตรวจคนเขา้เมือง 
-รถโดยสารสาธารณะ 
- สภาพถนนหนทาง 

นอกจากนี้ การเข้าถึงในแหล่งท่องเท่ียวยังหมายถึงสิ่งท่ีสามารถท าให้
นกัท่องเท่ียวรูจ้กัและท าใหน้ักท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวนัน้ไดง้่ายขึน้ เช่น การลง
เว็บไซต ์เป็นตน้ 

4. สิ่งอ  านวยความสะดวก (Amenities) 
สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง สิ่งบรกิารขัน้พืน้ฐานตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การ

ท่องเท่ียวและระบบสาธารณูปการ ซึ่งมีอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวนัน้ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถจะใชไ้ด้
อย่างสะดวกสบาย มากนอ้ยเพียงใด เช่น ท่ีพกัแรม รา้นอาหารและเครื่องดื่ม สถานเรงิรมย ์สถาน
บริการอ่ืน ๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์สถานรกัษาพยาบาล สถานีต ารวจ หรือระบบรกัษา
ความปลอดภยั เป็นตน้ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีกลา่วไปนัน้จะวดัไดจ้ากความถ่ีและคณุภาพของ
สิ่งอ านวยความสะดวกควบคูก่นั ซึง่ถา้สถานท่ีท่องเท่ียวนัน้ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก ก็จะนึกถึง
ความใกลไ้กลของแหล่งชุมชนใกลเ้คียงท่ีนักท่องเท่ียวจะสามารถไปใชส้ิ่งอ านวยความสะดวก
ตา่งๆไดย้ากง่ายเพียงใด ดงันัน้ ตวัแปรท่ีใชใ้นการประเมินสิ่งอ านวยความสะดวกอาจพิจารณาได้
จาก ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การใหบ้ริการบา้นพัก สถานบริการต่าง ๆ ระบบสื่อ
ความหมายและระบบการจดัการ 

5 ท่ีพกั (Accommodation) 
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สถานท่ีท่องเท่ียวควรมีจ านวนท่ีพกัท่ีเพียงพอ และราคา การบรการตอ้งมา
พรอ้มกบัความพรอ้มของสถานท่ี และท่ีพกัควรตอ้งตัง้อยู่ละแวกสถานท่ีท่องเท่ียว เดินทางไปมา
สะดวกและมีความปลอดภยั 

 ท่ีพกัในแหลง่ท่องเท่ียว(Accommodation) เช่น 
-โรงแรม 
-รสีอรท์ 
- บงักะโล 
- เกสตเ์ฮาส ์
-อพารท์เมน ฯลฯ 

สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบการท่องเท่ียว คือ สิ่งดงึดดู ใจท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมา
ท่องเที่ยว ไดแ้ก่ สิ่งอ  านวยความสะดวก การขนสง่ การตอ้นรบั วิวทิวทศัน ์และธรรมชาติท่ีสวยงาม 
และประวัติศาสตร ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ เป็นต้น ผู้วิจัยเลือกใช้ ทฤษฎี 5A ของ 
Dickman (1996) ซึ่ งหมายถึง  สิ่ งดึงดูดใจ (Attractions) กิจกรรม (Activities) การเข้าถึ ง 
(Access) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ท่ีพัก (Accommodation) มาใช้ในการก าหนด
กรอบแนวคิดในการศกึษาเรือ่ง องคป์ระกอบการท่องเท่ียวและแรงจงูใจท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
ซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทอ่งเทีย่ว 
ค าจ ากัดความดา้นแรงจูงใจ 

Pizam (1999) กล่าวว่า แรงจงูใจเป็นประเด็นส าคญัอนัดบัแรกท่ีใชด้กูารกระท าของ
นกัท่องเท่ียว เพราะแรงจงูใจมีผลกบั เวลา สถานท่ีและประเภทการท่องเท่ียวใดๆท่ีนกัท่องเท่ียวได้
ปฏิบตัิตามการศกึษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวประเด็นหลกัจะไปอยู่ในสว่นของ ปัจจยัดา้นแรงจงูใจ
ภายนอกและภายใน 

ศิวพร มีนาภา (2561) กล่าวว่า แรงจงูใจในการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัแรกท่ีเป็นปัจจยั
ส าคญัในการท่องเท่ียว ทัง้ทางดา้นสิ่งดึงดดูนกัท่องเท่ียวใหม้าท่องเท่ียวยงัสถานท่ีแห่งนัน้ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก ปัจจยัดา้นการขนสง่และปัจจยัดา้น
การตอ้นรบัของเจา้ของสถานท่ี เป็นตน้ 

Uysal (1993) แบง่ออกแรงจงูใจในการท่องเท่ียวเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นแรงท่ีผลกัดนัท่ีสรา้งจากภายใน

ของบุคคลนัน้ๆ ท่ีสรา้งจากความคิดและทศันคติ ความตัง้ใจความสนใจ ความตอ้งการ ความพึง
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พอใจ การมองเห็น เป็นตน้ สิ่งเหล่านีม้กัจะยึดติดค่อนขา้งถาวรและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเกิด
จากการหล่อหลอมทางสังคมตัง้แต่ในวัยเด็ก แรงจูงใจภายในนั้น แบ่งออกเป็นหลายประเภท
ตามแตล่ะประเภทของสนิคา้และบรกิาร  

2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) แรงจูงใจภายนอกเป็นการสรา้ง
แรงผลกัดนัจากภายนอกตวับคุคลท่ีท าใหเ้กิดความอยากจนท าใหเ้กิดเป็นการกระท า อาจจะเป็น
การไดร้างวลัค าชมหรือไดร้บัการยกย่อง เป็นตน้ แรงจูงใจภายนอกมกัไม่ส่งผลต่พฤติกรรมอย่าง
ตลอดไป แต่จะเกิดขึน้เม่ืออยากจะท าเท่านั้น เม่ือบุคคลอยากจะกระท าก็จะแสดงออก ทาง
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อแรงจูงใจภายนอก ซึ่งแรงจูงใจประเภทนีจ้ะท าเม่ือไดร้บัแรงกระตุน้
จากสิ่งเรา้ภายนอกนัน้เท่านัน้ เป็นตน้ 

ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2550) อธิบายว่า แรงจูงใจในการออกไปท่องเท่ียว เป็นตวั
ก าเนิดให้เกิดการเคลื่อนยา้ยของคนไปยังแหล่งท่องเท่ียวต่างๆเพื่อสนองความพึงพอใจให้กับ
ตนเองในดา้นต่าง ๆ กนัไป โดย แรงจูงใจนีแ้บ่งออกเป็นปัจจยัผลกั (Push Factors) ปัจจยัดึงดดู 
(Pull Factors) ซึง่ปัจจยัผลกันี ้เป็น เพียงชนวนใหเ้กิดความอยาก แต่ในการท่ีจะตดัสินใจเดินทาง
ไปหรือไม่ไปขึน้อยู่ท่ีปัจจัยดึงดูด ว่า สถานท่ีนัน้ ๆ มีความน่าสนใจ สะดวกสบาย มีภาพลกัษณ ์
ช่ือเสียง หรอืมีกิจกรรม ท่ีน่าสนใจและหลากหลายมากพอท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดการสนองความอยาก
ของบคุคลหรอืไม่  

(McIntosh, 1986) ไดจ้  าแนกแรงจงูใจในการท่องเท่ียว ไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. สิ่งกระตุน้จากสขุภาพรา่งกายและสภาวะจิตใจ เช่นความสบายใจ 
2.สิ่งกระตุน้จากวฒันธรรม เช่น การอยากไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรม ลกัษณะการ ดารง

ชีวิต ศลิปะแขนงตา่งๆ  
3. สิ่งกระตุน้ระหว่างบุคคล เช่น ความตอ้งการท่ีจะไดพ้บเจอกับสังคมใหม่ๆ

เพื่อท่ีเพิ่มประสบการณใ์นการอยูร่ว่มกนักบัคนในสงัคมไดด้ียิ่งขึน้ 
 4. สิ่งกระตุน้จากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม เช่น ช่ือเสียง การไปท างาน

ไปศกึษา หรอืไปท ากิจกรรมบางอยา่งจนไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม 
 (Swarbooke, 1999) อธิบายถึงแรงจูงใจของบุคคลในการท่องเท่ียวเกิดขึน้ไดจ้าก

ปัจจยัท่ีมีอยูห่ลายประการดว้ยกนั สามารถพฒันารูปแบบแรงจงูใจในการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 
1.แรงจงูใจทางกายภาพ ไดแ้ก่ การพกัผอ่น ความตอ้งการมีผิวสีแทน การไดอ้อก

ก าลงักายและรกัษาสขุภาพ การไดมี้เพศสมัพนัธ ์
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2.แรงจงูใจทางดา้นอารมณ ์ไดแ้ก่ ความประทบัใจในอดีต การผจญภยั การหลีก
หนีจากชีวิตจรงิ ความตื่นตาตื่นใจกบัสิ่งใหม ่ๆ ท่ีไดพ้บเห็น  

3.แรงจงูใจทางดา้นวฒันธรรม เช่น การไดร้บัประสบการณจ์ากวฒันธรรมอ่ืน  
4.แรงจงูใจในสว่นบคุคล เช่น การไปเยี่ยมเยือนเพื่อนและญาติพ่ีนอ้ง 
5.แรงจงูใจทางสถานภาพ เช่น การไดร้บัสทิธ์ิเฉพาะตวั แฟชั่น (สมยันิยม) 
6.แรงจงูใจดา้นการพฒันาตนเอง เช่น การไดร้บัความรูใ้หม่ การเรียนรูใ้หม่ การ

เรยีนรูท้กัษะใหม ่ 
Hudson (2008) กล่าวว่า แรงจูงใจซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการก าหนดพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ส่วนวฒันธรรม ลกัษณะส่วนบุคคล และอิทธิพลทางสงัคมก็เป็นปัจจัยท่ีส  าคญัในการ
ตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค ซึง่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมบรโิภคและนกัท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 

1. แรงจูงใจ เป็นแรงผลักจากภายในของมนุษย์ท่ีท าให้การแสดงออกทาง
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตน การเข้าใจในแรงจูงใจของผู้บริโภคจะท าให้
ผูป้ระกอบการเกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเพราะถา้นักการตลาดเขา้ใจว่ากลุ่มเป้าหมาย
ตอ้งการอะไรท่ีจะท าใหต้ดัสินใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร ทฤษฎีการจงูใจกลุม่ความตอ้งการของมนษุย์
มีจดุหลกัอยูท่ี่ความตอ้งการ ภายในท่ีท าใหเ้กิดแรงผลกัในการแสดงพฤตกิรรม  

2. ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นการแบ่งส่วนตลาดแบบดั้งเดิมจะใช้อายุเป็นหลัก
ปัจจบุนับรษัิทน าเท่ียวหลายแห่งเนน้กลุ่มเป้าหมายไปท่ีตลาดนกัท่องเท่ียวสงูอายเุน่ืองจากก าลงั
เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ตลาดนักท่องเท่ียวสูงอายุเป็นกลุ่มตลาดท่ีมีฐานะและมีเอกลกัษณ์
เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีไม่ตอ้งเดนิทางทอ่งเท่ียวในช่วงฤดทู่องเท่ียว สามารถเดนิทางท่องเท่ียวไดเ้ป็น
เวลานานเพราะมีเวลาว่างมาก ไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งจะช่วยให้
โรงแรมเพิ่มจ านวนผูเ้ขา้พกัในวนัธรรมดาไดม้ากขึน้ 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต เป็นการวิเคราะหรู์ปแบบ ไลฟ์สไตลใ์นการใชชี้วิตจะ
พิจารณาไดจ้ากการท่ีบคุคลจดัสรรเวลา เงิน และพลงังาน แต่การวิเคราะหล์ีลาชีวิตอย่างเดียวมกั
ไม่เพียงพอในการท าความเขา้ใจ นกัการตลาดจึงมกัวิเคราะหรู์ปแบบการด าเนินชีวิต ควบคูไ่ปกบั
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ละจิตวิทยาเพื่อวดักิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของบุคคล
รว่มไปดว้ย 

4. วงจรของชีวิต เป็นวงจรของเวลาในชีวิตท่ีมีการเคลื่อนยา้นไปจามช่วงวยัและ
จ านวนของบุคคลในครอบครวั เช่น คนท่ีอยู่ล  าพงัจะมีการด าเนินชีวิตดา้นความเป็นอยู่ท่ีต่างจาก
คนท่ีอยู่อาศยัหลายคนภายในบา้น ครอบครวัท่ีอยู่เพียงสามี ภรรยาจะมีการใชชี้วิตท่ีแตกต่างจาก
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ครอบครวัท่ีมีลกู แต่ละคนจะมีการแสดงออกในการออกเดินทางท่องเท่ียวท่ีเปลี่ยนไปตามวงจร
ช่วงวยัของชีวิต 

5. วฒันธรรม เป็นบรรทดัฐาน ความเช่ือ และพิธีกรรมท่ีเป็นปัจเจกบคุคล ซึง่สิ่งนี ้
จะเป็นตวัก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมองแต่ละบุคคล วฒันธรรมท่ีไม่เหมือนกนัจะส่งผล
ต่อการใชชี้วิตของคนในสังคมนั้น มนุษยจ์ะตอบสนองความอยากไดอ้ยากมีของตัวเองเพื่อให้
ตนเองเกิดความสุขใจท่ีเข้ากับบรรทัดฐานของแต่ละสมัยเพื่อการอยู่รอดในสังคม  เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศไดร้บัความนิยมและเป็นท่ียอมรบัในสงัคม แตใ่นขณะท่ีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิง
เพศพาณิชยไ์ม่ไดร้บัการยอมรบัอีกต่อไป ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงทางความคิดดา้นวฒันธรรมของ
แตล่ะสงัคมก็มีความส าคญั  

6. ชนชั้นทางสงัคม เป็นหัวโขนของคนในสังคมยุคปัจจุบัน โดยพิจารณาจาก 
ระดบัรายได ้การศึกษา อาชีพ สถานภาพของครอบครวั ราคาของบา้น และแหล่งท่ีตัง้ของบา้น 
โดยท่ีสงัคมจะสอดคลอ้งไปกบัสถานทางสงัคมท่ีบคุคลนัน้ไดด้  ารงอยู่ เช่น ชนชัน้ทางสงัคมคนตาม
ศาสนาฮินดใูนประเทศอินเดีย ประเทศพฒันาแลว้อาจแบ่งชนชัน้ทางสงัคมออกเป็นชน ชนชัน้ต ่า 
ปานกลางและสงู ซึง่ความแตกตา่งทางสงัคมท าใหน้กัการตลาดมีมมุมองต่อแตล่ะยคุคลในแต่ละ
สงัคมวา่มีความสามารถในการซือ้สินคา้และบรกิารท่ีแตกตา่งกนั ดว้ยเหตผุลท่ีแตกตา่งกนั ส าหรบั
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว กลุ่มสงัคมท่ีมีรายไดสู้งก็จะใชชี้วิตในการท่องท่ี้ยวไดม้ากกว่าสงัคมท่ีมี
รายไดน้อ้ยและมกัจะมีระดบัการศกึษาท่ีสงูกวา่ 

7. กลุ่มอา้งอิง เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลทางตรงหรือทางออ้มกบัการก าหนดทศันคติ
หรอืพฤตกิรรมของบคุคล เช่น ครอบครวั สถาบนัการศกึษา สถานท่ีท างาน เป็นตน้ โดยกลุม่อา้งอิง
จะก่อใหเ้กิดแรงจงูใจในการเดินทางท่องเที่ยวท่ีตา่งกนัไปตามกลุม่อา้งอิงนัน้ๆ 

 (McIntosh, 1986) กล่าวไวว้่า แรงจูงใจทางการท่องเท่ียว (Tourism Motivation) 
หมายถึง สิ่งท่ีกระตุน้ใหน้ักท่องเท่ียวเดินทางออก ท่องเท่ียวเพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง
ตามปกตนิกัท่องเท่ียวจะเดนิทางหรอืไม่ ยอ่มขึน้อยูก่บัแรงจงูใจ 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. สิ่งจูงใจทางกายภาพ (Physical Motivation) ไดแ้ก่ สิ่งจูงใจท่ีเก่ียวกับการ
พักผ่อนร่างกาย การเล่นกีฬา การสันทนาการตามชายหาด การหย่อนใจ ดว้ยการบันเทิงและ
สิ่งจงูใจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการรกัษาสขุภาพ  

2. สิ่งจูงใจทางวฒันธรรม (Culture Motivation) ไดแ้ก่ ความปรารถนาท่ีอยาก
รูจ้กั กบัผูอ่ื้น เช่น เรือ่งราวท่ีเก่ียวกบัดนตร ีศลิปะ นาฏศลิป์ และศาสนา เป็นตน้  
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3. สิ่งจูงใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Motivation) ไดแ้ก่ ความปรารถนาท่ี 
อยากจะไดพ้บคนใหม่ๆ   

4. สิ่งจูงใจทางดา้นสถานภาพและช่ือเสียง (Status and Prestige Motivation) 
ไดแ้ก่ความตอ้งการพฒันาตนเองและแสดงความส าคญัของตนเอง เช่น การเดินทางท าธุรกิจการ 
ประชมุ และ การศกึษา เป็นตน้ 

ทฤษฎีแรงจูงใจในการทอ่งเทีย่ว 
ทฤษฎีแรงจงูใจในการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดงึดดู (Push 

and Pull Factors) ในฐานะท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการท่องเท่ียวและการตัดสินใจของ
นกัท่องเท่ียว เพื่อประกอบการศกึษาปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดดูท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวจีน
ในการตดัสินใจเลือกมาท่องเท่ียวในประเทศไทยซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

แรงจงูใจในการท่องเท่ียว (Tourism Motivations) คือ สิ่งท่ีกระตุน้ใหบ้คุคลหนึ่งท่ี
ตอ้งการคน้หาความชอบใจดว้ยการกระท าท่ีมีจุดมุ่งหมาย โดยการออกเดินทางไปยังสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆ (ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, 2550) ในสมยัก่อนประชาชนก็ออกท่องเท่ียวดว้ยเหตผุล
เพื่อการหาอาหาร น า้ดื่ม ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั การขยายอาณาเขตหรอืดินแดน และการไปจารกิแสวงบญุ 
ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบนัท่ีคนมกัจะเดินทางทิ่งเท่ียวเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตวัเอง หลีก
หนีจากวิถีชีวิตเดิมๆ รวมถึงการไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อน (Alister and Wall, 1982) ซึ่งแรงจูงใจใน
การท่องเท่ียวอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ปัจจยัพืน้ฐานคือ ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) และปัจจยั
ดงึดดูหรอืปัจจยัจงูใจ (Pull Factors) ดงันี ้

 1. ปัจจัยผลักดัน (Push Factors) ถือว่าเป็นประเด็นหลักทางด้านจิตวิทยา
สงัคม หรอืความตอ้งการภายในตวับคุคลท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวอยากเดินทางเพื่อการท่องเท่ียว หรอื
เป็นมูลเหตุภายในของตัวบุคคลท่ีจุดชนวนความตอ้งการในการเดินทางท่องเท่ียว ตามทฤษฏี
ล า ดั บ ขั้ น แ รงจู ง ใจ ใน ก า ร เดิ น ท า ง  (Travel Career Ladder – TCL)  ข อ ง  Pearce แล ะ 
Caltabianoc ท่ีไดน้  าหลกัความคิดทฤษฏีการจดัล าดบัขัน้ความตอ้งการของ Maslow มาประยกุต์
เพื่ออธิบายแรงจงูใจในการเดินทางของนกัท่องเท่ียวซึ่งจะเป็นล าดบัขัน้ 5 ขัน้ เช่นเดียวกบัทฤษฎี
แรงจูงใจของ Maslow กล่าวคือ การท่ีคนออกเดินทางมากขึน้ก็จะมีประสบการณใ์นการเดินทาง
ท่ีมากขึน้ ก็จะต้องไขว่ขว้าการเดินทางท่ีดีมากขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีมากขึน้  ซึ่ง
แรงจงูใจ 5 ล  าดบัขัน้ในการเดินทาง (Travel Career Ladder – TCL) สามารถอธิบายไดด้งันี ้

1.1 ขั้นผ่อนคลายอารมณ์ เป็นขั้นท่ีไดจ้ัดวางจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 
ไดแ้ก่ การท่ีรา่งกายตอ้งการความผอ่นคลายใหมี้ความแข็งแรงมากขึน้ หรอืการผ่อนคลายอารมณ ์
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มักจะเป็นอันดับแรกท่ีนักท่องเท่ียวจะใช้เพื่อเป็นเหตุผลในการออกเดินทางท่องเท่ียว  เช่น 
นักท่องเท่ียวอายุน้อยจะไดร้บัแรงจูงใจจากความอยากให้จิตใจและร่างกายไดพ้ักหรือไดท้  า
กิจกรรมท่ีท าใหร้า่งกายแข็งแรงหรอืมีความรื่นรมยม์ากขึน้ อาทิ การเดินทางเพื่อ ปีนเขา ข่ีมา้ ว่าย
น า้ ฯลฯ ซึง่ขัน้ผอ่นคลายอารมณนี์ ้นบัวา่เป็นแรงจงูใจขัน้ผอ่นคลายอารมณเ์ป็นสิ่งแรกในล าดบัขัน้
ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ (Physical needs) 

1.2 ขัน้ถกูกระตุน้หรอืปลกุเรา้ เป็นขัน้ท่ีถกูก าหนดทัง้จากตวันกัท่องเท่ียว
เองและผูอ่ื้น ไดแ้ก่ ความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยั กล่าวคือ เม่ือไดอ้อกเดินทางนกัท่องเท่ียว
มากขึน้และมีประสบการณม์ากขึน้ นกัท่องเท่ียวจะมีแรงบนัดาลใจในล าดบัขัน้ท่ีมากขึน้ เช่น คนท่ี
มีความไม่สบายใจเก่ียวกบัรา่งกาย มีความเครียดจากสงัคม ท่ีจะสรา้งความไม่ปลอดภยัแก่ชีวิต 
ท าใหเ้กิดแรงจงูใจที่จะเดินทางเพื่อการผ่อนคลายความตงึเครยีด ขัน้ถกูกระตุน้หรอืปลกุเรา้ จะอยู่
ในล าดบัขัน้ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) 

1.3 ขัน้สรา้งสมัพันธภาพกับบุคคลอ่ืน ก็เป็นขัน้ท่ีถูกก าหนดทั้งจากตวั
นักท่องเท่ียวเองและผูอ่ื้นเช่นกัน ไดแ้ก่ การมอบและการไดร้บัความรกั ความรูส้ึกท่ีดีใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
การรกัษาและสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น การไดอ้ยู่รว่มกบัสมาชิกกลุ่ม กล่าวคือ เม่ือการเดินทางแต่
ละครัง้ท าให้ไดพ้บเจอบุคคลต่างๆมากขึน้ ท าให้นักท่องเท่ียวเกิดแรงจูงใจท่ีมกขึน้ไปอีกท่ีจะ
ตอ้งการรูจ้กักบัคนอ่ืนท่ีหลากหลายมากขึน้ โดยนกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทางเพื่อการไดอ้ยู่รว่มหรอืท า
กิจกรรมกบักลุ่มเพื่อนฝูง หรือกลุ่มสงัคมท่ีเขาเป็นสมาชิก ท าใหส้านสมัพนัธก์บักลุ่มสงัคมได้ ซึ่ง
ขัน้สรา้งสมัพนัธภาพกับบุคคลอ่ืนนี ้จะอยู่ในล าดบัขัน้ความตอ้งการไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม 
(Belonging and Social Needs) 

1.4 ขัน้ความภาคภมูิใจและการพฒันาตนเอง คือขัน้ท่ีนกัท่องเท่ียวไดค้ิด
เอง เช่น การเพิ่มความสามารถดา้นทักษะ ความสนใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพิเศษ หรือการเพิ่มประ
สทิธภาพในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเป็นขัน้ท่ีคนภายนอกไดก้ าหนด เช่น การไดร้างวลัจากบรษัิทอ่ืน การ
ไดร้บัเกียรติ ความหลงใหลในการท่องเท่ียว ความภาคภูมิใจในตนเองจากการถูกมองว่าเป็นผู้
ช  ่าชองในการท่องเท่ียว กล่าวคือ ขัน้ความภาคภมูิใจและการพฒันาตนเองนัน้ จะเป็นขัน้ท่ีคนจะ
ไดร้บัการชกัน าเพื่อใหอ้อกเดินทางจากการท่ีมีความคิดว่าการไดอ้อกไปเดินทางท าใหต้งัเองเกิด
การพัฒนาไปในทางท่ีดีขึน้ ไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ท่ีสนใจ หรือรูส้ึกภาคภูมิใจจากการเป็นผูม้ากดว้ย
ประสบการณใ์นการเดนิทาง ซึง่ขัน้ความภาคภมูิใจและการพฒันาตนเองนีจ้ะอยูใ่นล าดบัขัน้ความ
ตอ้งการการยกยอ่งนบัถือ (Esteem Needs) 
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1.5 ขัน้บรรลคุวามปรารถนา คือขัน้ท่ีไม่ไดว้างขัน้จากใคร หากแต่เป็นขัน้
ท่ีบรรลตุามสิ่งท่ีใฝ่ฝัน มีความเขา้ใจในตนเองมากขึน้ ไดพ้บกบัความสงบสขุภายในจิตใจ กลา่วคือ
ขัน้บรรลุความปรารถนาท่ีเป็นแรงจูงใจขัน้สดุทา้ยหรือขัน้สูงสดุ ซึ่งเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากการท่ี
นกัท่องเท่ียวรูส้ึกว่าการไดไ้ปยงัสถานท่ีเป้าหมายในความฝันนัน้เป็นสิ่งสงูสดุท่ีท าใหบ้รรลไุปถึง
ความปรารถนาในชีวิต หรือการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ ท าใหรู้จ้กัตนเองมากขึน้ ซึ่งขัน้บรรล
ความปรารถนานี้จะอยู่ในลาดับขั้นความต้องการการได้รบัความสาเร็จสูงสุดในชีวิต(Self-
Actualization Needs) 

2. ปัจจัยดึงดูดหรือปัจจัยจูงใจ (Pull Factors) เป็นส่วนประกอบท่ีท าให้
สถานท่ีท่องเท่ียวเป็นแรงกระตุ้นท่ีท าให้คนเลือกท่ีจะเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวนั้นอย่าง
เฉพาะเจาะจง ทัง้ขึน้อยู่กับลกัษณะเฉพาะของสถานท่ีปลายทางนัน้ๆ ท่ีจะจูงใจใหน้ักท่องเท่ียว
เดินทางไปเพื่อตอ้งสนองความตอ้งการท่ีเกิดขึน้ (Dann, 1977) และ (Crompton, 1979) ปัจจบุนั
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะไม่นิยมเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีไกลๆ เน่ืองจากเสียทัง้เวลาและ
ค่าใช้จ่ายจ านวนมาก และสถานท่ีปลายทางไม่มีสิ่งตื่นตาตื่นใจนักท่องเท่ียวก็ไม่เดินทางไป
แน่นอน นั่นแสดงใหเ้ห็นว่า แหล่งท่องเท่ียวท่ีคนจะเดินทางไปนอกจากจะมีความรื่นตารื่นใจแลว้ 
ยงัตอ้งมีองคป์ระกอบพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ทางขา้ม ถนน ท่ารถ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ 
ไม่วา่จะเป็นสถานท่ีพกัแรม รา้นอาหาร (วรรณา วงษว์านิช, 2546) และมากไปกวา่นัน้จะตอ้งมีการ
นาเสนอขอ้มลูและภาพลกัษณข์องแหลง่ท่องเท่ียวประเภทตา่งๆ ดว้ยเช่นกนั เพื่อน าไปสูก่ารชกัจงู
หรอืเป็นแรงจงูใจใหน้กัท่องเท่ียวออกเดนิทาง (Goossens, 2000) 

นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ยังพบนักวิชาการท่ีไดน้  าเสนอแนวคิดท่ีเกียวขอ้งกับ
ทฤษฎี แรงจงูใจท่ีเป็นปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดงึดดูในการท่องเท่ียวอีกมากมาย โดยมองว่าทัง้ 2 
ปัจจยั เป็นการตดัสินใจ 2 เรือ่งท่ีแตกตา่งออกไปและเป็นคนละช่วงเวลา อาทิเช่น  

แดนน ์(Dann, 1977, p. 86) ไดก้ลา่ววา่ ปัจจยัผลกัดนัในการท่องเท่ียวคือ สิ่งท่ีท าให้
คนมีแรงผลกัดนัท่ีจะออกไปเดินทางท่องเทียว ซึ่งประกอบไปดว้ย 1) ความตอ้งการทีตอบสนอง
ความตอ้งการทางรา่งกาย 2) ความตอ้งการในการเดินทางเพือใหโ้อกาสเท่ียวในการเขา้สงัคม 3) 
ความตอ้งการท่ีจะมาศึกษาเรียนรู ้วฒันธรรม ชนชาติและการด ารงชีวิตท่ีแตกต่างไปจากท่ีอยู่
อาศยัเดิม 4) ความตอ้งการความภาคภมูิใจ ท่ีตนไดเ้ดินทางท่องเทียวไปยงัสถานท่ีตา่งๆ 5) ความ
ตอ้งการคน้พบสิงใหม่ๆ  สถานท่ีใหม่ๆ  นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัดงึดดูในการท่องเทียวท่ีเป็นปัจจยัท่ีจะ
น าไปสู่การก าหนดสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการไปเยือน เช่น ถา้พลงัใจในการท่ีจะออกไปเท่ียว
คือ ความอยากท่ีจะไปปลดปล่อยอารมณ์ความเครียดจากการท างาน คนจะเดินทางไปยัง
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ปลายทางท่ีมีความสงบ ไม่มีคนพลกุพลา่น แตห่ากปัจจยัผลกัดนัในการเดินทางท่องเท่ียว คือการ
สรา้งความภาคภมูิใจใหก้บัตนเอง ก็ตอ้งเลือกสถานท่ีปลายทางท่ีเป็นท่ีรูจ้กัของคนในวงสงัคม 

 แคมพต์นั (Crompton, 1979, p. 408) กล่าวว่า ส่วนประกอบท่ีจะท าใหค้นออกไป
ท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนประกอบในส่วนของจิตวิทยาสงัคมประกอบดว้ย 1) การหลีกหนีจากความ
จ าเจในชีวิตประจ าวนั 2) การคน้หา และประเมินตนเอง 3) การพกัผอนหยอนใจ 4) ความรูส้ึกมี
เกียรติ 5) การกลับสู่ความเป็นตัวเอง 6) การได้เยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง 7) การมีโอกาสสรา้ง
สมัพนัธภาพทางสงัคมกบับคุคลอ่ืน ในดา้นของการดงึดดูสว่นของการเสรมิสรา้งวัฒนธรรมในการ
ท่องเที่ยว มีสิ่งเก่ียวขอ้งดงันี ้1) การไดพ้บสิ่งแปลกใหม ่และ 2) การไดศ้กึษาเรยีนรู ้ 

ยซูอล และฮารแ์กน (Uysal, 1993, p.798) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ประเด็นในการช่วยใหค้น
ท่องเท่ียวมากขึน้นัน้มีส่วนประกอบในปัจจยัดา้น แรงจงูใจ ไดแ้ก่ การท่ีคนอยากออกไปจากวงัวน
ความกดดนัในการท างาน จนอยากไปเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหยอ่น และมีความช่ืนชอบในการท่องเที่ยว
เป็นทนุเดิม รวมไปถึงความตอ้งการ มีสขุภาพรา่งกายท่ีแข็งแรง  ยงัมีสว่นประกอบดา้นสงัคมและ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้การศกึษา เชื อชาติ อาชีพ และความเป็นอยู่ในครอบครวั 
และยงัวมไปถึง ความรูท้างดา้นการตลาด ในดา้นการดึงดดูผูค้นในออกมาท่องเท่ียวมี ลกัษณะ
จุดหมายปลายทาง ไดแ้ก่ สภาพอากาศ ความเป็นมาทางดา้นประวัติศาสตร ์ความอลงัการของ
สถานท่ี ชายหาด มีเรื่องราวส าคญัทางเหตกุารทางวฒันธรรมและประวติศาสตรท่ี์ส าคญั  ปัจจยั
ถดัมา คือ ความสะดวกสบายและการเขา้ถึงได ้ไดแ้ก่ รถ เรอื สนามบิน โรงแรม รา้นอาหาร บรษัิท
น าทวัร ์และยงัรวมไปถึงภาพลกัษณด์า้นการตลาด ไดแ้ก่ เอกลกัษณข์องปลายทาง ความเขม้แข็ง
ในการดแูล  และการมีความใสใ่จในบรกิาร เป็นตน้  

ในขณะท่ี เคนนอสกี ้(Klenosky, 2000, p. 385) ดันมองว่าส่วนประกอบในปัจจัย
ผลกัดนัและปัจจยัดงึดดูควรใชใ้นการตดัสินรว่มกนั เพราะมนัคือสิ่งท่ีไปดว้ยกนัได ้เป็นปัจจยัท่ีใช้
เลือกท่ีแยกออกจากกันแต่ยังคงตอ้งมีความคลอ้งจองกัน ปัจจัยภายในหรือปัจจัย ผลักดันคือ 
ความต้องการทางด้านจิตใจของคนท่ีให้เกิดความอยากท่ีจะออกเดินทาง ในขณะเดียวกัน
สว่นประกอบภายนอกหรอืปัจจยัดงึดดูคือตวัสถานท่ีปลายทางตอ้งมีความน่าสนใจใหค้นเดินทาง
ไปยงัท่ีนัน้ดว้ยตวัของสถานท่ีเอง 

 จากค านิยามของนักวิชาการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงนิยามค าว่า แรงจูงใจการ
ท่องเท่ียว (Travel Motivation ) หมายถึง สิ่งท่ีกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง และผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดแรงจงูใจในการท่องเท่ียวของ (Alister 
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and Wall, 1982) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยผลักดัน (Push Factors) และ ปัจจัยดึงดูด (Pull 
Factors) เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคดิในการท าวิจยัในครัง้นี ้

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความตัง้ใจซือ้ 
ความหมายความตัง้ใจซือ้ 

Howard (1994) ได้ให้ความหมายของความตั้งใจซื ้อไว้ว่า ความตั้งใจซื ้อเป็น
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจท่ีบง่บอกถึงการวางแผนการของผูบ้รโิภคท่ีจะซือ้ตราสินคา้ใดตรา
สนิคา้หนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

Kim (2000) กล่าวว่า ความตั้งใจซื ้อ หมายถึง ช่วงท่ีผู้บริโภคพรอ้มท่ีจะเลือก
ทางเลือกใดก็ตามท่ีดีท่ีสดุใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ โดยการซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภคอาจไม่ได้
ขึน้อยู่กบัตวัสินคา้เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการซือ้ผลประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากสินคา้ใหต้รงกบั
ความตอ้งการท่ีเกิดขึน้ ความตัง้ใจซือ้เป็นเพียงโอกาสท่ีจะน าไปสู่การซือ้จริงซึ่งมีค่าความน่าจะ
เป็น เท่ากบั 0.95 

Zeithal (1990) กลา่ววา่ ความตัง้ใจซือ้เป็นการแสดงถึงการเลือกใชบ้รกิารนัน้ ๆ เป็น
ตวัเลือกแรก และกลา่วไดว้่าความตัง้ใจซือ้เป็นมิติหนึ่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความจงรกัภกัดีของลกูคา้ 
ซึง่ประกอบดว้ย 4 มิต ิ

1. ความตัง้ใจซือ้ (Purchase Intention) คือ การท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการ หรือ
เลือกซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ ๆ เป็นตวัเลือกแรก ซึง่สิ่งนีส้ามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค
ได ้

2. พฤติกรรมการบอกต่อ  (Word of Mouth Communications) คื อ  การท่ี
ผูบ้รโิภคพดูถึงแต่เรื่องท่ีดีเก่ียวกบัผูท่ี้ใหบ้รกิารรวมถึงแนะน าและกระตุน้ใหบ้คุคลอ่ืนสนใจและมา
ใชบ้รกิารนัน้ซึง่สามารถน ามาวิเคราะหค์วามจงรกัภกัดีของผูบ้รโิภคท่ีมีตอ่ผูใ้หบ้รกิาร 

3. ความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้นราคา (Price Sensitivity) คือการท่ีผูบ้ริโภคไม่มี
ปัญหาเม่ือผูใ้ห้บริการขึน้ราคา และ ผูบ้ริโภคยอมจ่ายในราคาท่ีสูงกว่าท่ีอ่ืนหากการบริการนั้น
สามารถตอบสนองความพงึพอใจได ้

4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behaviour) คือ  การท่ีผู้บริโภค
รอ้งเรียนเม่ือเกิดปัญหา อาจจะรอ้งเรียนกับผู้ให้บริการบอกต่อคนอ่ืน หรือส่งเรื่องไปยัง
หนงัสือพิมพ ์สว่นนีเ้ป็นการวดัถึงกาตอบสนองตอ่ปัญหาของผูบ้รโิภค 

ณฎัฐิกา ณวรรณโณ (2542, น. 9) กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้หมายถึง ความตัง้ใจท่ีจะ
ซือ้สินคา้ใด ๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงความพงึพอใจท่ีผูบ้รโิภคคาดหวงัได ้ซึ่งจะเกิดขึน้หลงัจากผูบ้รโิภค
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ไดป้ระเมินตราสินคา้นั้นแล้ว ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการซือ้ตามมา รวมถึงพฤติกรรมการ
กลบัมาซือ้ตราสนิคา้เดมิในอนาคต 

Lu (2014) ไดก้ล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้สินคา้ คือ ทศันคติท่ีดี และความรูส้ึกทางบวก
ของผูบ้รโิภคท่ีมีตอ่สินคา้ ซึง่มีอิทธิพลตอ่ความพยายามท่ีจะซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภค 

Nevin (1980) กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้ (Purchase Intention) คือดา้นท่ีเป็นอันดับ
แรก ท่ีนักการตลาดตอ้งการท่ีจะศึกษาและท าความเขา้ใจ เพราะความตัง้ใจซือ้เปรียบเสมือน
แนวทางในการท านาย หรอืเดาการกระท าของผูซ้ือ้ฝนภายภาคหนา้ ความตัง้ใจซือ้นิยมใชก้นัอยา่ง
แพรห่ลายในการพยากรณก์ารซือ้ มีการวิจยัท่ีชใูหเ้ห็นว่าสิ่งภายนอกเป็นดา้นหนึ่งท่ีส  าคญัต่อการ
ซือ้สินคา้อย่างต่อเน่ือง มากไปกว่านั้น ยังพบความเช่ือมโยงระหว่าง ภายนอกขององคก์รและ
ความตั้งใจท่ีจะซือ้สินค้า งานวิจัยนี ้พบว่าความตั้งใจซือ้ส่งผลต่อการรบัรูคุ้ณค่าจึงทดสอบ
สมมติฐานไดด้งันี ้(Grewal, 1998) 

1. ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของสินคา้มีความสมัพันธก์ันกับความตัง้ใจซือ้ของ
ผูบ้รโิภค 

2. การรบัรูค้ณุคา่มีความสมัพนัธก์นักบัความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
3. คณุภาพ ราคา และคณุประโยชนข์องสินคา้มีความสมัพนัธก์นักบัความตัง้ใจ

ซือ้ของผูบ้รโิภค 
4. ความเช่ือมั่นในสนิคา้มีความสมัพนัธก์นักบัความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

Fitzsimons (1996) พบว่าความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภคนัน้ขึน้อยู่กบัประสบการณก์าร
ใชส้นิคา้ของผูบ้รโิภค และทศันคตท่ีิมีตอ่ตราสนิคา้ เช่น ผูบ้รโิภคท่ีใชร้ถยนตต์ราสนิคา้หนึ่งอยูแ่ลว้
มกัจะตอบวา่จะซือ้รถยนตต์ราสินคา้เดมิ ซึง่ผูบ้รโิภคกลุม่นีจ้ะมีทศันคติท่ีดีตอ่สินคา้นัน้หลงัจากใช้
สินคา้ดว้ยตนเอง ในขณะท่ีผูบ้รโิภคท่ีไม่เคยซือ้รถยนตจ์ะมีความตัง้ใจซือ้ตราสินคา้ท่ีมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดสูงท่ีสุดแทน แม้ความตั้งใจซือ้ของผู้บริโภคจะเป็นปัจจัยท่ีดีท่ีนักการตล าดจะ
น าไปใชเ้พื่อคาดการณพ์ฤติกรรมของผูบ้รโิภคในอนาคตก็ตาม แต่พฤติกรรมของผูบ้รโิภคท่ีแทจ้รงิ
แลว้ยงัมีองคป์ระกอบอ่ืนๆอีกมากมายท่ีเขา้มามีอิทธิพลตอ่การเกิดพฤตกิรรม   

Kotler (2000) กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้ของผูบ้ริโภคนั้นไม่ใช่สิ่งท่ีตัดสินไดเ้สมอไป
เพนราะยงัมีอีกหลายส่วนประกอบ ท่ีมกัยื่นมือเขา้มาระหว่างการตัง้ใจซือ้ เช่น สถานการณท่ี์เขา้
มามีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้ เช่นผูบ้รโิภคคนหนึ่งมีความตัง้ใจซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอลร์าคาแพง 
เน่ืองจากอยู่ในสถานบันเทิงกับเพื่อน เพราะต้องการการยอมรบัจากเพื่อน ในขณะเดียวกัน
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ผูบ้ริโภคคนนี ้อาจตัง้ใจซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอลจ์ากรา้นสะดวกซือ้ท่ีมีราคาถูก เพื่อน าไปดื่มคน
เดียวท่ีบา้น 

ความตัง้ใจซือ้เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจท่ีบง่บอกถึงแผนการของผูบ้รโิภค
ท่ีจะซือ้ตราสินคา้ใดสนิคา้หนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทัง้นีค้วามตัง้ใจซือ้เกิดขึน้มาจากทศันตคิท่ี
มีตอ่ตราสนิคา้ของผูบ้รโิภคละความมั่นใจของผูบ้รโิภคในการประเมินตราสนิคา้ท่ีผา่นมา 

ความตัง้ใจ มีพืน้ฐานมาจากขอ้มลู ความรู ้เจตคติ และความเช่ือ (Kothandapani, 
1971) สรุปไดว้่าความตัง้ใจ หมายถึง ความคิดท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึง่บง่บอกถึงความเป็นไป
ไดข้องบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยองคป์ระกอบท่ีส าคญัในตวับุคคล คือ พืน้ฐานของ
ความรูค้วามจ า และเจตนคติ ซึง่มีสว่นก่อใหเ้กิดความตัง้ใจและผลกัดนัใหมี้พฤติกรรมนัน้ๆ ความ
ตัง้ใจกระท าเป็นสว่นหนึง่ของทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตผุล (A theory of reason action)โดยความ
ตัง้ใจกระท าพฤติกรรมขึน้อยู่กับองคป์ระกอบ 2 ประการ คือ ทัศนคติหรือความรูส้ึกท่ีมีต่อการ
กระท าหรอืไม่กระท าพฤติกรรมและปทสัถานทางสงัคมหรอืการรบัรูป้ทสัถานทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการกระท าหรือไม่กระท านัน้ๆ องคป์ระกอบแรกนัน้เป็นการรบัรู ้และการตดัสินใจของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกระท า พฤติกรรมของตนเอง ส่วนองคป์ระกอบท่ีสองมีความเก่ียวขอ้งกบัสภาวะ
ทางสงัคมนั่นคือ การเอาตวัไปติดกบัความคิดของบคุลขา้งเคียง เช่น สามี ภรรยา แม่ พ่อ พี่สาวน้
อชายง ญาติๆ คนใกลชิ้ด เป็นตน้  

โดยท่ีนอกเหนือจากปัจจัย 2 สิ่ง ท่ีกล่าวมาแลว้ (Fishbein, 1975) มีการพูดถึงตัว
แปรอ่ืนๆ ท่ีเรยีกวา่ “ตวัแปรภายนอก” (External Variables) ปัจจยัตา่งๆ ท่ีถือเป็นตวัแทนภายนอก
ตามทฤษฎีไดแ้ก่ 

1. บคุลิกภาพ เช่น เป็นคนประเภทอตัตนิยม เป็นพวกชอบเก็บตวั หรอืแสดงตวั 
2. ตวัแปรดา้นประชากร เช่น เพศ อาย ุเชือ้ชาต ิชนชัน้ในสงัคม 
3. องคป์ระกอบอ่ืนๆ เช่น บทบาทในสังคม สถานะทางสังคม การเรียนรูท้าง

สงัคม เชาวปั์ญญารูปแบบความเก่ียวขอ้งหรอืรูปแบบความสมัพนัธใ์นหมูเ่ครอืญาติ 
ตวัแปรภายนอกเหล่านี ้ตามทฤษฎีนีเ้ช่ือว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรภายนอก

กบัพฤติกรรมเป็นสิ่งท่ีไม่จ าเป็นหรือไม่มีความสมัพนัธ ์แต่จะมีผลโดยออ้มกบัพฤติกรรม กล่าวคือ
ตวัแปรภายนอกจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเฉพาะ เม่ือมนัมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรท่ีอยู่ในกรอบ
ของทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตผุล ผลของตวัแปรภายนอกจะถกูเช่ือมโดยความเช่ือ เช่น การศกึษา
ท่ีสงูต ่ามีผลตอ่ควาน่าเช่ือถือของคนท่ีถกูใหม้องว่ามีอิทธิพลต่อความคิดและเป็นจดุยืนของสงัคม 
ท่ีมกัแสดงผลตอ่การความอยากท่ีจะท าอะไร และยงัตอ่ไปถึงการกระท าน าดบัสดุทา้ย ถึงแมว้่าจะ
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เป็นท่ีช่ืนชอบของคนในสงัคมก็สามารถใชค้าดการณ์การกระท าของบุคคลได้ แต่ในบางครัง้ท่ีมี
สว่นประกอบอ่ืนใดท่ีจะท าใหค้วามตัง้ใจของคนมีการเปลี่ยนแปลงไปได(้Jaccard, 1975) 

1. ในเวลาท่ีคนเราจะอยากท าอะไรมากๆและมีการโดนจบัตามองในการกระท า
นัน้ ถา้มีการหยุดท าไปในระยะเวลาหนึ่งเป็นเวลายาวนาน ก็จะท าใหค้นๆนัน้มีความคิดท่ีจะท า
การเปลี่ยนแปลงการกระท าใหต้า่งออกไป หรอือาจเป็นการลดทอนความหวงัใหน้อ้ยลงได ้

 2. การไดร้บัขอ้มูลข่าวสารใหม่ คนท่ีไดร้บัขอ้ความหรือข่าวสารท่ีเพีย้นไปจาก
เดิม หรือผิดไปจากพืน้ฐานความรูท่ี้มีอยู่ท  าใหค้วามเช่ือแตกต่างออกไปจากเดิม ความตัง้ใจท่ีจะ
ปฏิบตัิก็เปลี่ยนไปเช่นกนั 

3. จ านวนหรือล าดับขั้นของพฤติกรรม แต่หากการแสดงพฤติกรรมหรือการ
ปฏิบตัินัน้ ตอ้งผา่นขัน้ตอนมากมาย หรอืตอ้งอาศยับคุคลอ่ืนหรอืสิ่งอ่ืนช่วย จะท าใหค้วามสมัพนัธ์
ระหว่าง ความตัง้ใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมและพฤติกรรมจะถกูคาดหวงัลดลงอีก ท าใหบุ้คคลนัน้
เปลี่ยนความตัง้ใจ และลม้เลกิไมป่ฏิบตัิได ้

4. ความสามารถของคน เป็นส่วนประกอบหลกัท่ีจะเป็นอปุสรรคต่อความตัง้ใจ
ของคน และความตัง้ใจนัน้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกท่ีจะท าสิ่งนัน้หรือไม่  เพราะเม่ือคนนั้นมี
ความสามารถท่ีนอ้ยกวา่จะจะท าสิ่งนัน้ไมส่  าเรจ็ ก็จะไมมี่พฤ๖กรรมตา่งๆหลา่นัน้ออกมาได ้

 5. ความจ า แมว้่าบุคคลจะมีความตัง้ใจท่ีจะกระท าพฤติกรรม แต่เม่ือถึงเวลา
จรงิๆ กลบัจ าไมไ่ดว้า่จะตอ้งท าหรอืลืม พฤตกิรรมก็จะไมเ่กิดขึน้ 

6. อปุนิสยั คือการแสดงออกของคนท่ีจะแสดงออกถึงการกระท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
บางครัง้ขึน้อยู่กบันิสยั บางคนชอบละเลยในสิ่งท่ีควรจะกระท า หรือผดัวนัประกนัพรุง่ถึงแมต้ัง้ใจ
จะท าแตก็่ไม่ไดท้  าเสียที ท าใหไ้ม่ตรงกบัพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้จรงิ 

โดยสรุปจากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่าความตัง้ใจในการแสดง
พฤติกรรมมีความสมัพนัธอ์ย่างใกลชิ้ดกบัพฤติกรรมของบคุคลโดยท่ีท่ีพฤติกรรมทางความคิดต่อ
พฤติกรรมและปทัสถานทางสังคม มักเป็นประเด็นอันดับแรกท่ีน ามาพูดถึงความตัง้ใจต่อการ
แสดงออกของพฤตกิรรมทางสงัคม 

 จากค านิยามของนักวิชาการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงนิยามค าว่า ความตั้งใจ
ท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ หมายถึง ความต้องการ การวางแผนของนักท่องเท่ียวท่ีมีความตั้งใจ
ท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเกิดขึน้จากทัศนคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวและผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของ Jaccard, 1975  เพื่อ
ก าหนดเป็นกรอบแนวคดิในการท าวิจยัในครัง้นี ้
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัททวัร ์
เน่ืองจากประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเป็นรายไดห้ลกัอย่างหนึ่งของประเทศ 

โดยตลอดทัง้ปี 2561 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 2 ,003,837.13 พนัลา้นบาท ซึ่งเป็น
จ านวนท่ีมากขึน้จากปี พ.ศ. 2560 ท่ีมีรายไดเ้พียง 1 ,831,105.00 พันลา้นบาท (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2562) ซึง่จากยอดรายไดก้ารท่องเท่ียวท าใหมี้บรษัิททวัรเ์กิดขึน้มากมาย โดย
ในปี2560ประเทศไทยมีผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวท่ีไดร้บัใบอนญุาติถึง 12,907 ราย ซึง่หนึ่งในการ
ท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมยอ่มหนีไม่พน้การท่องเท่ียวไหวพ้ระ เพราะประเทไทยเป็นเมืองพทุธท่ีมี
วดัอนัสวยงาม ดงันัน้จงึมีบรษัิททวัรอ์ยูจ่  านวนไม่นอ้ยท่ีหนัมาจดัโปรแกรมในการท่องเท่ียวไหวพ้ระ 
โดยมีตวัอยา่งบรษัิททวัรท่ี์จดัทวัรไ์หวพ้ระ ดงันี ้

บริษัท ดบัเบิล้ เอน็จอย ทราเวล จ ากัด 
ความเป็นมาของบรษัิทดบัเบิล้ เอ็นจอย ทราเวล 

จากความส าเร็จของ บริษัท ดบัเบิล้ เอ็นจอย ทราเวล จ ากัด ซึ่งเช่ียวชาญทัวร์
ภายในประเทศ น าเสนอบริการท่ีดี ดว้ยความเป็นกันเอง คุม้ค่า มีความหลากหลายครอบคลุม 
เสนอแต่สิ่งท่ีดีใหลู้กคา้ อีกทัง้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้ามความตอ้งการ 
ไดร้บัความนิยมและความไวว้างใจจากลกูคา้อยา่งดี ทัง้ลกูคา้บคุคล กลุม่ธุรกิจองคก์ร และภาครฐั 

 

ภาพประกอบ 2 โลโกบ้รษัิท ดบัเบิล้ เอ็นจอย ทราเวล จ ากดั 

ตวัอยา่งโปรแกรมทวัรไ์หวพ้ระของบรษัิท ดบัเบิล้ เอ็นจอย ทราเวล จ ากดั 
โปรแกรมทวัรไ์หวพ้ระจงัหวดัอยธุยา 

1. วดัพนัญเชิง  น าคณะทัวรร์ว่มกันนมัสการ หลวงพ่อโต (พระพุทธไตรรตั
นายก) และน าท่านไปขอพรเจา้แม่สรอ้ยดอกหมาก พรอ้มท าทานดว้ยการใหอ้าหารปลาริมแม่
น า้ป่าสกั 

2. วดัใหญ่ชยัมงคล  เดินทางเขา้กราบ พระพทุธชยัมงคล พรอ้มชมภาพเขียน
จิตรกรรม ภาพยทุธหตัถีสวยงาม ชมเจดียช์ยัมงคล และกราบบูชาพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 
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3. วดัสวุรรณดารารามวรวิหาร กราบหลวงพ่อทอง เพื่อเป็นสิริมงคล พรอ้ม
ชมความสวยงามภาพวาดประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

4. วัดท่าการอ้ง  เป็นวัดท่ีภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาท่ี
เก่าแก่ และศกัสทิธ์ิ มีประชาชนเคารพนบัถือมาก กราบหลวงพอ่ยิม้ ซือ้ท่ีดินตารางวาละ 1 บาท 

5. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร  น าท่านกราบหลวงปู่ เทียม พรอ้มกราบพระ
ประธานในพระอโุบสถ มีแท่นฐานผา้ทิพยป์นูป้ัน ซึง่มีความประณีตงดงามมาก และชมพระปรางค์
องคป์ระธานของวดั 

6. วัดเชิงท่า ชมความงามของ เครื่องไม้อยุธยาท่ีสวยงามและสมบูรณ ์
สถานท่ีซึง่มีต  านานเรือ่งเลา่เก่ียวกบัพระเจา้ตาก และรชักาลท่ี 1 เมื่อครัง้ยงัผนวชอยูท่ี่วดัแห่งนี  ้

7. วดัเพชรสมทุรวรวิหาร หรอืเรยีกอีกช่ือว่า “วดับา้นแหลม” ใหท้่านนมสัการ
พระพทุธรูปคูบ่า้นคูเ่มืองของจงัหวดัสมทุรสงคราม "หลวงพ่อบา้นแหลม" ซึง่มีอายไุมน่อ้ยกว่า 500 
ปี 

8. วดัจฬุามณี เดิมเรียกว่า "วดัแม่ย่าทิพย"์ สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยักรุงศรอียธุยา
ตอนปลาย รชักาลพระเจา้ปราสาททอง ใหท้่านไดส้กัการะหลวงพ่อเน่ืองท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ (ศพของท่าน
ไม่เน่าเป่ือย) 

9. วดับางกุง้ (ค่ายบางกุง้) เป็นวดัเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาอีกเช่นกัน ชม 
"โบสถป์รกโพธ์ิ" 1 ใน Unseen ท่ีถกูปกคลมุดว้ยรากไมใ้หญ่ทัง้โพธ์ิ ไทร ไกร และกรา่ง 

10. วัดบางแคใหญ่ ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีน่าสนใจ 
ไดแ้ก่ พระอโุบสถหลงัใหญ่อายกุว่า 150 ปี ดา้นหนา้มีเจดียเ์หลี่ยมย่อมมุสิบสองศิลปะสมยักรุงศรี
อยุธยา พระประธานในอุโบสถปางมารวิชยัป้ันดว้ยศิลาแลง มีธรรมเจดีย ์7 องค ์(บริษัท ดบัเบิล้ 
เอ็นจอย ทราเวล จ ากดั, 2563) 

โปรแกรมทวัรไ์หวพ้ระ จงัหวดันครพนมและจงัหวดัมกุดาหาร 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ - จ.นครพนม 

06.00 น. นดัคณะทวัรร์วมตวักนัท่ี : Big C Extra ลาดพรา้ว ซอย 7 (คลิก
ดแูผนท่ี) ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP รุน่ใหม ่มุง่หนา้สูจ่.นครพนม 

07.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ จ.นครพนม (บริการอาหารเช้าแบบ
กลอ่ง) 

12.00 น. แวะรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นสม้ต า จ.นครราชสีมา 
หลงัอาหารเดินทางกนัตอ่ 
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18.00 น. น าคณะทัวรท์ุกท่านรบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร จ.
สกลนคร จากนัน้น าท่านเดินทางตอ่สู ่จ.นครพนม 

20.00 น. เดินทางถึงจ. นครพนม เขา้สูท่ี่พกั ระดบั5ดาว 
วนัท่ี 2 วดัพระธาตพุนม - วดัพระธาตเุรณูนคร - วดัพระธาตศุรีคณู - วดัพระ

ธาตมุหาชยั - บา้นลงุโฮ 
06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพัก หลังจากรบัประทาน

อาหารเชา้ น าคณะทวัรอ์อกเดินทางจากท่ีพกั สู ่อ.ธาตพุนม 
09.00 น. น าท่านนมสัการ วดัพระธาตพุนม 
10.30 น. เดนิทางไป วดัพระธาตเุรณนูคร อ.เรณนูคร 
11.30 น. เดินทางไป วัดพระธาตุศรีคูณ อ.นาแก (พิเศษรบัวัตถุมงคล

จากทางวดั) 
12.00 น. น าทุกท่านไปรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร อ.นา

แก 
13.00 น. เม่ือรบัประทานอาหารอย่างเอร็ดอรอ่ย จะน าท่านเดินทางไป 

วดัพระธาตมุหาชยั อ.ปลาปาก จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู ่ตวัเมืองนครพนม 
15.30 น. เม่ือถึงจ. นครพนม ทางผูจ้ดัจะน าท่านเดินทางไปท่องเท่ียวท่ี 

บา้นลงุโฮ หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สูท่ี่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00 น. เดินทางเขา้รว่มงานเลีย้ง ณ โรงแรมนครพนมริเวอรว์ิว ท าพิธี

บายศรสีูข่วญั เป็นการตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมือง ชม การแสดงเรณไูทผูไ้ท สงัสรรคก์นัตอ่กบัดนตรี
ในรูปแบบคาราโอเกะ จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั  

วนัท่ี 3 รว่มพิธีบวงสรวงพญานาค - วดัพระธาตปุระสิทธ์ิ - วดัพระธาตทุ่าอุ
เทน - วดัมหาธาต ุ- พิพิธภณัฑจ์วนผูว้า่ - ตลาดอินโดจีนมกุดาหาร 

06.00 น. ปลุกท่านแต่เช้าเพื่อร่วม พิธีบวงสรวงพญานาค บริเวณท่า
เทียบเรอืจงัหวดันครพนม (ใสช่ดุขาว) 

07.30 น. น าคณะลูกทัวรเ์ดินทางกลบัท่ีพัก เพื่อรบัประทานอาหารเชา้ 
จากนัน้ออกเดนิทางสู ่อ.นาหวา้ 

10.00 น. เดนิทางไป วดัพระธาตปุระสทิธ์ิ อ.นาหวา้ 
11.00 น. เดินทางไป วดัพระธาตทุ่าอเุทน อ.ท่าอเุทน 
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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13.30 น. เดินทางไป วดัพระธาตนุคร หรอื วดัมหาธาต ุอ.เมือง 
14.00 น. เดินทางไป พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า  จากนั้นเดินทางไป จังหวัด

มกุดาหาร 
16.30 น. หลงัจากนัน้ทางเราจะน าท่านเดินทางไป ชอ้ปป้ิง ตลาดอินโด

จีนมกุดาหาร เพื่อซือ้ของท่ีระลกึ 
18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 
19.00 น. เดนิทางเขา้ท่ีพกั ท่ีพกัระดบั5ดาว พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัท่ี 4 มกุดาหาร - กรุงเทพฯ 
06.00 น. พรอ้มกนั ณ ล๊อบบีข้องโรงแรม นั่งสกายแลป ซอกแซกชิมของ

อรอ่ยเมืองมกุ ชิมอาหาร เวียดนามเลิศรส อาทิ ก๋วยจั๊บญวณ บาแก็ต ขา้วตม้เครื่องในหมู  ขนม
เหนียวฯลฯ 

07.00 น. เดินทางกลบัท่ีพกั รบัประทานอาหารเชา้ Check Out และน า
ท่านเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร หลงัอาหาร เดินทาง
กนัตอ่ 

18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ 
บริษัท มัชรูมทราเวล จ ากัด 

ความเป็นมาของบรษัิท มชัรูมทราเวล จ ากดั 
ก่อตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี ก่อตัง้เม่ือ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ไดร้บัใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจน าเท่ียว เลขท่ี 11/09294 โดยปรชัญาของบริษัท คือ การใหบ้ริการท่ีประทับใจ พรอ้มให้
ค  าแนะน า ช่วยเหลือ และวางแผนการท่องเท่ียวอย่างมีคณุภาพ ทนัเวลา สนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ทกุรูปแบบ 

 

ภาพประกอบ 3 โลโกบ้รษัิท มชัรูมทราเวลจ ากดั 
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ตวัอยา่งโปรแกรมทวัรไ์หวพ้ระของบรษัิท มชัรูมทราเวล จ ากดั 
โปรแกรมทวัรไ์หวพ้ระ จงัหวดัอดุรธานี ขอนแก่น 

 

ภาพประกอบ 4 โปรแกรมทวัร ์อดุรธานี ขอนแก่น 

วนัท่ี 1 กรุงเทพ – อดุรธานี – ค าชะโนด – ศาลปู่ ยา่ - ตลาดนดั Ud Town 
02.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัพบ 
03.00 น. คณะเดินทางสูจ่งัหวดัอดุรธานีโดย รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนั่ง 
เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ครวั ครูบล 
บา่ย  เดินทางถึง พระวดัศริสิทุโธ ค าชะโนด น าท่าน ไหวพ้ระองคใ์หญ่ 

เดินเขา้ป่าค าชะโนดโดยใชส้ะพาน 
เย็น  น าพาทุกท่านเดินทางไปรบัประทานอาหารเย็น ณ วีทีแหนม

เนือง 
ค ่า  เดินทางเขา้สู่โรงแรมธารบุรี นัดหมายทุกท่านไปช็อปป้ิง UD 

Town 
วันท่ี 2 อุดรธานี - ขอนแก่น – พระธาตุขามแก่น – พระธาตุแก่นนคร – 

กรุงเทพมหานคร 
เชา้ รบัประทานอาหารท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00 น. เช็คเอา้ท ์พรอ้มมุง่หนา้เดนิทางสูจ่งัหวดัขอนแก่น 
11.00 น. น าทกุท่านเดนิทางไปสกัการะพระธาตขุามแก่น 
เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ แซบ่นวัครวัอีสาน 
บา่ย  น าพาทกุท่านสกัการะพระธาตแุก่นนคร 
14.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรแก่การเดนิทางกลบักรุงเทพ 
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23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
บริษัท ไทยเวยรั์กษก์ารทอ่งเทีย่ว จ ากัด  

ความเป็นมาของบรษัิท ไทยเวยร์กัษก์ารท่องเท่ียว จ ากดั 
บริษัท ไทยเวย์รักษ์การท่องเท่ียว จ ากัด (THAIWAYSLUCKTRAVEL CO., 

LTD.) เป็นบรษัิทท่องเท่ียวชัน้น า ซึง่มีประสบการณบ์รกิารน าเท่ียว เป็นเวลานานกวา่ 39 ปี บรษัิท
เติบโตโลดแล่นอยู่ในวงการการท่องเท่ียวไดอ้ย่างเต็มภาคภูมิ เปิดตวัอย่างเป็นทางการ และจด
ทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย ใบอนุญาตเลขท่ี 11/3410 ตัง้อยู่เลขท่ี 8-10 ถนนสี่พระยา แขวง
มหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

ตวัอยา่งโปรแกรมทวัรไ์หวพ้ระของบรษัิท ไทยเวยร์กัษก์ารท่องเท่ียว จ ากดั 
โปรแกรมทวัรไ์หวพ้ระ จงัหวดัอ่างทอง อทุยัธานี 

 

ภาพประกอบ 5 โปรแกรมทวัรอ์ทุยัธานี อา่งทอง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพ – อทุยัธานี 
05.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัพบ 
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06.00 น. คณะเดนิทางสูจ่งัหวดัอทุยัธานีโดย รถโคช้ปรบัอากาศ  
เชา้      บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มแบบBox Set 
09.00 น.  เดินทางถึงจ.อทุยัธานี น าคณะเดินทางสู ่วดัถ า้เขาวง จากนัน้

น าคณะเดินทางไปสกัการะ หลวงพอ่โตวดัผาทั่ง 
เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  
บา่ย  เดินทางไปลอดอโุมงคท่ี์หบุป่าตาด 
16.30น. น าคณะเดินทางสูเ่ขาสะแกกรงั วดัสงักสัรตันคีรี 
เย็น  น าพาทกุท่านเดนิทางไปรบัประทานอาหารเย็น  
18.00  เดินทางเขา้สู่โรงแรมระดับมาตรฐานจ.อุทัยธานี พักผ่อนตาม

อธัยาศยั 
วนัท่ี 2 อทุยัธานี - กรุงเทพมหานคร 
เชา้ รบัประทานอาหารท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
08.30 น. น าคณะเดินทางสูว่ดัท่าซงุ 
10.30 น. ออกเดินทางสู ่จงัหวดัอ่างทาง น าท่านไปวดัขนุอินทประมลู 
11.30 น. จากนัน้ออกเดนิทางไปยงั วดัตน้สน สกัการะหลวงพอ่ด า 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
เย็น  น าคณะเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยแวะใหท้านอาหารเย็นตาม

อธัยาศยั ท่ีรา้นขายของฝาก ระหวา่งการเดินทาง 
20.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
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ภาพประกอบ 6 ภาพกิจกรรมการท าบญุเสรมิสริมิงคลจาก บรษัิท ไทยเวยร์กัษก์ารท่องเท่ียว จ ากดั 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ศรินทร์ ประเสริฐช่วง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ี มีผลต่อความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการท่องเท่ียว ขสมก. กรณีศึกษาเสน้ทางไหวพ้ระ และศาลเจา้ 9 แห่ง ใน
กรุงเทพมหานคร มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวและบรกิารท่ีไดร้บั และ เพื่อเสนอแนะปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจในการใชบ้รกิารของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมการท่องเท่ียว และบริการในโครงการครอบครวัสขุสนัตก์ับริการ ขส
มก.ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการท่องเท่ียวของ ขสมก.ในโปรแกรมท่องเท่ียว
เสน้ทางไหวพ้ระ 9 วัด และศาลเจา้ ในกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการโดย
รวมอยู่ในระดบัท่ีมากในทุก ๆ ดา้น คือ ดา้นพนกังานใหบ้ริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 
ด้านการให้บริการ ด้านระยะเวลา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 2)นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการ
ท่องเที่ยวของ ขสมก.ในโปรแกรมท่องเท่ียวเสน้ทางไหวพ้ระ วดั และศาลเจา้ ในกรุงเทพมหานคร มี
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ มีความถูกตอ้งแม่นย าในการปฏิบตัิงาน สามารถสรา้งความพึง
พอใจใหก้บัลกูคา้ ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ ท าใหล้กูคา้เกิดความเช่ือถือ ไวว้างใจใน
การบริการ มีความเต็มใจในการใหบ้ริการท่ีดีแก่ลกูคา้ เอาใจใส่สุภาพ อธัยาศยัดี มีหน่วยงานท่ี
สามารถรองรบัลูกคา้ท่ีเขา้รบับริการไดอ้ย่างเหมาะสม มีความพรอ้มในสิ่งอ านวยความสะดวก 
เครือ่งมือ บค ุคลและสิ่งท่ีใชใ้นการตดิตอ่สื่อสาร 
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ชิตวร ประดิษฐ์รอด (2557) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว และ
ปัจจยัแรงจงูใจในการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวปรมิณฑลของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามโดยสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ
21 – 30 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาอยู่ในช่วงปริญญาตรี รายได ้15,001 – 30,000 บาท
ต่อเดือน และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัย
แรงจูงใจในการท่องเท่ียวส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวปริมณฑลของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเท่ียวไม่ส่ งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวปริมณฑลของคนวัยท างานใน เขต
กรุงเทพมหานคร 
 พระมหาบุญพิเชษฐ์ จันทรเ์มือง (2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง การจัดการการท่องเท่ียวในพระ

อารามหลวงชัน้เอกในเกาะรตันโกสินทร ์ผลการวิจยัพบว่า ทรพัยากรทางวฒันธรรมในพระอาราม

หลวงชัน้เอกทุกวดัมีศกัยภาพโดดเด่น ซึ่งทางภาครฐัพรอ้มใหก้ารสนับสนุน ภาคเอกชนมีความ

สนใจรว่มมือในการจดัการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวยงัปลาบปลืม้ในความงดงามของพระอารามแต่

ในดา้นการบริการการท่องเท่ียวของพระอาราม 5 วัดยังไม่ไดม้าตรฐาน ยกเวน้วัดพระศรีรตัน

ศาสดารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เน่ืองจากความคิดเห็นของผู้รบัผิดชอบและ 

ผูเ้ก่ียวขอ้งยงัไมส่ามารถหาขอ้สรุปท่ีเหมาะสมในทิศทางเดียวกนัได ้ระหว่างแนวคิดการอนรุกัษก์บั

แนวคิดเพื่อการพฒันาวดัเพื่อบรกิารการท่องท่ียว รวมถึงการใชอ้  านาจบรหิารสั่งการตา่ง ๆ ของวดั

แนวทางการจัดการการท่องเท่ียวภายในพระ อารามหลวงนัน้ ควรเนน้ 1) การช่ืนชมศิลปกรรม

ต่างๆ 2) การนมสัการไหวพ้ระและสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ 3) การฝึกสมาธิภาวนาในวนัหยดุและวนัพกัผ่อน 

4) สิ่งท่ีนักท่องเท่ียวควรไดร้บัในการมาท่องเท่ียวคือความเพลิดเพลิน คติธรรมเกร็ดความรูท้าง

ศาสนาท่ีประกอบดว้ยประวตัิศาสตรท่ี์ละเอียดลกึซึง้ และ 5) ควรปรบัปรุงดา้นการบรกิารท่องเท่ียว

ของวดัท่ียงัไมเ่ป็นท่ีดงึดดูใจเพ่ือมาตรฐานแรงจงูใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัการสาธารณปูโภค 

นภสัพร จงรกัษ์ (2560) ไดศ้ึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีอาศยัอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทน าเท่ียว ผลการวิจัย
นกัท่องเท่ียวในกลุ่มวยัเกษียณมีการเดินทางท่องเท่ียวทกุครัง้ท่ีมีโอกาส และส่วนใหญ่จะเป็นการ
เดินทางกับเพื่อนในส่วนของปัจจัยในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวผ่านบริษัทน าเท่ียว คือ เม่ือ
ตอ้งการพาบุคคลในครอบครวั ไดแ้ก่ คณุพ่อ คณุแม่เดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ การท่องเท่ียว
ในประเทศท่ีเดินทางหรือการติดต่อสื่อสารท่ีล าบาก และมีขอ้มลูในการเดินทางนอ้ย และจ านวน
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คนท่ีไปท่องเท่ียวดว้ยกันมีจ านวนมาก รวมถึงโปรแกรมท่องเท่ียวมีราคาไม่สงู ซึ่งนกัท่องเท่ียวท่ี
เป็นกลุม่วยัเกษียณมีความถ่ีในการใชบ้รษัิทน าเท่ียวในการท่องเท่ียวมากกว่า โดยนกัท่องเท่ียวจะ
มีการหาขอ้มูลบริษัทน าเท่ียวเพื่อพิจารณาดา้นความน่าเช่ือถือจากช่องทางออนไลนแ์ละจาก
บุคคลท่ีเคยใช้บริการ นอกจากนี้ในด้านของส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ช่องทางการ
ประชาสมัพันธข์องบริษัทส่งผลต่อการสรา้งความน่าเช่ือถือเช่นกัน โดยเฉพาะรูปแบบเว็บไซตท่ี์
น่าเช่ือถือและรูปภาพประกอบการใหบ้ริการน าเท่ียว โดยนักท่องเท่ียวจะมองหาผลิตภณัฑก์าร
ท่องเท่ียว คือ โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีตรงกับความตอ้งการของตน ซึ่งในดา้นของราคาตอ้งมี
ความคุม้ค่ากับบริการท่ีไดร้บั ดา้นบุคคลคือพนกังานขายตอ้งมีความเต็มใจในการใหข้อ้มูลการ
ท่องเท่ียว ดา้นการส่งเสริมการจดัจ าหน่าย คือ ส่วนลดจากบริษัทน าเท่ียว และในดา้นการสรา้ง
และการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ การบรกิารท่ีดีและการใหข้อ้มลูนอกเหนือจากสถานท่ี
น าเท่ียวของไกดน์ าเท่ียว ซึ่งจะส่งผลต่อความประทับใจในการใชบ้ริการ การบอกต่อและการ
เลือกใชบ้รกิารในครัง้ถดัไป 

วรรณวีร ์บุญคุม้ (2560) ไดศ้ึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการมาเยือนวัดส าคัญในจังหวัด
เพชรบรุแีละการรบัรูท่ี้มีอิทธิพลตอ่การกลบัมาเยือนซ า้ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผลการวิจยัพบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีแรงจงูใจในการเดินทางมาท่องเท่ียววดัส าคญัในจงัหวดัเพชรบรุ ีไดแ้ก่ ดา้น
การเรยีนรูแ้ละหาประสบการณ ์ดา้นการอนรุกัษแ์ละสืบสานวฒันธรรม และ ดา้นจิตวิญญาณ การ
รับรูแ้หล่งท่องเท่ียวประเภทวัดส าคัญในจังหวัดเพชรบุรีของนักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีการรบัรูแ้หล่งท่องเท่ียวประเภทวดัส าคญัในจงัหวดัเพชรบรุี ไดแ้ก่ การรบัรู ้
ตอ่กายภาพ การรบัรูต้อ่ความน่าเลื่อมใสศรทัธาของวดั และการรบัรูต้อ่ความสะดวก 

เจรญิศร ีจวนสาง (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤติกรรมและความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ี
มีตอ่การมาไหวพ้ระ9 วดั ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยามีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีตอ่การมาไหวพ้ระ 9 วดั 2) ศกึษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการ
มาไหวพ้ระ 9 วดั 3) เปรยีบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีตอ่การมาไหวพ้ระ 9 วดั 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 4) เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการมา
ไหวพ้ระ 9 วดั จ าแนกตามพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว กลุ่มตวัอย่างคือนกัท่องเท่ียวจ านวน 288 
คน เครื่องมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถามวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test , F-test และ LSD ผลการวิจยัพบว่านกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจ
ในการมาไหวพ้ระ 9 วดั ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ในดา้นศาสนสถาน 
ดา้นราคาและ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดนกัท่องเท่ียวมีระดบั
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ความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมี อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
อาชีพ และรายไดต้อ่เดือนตา่งกนัมีระดบัความพงึพอใจในการมาไหวพ้ระ 9 วดั แตกตา่งกนั โดยมี
นัยส าคัญสถิติท่ีระดับ .05 และพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวแตกต่างกันในดา้น การรบัรูข้อ้มูล
เก่ียวกบัการมาไหวพ้ระ วดัท่ีนิยมไปไหวพ้ระ วิธีเดินทางมาท่องเท่ียว วตัถปุระสงคใ์นการมาไหว้
พระ เหตผุลท่ีเลือกมาไหวพ้ระ บุคคลท่ีรว่มเดินทางมากบันกัท่องเที่ยว คา่ใชจ้่ายในการมาไหวพ้ระ 
วนัท่ีนิยมมาท่องเท่ียวท่ีตา่งกนั นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพงึพอใจในการมาไหวพ้ระ 9 วดัแตกตา่ง
กนั 

ทรงพล จิตตโ์กศล (2560) ไดศ้ึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมเสน้ทางทัวรไ์หวพ้ระ ฝ่ัง
ตะวนัตกของแมน่า้เจา้พระยา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ พฤตกิรรมการเดินทางท่องเท่ียว
เพื่อเสรมิสิรมิงคลใหก้บัตนเองมากท่ีสดุ สว่นใหญ่เดินทางมากบัครอบครวั มีจ านวนสมาชิกในการ
เดินทาง 5 คนขึน้ไป เดินทางในช่วงวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์และมีค่าใชจ้่ายระหว่าง 1,001-1,500 
บาท ปัจจยัส่วนประสมการตลาดโดยเรยีงล าดบัจากมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทาง
การจัดการจ าหน่าย ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นราคา ตามล าดบั และ จากการสมัภาษณ ์พบว่า แหล่งท่องเท่ียวมี
สิ่งดึงดดูใจดา้นความมีคณุค่า ความงดงามดา้นศิลปวฒันธรรม และสถาปัตยกรรม แต่สิ่งท่ีควร
ส่งเสรมิแหล่งท่องเท่ียว คือ หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ควรเพิ่มช่องทางโฆษณาประชาสมัพนัธ์
แหลง่ท่องเท่ียวไปยงักลุม่นกัท่องเท่ียวใหห้ลากหลายช่องทาง สง่เสรมิการตลาดดว้ยการสนบัสนนุ
ในการจดักิจกรรมมีความหลากหลาย โดยใหช้มุชนเขา้มามีสว่นรว่มในการบรหิารจดัการ ดา้นการ
รองรบันกัท่องเท่ียวควรจดับรกิารสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐาน และดา้นจดัการท่องเท่ียวควร
ใหก้ารสนบัสนนุในการสรา้งจิตส านกึในฐานะเจา้ของพืน้ท่ีใหก้บัชมุชน 

ณิชารีย์ จันทรอ์ินทร ์(2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจท่ีจะ
ท่องเท่ียวของผูบ้รโิภคในงานท่องเท่ียวไทย ณ ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิรกิิติ์ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ
ศกึษาปัจจยัการใชส้ื่อแลกเปลี่ยนประสบการณเ์ก่ียวกบัการท่องเท่ียว ปัจจยักิจกรรมเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่าง ๆ ปัจจยัภาพลกัษณข์องสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
ปัจจยัภาพลกัษณข์องสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัความตื่นตวัดา้นความพงึ
พอใจ ปัจจยัความทรงจ า ปัจจยัการเรียนรู ้ท่ีมีผลเชิงบวกต่อปัจจยัความตัง้ใจท่ีจะท่องเท่ียว โดย
เก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 250 คน จากกลุม่ผูบ้รโิภคท่ีเขา้รว่มงานไทย
เท่ียวไทยครัง้ท่ี 32 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิตต ์ช่วงเดือน
กนัยายนถึงเดือนตลุาคม 2557 และทดสอบสมมติฐานวิจยัดว้ยวิธีการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิง
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พหุคณูพบว่า มีเพียงดา้นเดียว คือ ปัจจยัการเรียนรูท่ี้มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่ีจะท่องเท่ียวของ

ผูบ้ริโภค ในจังหวดักรุงเทพมหานครโดยมีค่า β = 0.340 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยปัจจยัเหลา่นีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของความตัง้ใจท่ีจะท่องเท่ียวของผูบ้รโิภค ไดร้อ้ย
ละ 47.20 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1.การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2.การสรา้งเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5.สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอยา่ง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
ความสนใจหรอืเคยท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระซึง่ผูว้ิจยัไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัครัง้ นี ้คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

มีความสนใจหรือเคยท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันัน้ 
ผูว้ิจยัจึงใชก้ารก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ทราบขนาด
ของประชากรของ (W.C. Cochran (อา้งถึงใน กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2549, น. 74) โดยก าหนด
ความเช่ือมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ซึ่งจากการค านวณจะไดข้นาดตวัอย่าง 385 คน  
และเพิ่มจ านวนตวัอย่างไว ้4% คิดเป็น 15 คน เพื่อเป็นตวัแทนท่ีของประชากร รวมขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้หมดเป็น 400 คน  

ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรการ
หาขนาดตวัอยา่งที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) ดงันี ้

                                        n  =  
z2−pq

e2  
                    เม่ือ  n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
                       p = คา่เปอรเ์ซน็ตท่ี์ตอ้งการจะสุม่จากประชากรทัง้หมดเท่ากบั 0.5 
                       q = 1-p 
                       e = ระดบัของความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเ้กิดขึน้ไดเ้ท่ากบั 0.05 
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                       Z = คา่ปกตมิาตรฐานท่ีไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐานไดค้า่

1.96  

ส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัก าหนดคา่เปอรเ์ซ็นตท่ี์ตอ้งการสุ่มจากประชากรทัง้หมด
เท่ากบั 50% หรือ 0.5 ค่าปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐานเท่ากบั 1.96 
และตอ้งการระดบัความเช่ือมั่น 95% นั่นคือยอมใหค้ลาดเคล่ือนได ้5% ดงันัน้จงึแทนคา่ได ้ดงันี ้

  

                    แทนคา่ในสตูร     n  =  
(1.96)2(0.5)(1−0.5)

(0.05)2  

                                                    n = 385 ตวัอยา่ง 

ดงันั้นจากการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครัง้นีเ้ท่ากับ 385 ตวัอย่าง 
และเพิ่มจ านวนตวัอย่างอีก 15 ตวัอย่าง รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้คือ 400 ตวัอย่าง โดยมี
วิธีการสุม่ตวัอยา่งดงันี ้

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขัน้ตอนท่ี 1 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย

การแบ่งเขตการปกครองทัง้หมด 50 เขต มี 6 กลุ่มเขตการปกครอง ตามระบบการบรหิารและการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร จากนั้นใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีการจบัฉลากเลือกเขตใดเขตหนึ่งเป็นตวัแทนของแตล่ะกลุม่การปกครองจาก 6 กลุม่เขตการ
ปกครอง คือ กลุ่มรตันโกสินทรก์ลุ่มบูรพา กลุ่มศรีนครินทร ์กลุ่มเจา้พระยา กลุ่มกรุงธนใต ้และ
กลุม่กรุงธนเหนือ   

ขั้นตอนท่ี 2 วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ซึ่งท าการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างตามท่ีก าหนดไวใ้นขัน้ตอนท่ี 1 สุ่มได ้6 เขต โดยแบ่งเขตละเท่าๆ 
กนัไดเ้ขตละประมาณ 66-67 คน รวม 400 คน 

ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปท่ี 
บริษัท ไทยเวยร์กัษ์การท่องเท่ียว จ ากัด บริษัท มชัรูมทราเวล จ ากัด  บริษัท เซอรว์ิส มายด ์ทัวร ์ 
บรษัิท พราวดฮ์อลิเดยแ์อนดท์วัร ์จ ากดั และบรษัิทดบัเบิล้ เอ็นจอย ทราเวล เน่ืองจากเป็นบรษัิทท่ี
มีการขายทวัรไ์หวพ้ระ ท่ีอยูใ่นเขตทัง้ 6 เขต  

ขัน้ตอนท่ี 4 วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยการเลือก
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจหรือเคยท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ จาก บรษัิท ไทยเวย์
รกัษก์ารท่องเท่ียว จ ากดั บรษัิท มชัรูมทราเวล จ ากดั บรษัิท เซอรว์ิส มายด ์ทวัร ์ บรษัิท พราวดฮ์อ
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ลิเดยแ์อนดท์ัวร ์จ ากัด และ บริษัทดับเบิล้ เอ็นจอย ทราเวล  จ ากัด ตามเขตท่ีไดร้บัการสุ่มใน
ขัน้ตอนท่ี 3 โดยขอความร่วมมือจากผูบ้ริโภคท่ีอยู่ตามเขตดงักล่าวตอบแบบสอบถาม จนครบ
จ านวนกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะเขตท่ีก าหนด 

 
ตาราง 1 รายละเอียดสถานท่ีและกลุม่ตวัอยา่งท่ีท าการส ารวจ 

ล าดบัที ่ รายชื่อเขต กลุ่มตวัอย่าง สถานทีส่ ารวจ จ านวน 

1 เขตบางซื่อ เขตพญาไท  

เขตราชเทวี เขตปทมุวนั 

เขตพระนคร เขตปอ้มปราบ

ศตัรูพา่ย เขตสมัพนัธวงศ ์

เขตบางรกั และเขตดสุติ 

บางรกั บรษัิท ไทยเวยร์กัษ์

การท่องเท่ียว 

จ ากดั 

66 

2 เขตดอนเมือง เขตหลกัสี่ 

เขตสายไหม เขตบางเขน 

เขตจตจุกัร เขตลาดพรา้ว 

เขตบงึกุ่ม เขตบางกะปิ และ

เขตวงัทองหลาง 

เขตบงึกุ่ม ส านกังานบรษัิท 

ดบัเบิล้ เอ็นจอย 

ทราเวล จ ากดั 

66 

3 เขตสะพานสงู เขตมีนบรุ ี

เขตคลองสามวา เขตหนอง

จอก เขตลาดกระบงั เขต

ประเวศ เขตสวนหลวงและ

เขตคนันายาว 

เขตมีนบรุ ี บรษัิท เซอรว์ิส 

มายด ์ทวัร ์

67 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ล าดบัที ่ รายชื่อเขต กลุ่มตวัอย่าง สถานทีส่ ารวจ จ านวน 

4 เขตดนิแดง เขตหว้ยขวาง 

เขตวฒันา เขตคลองเตย 

เขตบางนา เขตพระโขนง 

เขตสาทร เขตบางคอแหลม 

และเขตยานนาวา 

เขตบางนา บรษัิท มชัรูมทรา

เวล จ ากดั 

67 

5 เขตบางพลดั เขตตลิ่งชนั 

เขตบางกอกนอ้ย เขต

บางกอกใหญ่ เขตภาษี

เจรญิ เขตหนองแขม และ

เขตทวีวฒันา 

เขตบางกอกนอ้ย ส านกังานยอ่ย

บรษัิท ดบัเบิล้ เอ็น

จอย ทราเวล จ ากดั 

67 

6 เขตบางขนุเทียน เขตบาง

บอน  เขตจอมทอง  

เขตราษฎรบ์รูณะ  

เขตทุ่งครุ เขตธนบรุ ีเขต

คลองสาน และเขตบางแค 

เขตธนบรุ ี บรษัิท พราวดฮ์อลิ

เดยแ์อนดท์วัร ์

จ ากดั 

67 

รวมทัง้สิน้ 400 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู แนวคิดและทฤษฎีรวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร ์องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว  แรงจูงใจในการท่องเท่ียว และความตั้งใจ
ท่องเที่ยวทวัรไ์หวพ้ระ เพื่อน าขอ้มลูดงักลา่วมาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
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2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดว้ยลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว แรงจูงใจในการท่องเท่ียว และความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ 
เพื่อสรา้งแบบสอบถามใหมี้ความสอดคลอ้งกนั  

3.ด  าเนินการสรา้งแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวความคิด เพื่อใหแ้บบสอบถาม
ท่ีสรา้งขึน้มามีความสอดคลอ้งกบัความมุง่หมายของการวิจยั ขอบเขตของการวิจยัและนิยามศพัท ์ 

4.สรา้งแบบสอบถามซึง่แบง่เป็น 4 สว่น โดยมีรายละเอียดดงันี ้
สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปของผูบ้รโิภค  
สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว 
สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท่องเท่ียว 
สว่นท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระตา่งจงัหวดั 

5.น าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้ ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษา เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งของเนือ้หา 
รวมถึงขอค าแนะน าเพิ่มเติม เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณก์่อนน าไปทดลองใช ้ 

6.น าแบบสอบถามท่ีไดป้รบัปรุงแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ ไปหาคณุภาพของแบบสอบถาม 
โดยการน าไปทดลองใช ้(Try out) กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ชุด แลว้น ามาหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใชส้ตูรสมัประสทิธ์ิอลัฟ่า (Conficiency Alpha) โดยวิธีการค านวณของครอนบาช 
(Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) โดยโประแกรมส าเรจ็รูป SPSS/PC เพื่อใหไ้ดค้่าความ

เช่ือมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0<α<1 โดยค่าท่ีใกลเ้คียง 1 มากแสดงว่ามีความ
เช่ือมั่นสูง ทั้งนีค้่าความเช่ือมั่นท่ียอมรบัไดจ้ะตอ้งมีค่าเกิน 0.70 (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2546) 
เพราะถือวา่คา่ท่ีไดเ้พียงพอและเป็นท่ียอมรบัทางสถิติ  

โดยผูว้ิจยัค านวณคา่สมัประสทิธ์ิอลัฟ่าดา้นตา่งๆไดด้งันี ้
6.1 ดา้นองคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทัวรไ์หวพ้ระมีค่าสมัประสิทธ์ิโดยรวม มีค่า

เท่ากบั 0.959 ดา้นสิ่งดงึดดูใจ มีคา่เท่ากบั 0.903 ดา้นกิจกรรม มีค่าเท่ากบั 0.884 ดา้นการเขา้ถึง 
มีค่าเท่ากับ 0.825 ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเท่ากับ 0.829 และดา้นท่ีพัก มีค่าเท่ากับ 
0.788  

6.2 ดา้นแรงจูงใจในการท่องเท่ียวซือ้ทัวรไ์หวพ้ระ มีค่าสมัประสิทธ์ิโดยรวมเท่ากับ 
0.895ดา้นแรงจงูใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว เท่ากบั 0.877 ดา้นแรงจงูใจดงึดดูในการท่องเท่ียว มี
คา่สมัประสทิธ์ิอลัฟ่าเท่ากบั 0.832  

6.3 ดา้นความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของนักท่องเท่ียว มีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า
โดยรวมเท่ากบั 0.846 
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 ซึ่งในแต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์ท่ีเพียงพอและเป็นท่ียอมรบัทางสถิติ หลังจากนั้นน า
แบบสอบถามท่ีทดลองใช ้ผ่านกระบวนการปรบัปรุงให้ถูกตอ้งและเหมาะสมทัง้ดา้นภาษาและ
รูปแบบการจดัพิมพ ์จงึน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูจรงิ 

7.น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณไ์ปเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้เป็นการใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) แบบค าถามปลายปิด (Close-Ended Questions ) ซึ่งประกอบไปดว้ยค าถาม
ปลายปิด (Close-Ended Questions ) แบบมีตัวเลือกค าตอบ (Choice Question)  โดยแบ่ง
เนือ้หาออกเป็น 4 สว่นดงัตอ่ไปนี ้

ส่วน ท่ี  1  เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  เป็นค าถามมีค าตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous Question) ประกอบดว้ย
ค าถามเก่ียวกับ เพศ ส่วนค าถามแบบตัวเลือกตอบหลายตัวเลือก (Multiple – Choice) แต่ให้
เลือกตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว  ประกอบด้วยค าถามเก่ียวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended) มีหลายค าตอบ 
(Multiple Choice Questions) ใหเ้ลือกตอบเพียงค าตอบเดียว จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่  

1. เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Sca1.2 หญิง  
2. อายุ เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยมี

การแบง่เกณฑช์่วงอายเุป็นช่วงเริม่ตน้ท่ีอาย ุ21 ปีขึน้ไป (กาญจนา แกว้เทพ, 2552, น. 67) 
2.1 อาย ุ21-30 ปี 
2.2 อาย ุ31-40 ปี 
2.3 อาย ุ41-50 ปี 
2.4 อาย ุ51-60 ปี 
2.5 อาย ุ60 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale)  
3.1 โสด  
3.2 สมรส  
3.3 หมา้ยหรอืหยา่รา้ง 
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4. ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale)  

4.1 ต  ่ากวา่ปรญิญาตร ี 
4.2 ปรญิญาตร ี 
4.3 สงูกวา่ปรญิญาตร ี 

5. อาชีพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale)  
5.1 นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 
5.2 พนกังานบรษัิทเอกชน 
5.3 รบัราชการหรอืรฐัวิสาหกิจ 
5.4 เจา้ของกิจการ 
5.5 บา้นแม่บา้นหรอืวา่งงาน 
5.6 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ....  

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale)  

6.1 ต  ่ากวา่ 10,000 บาท 
6.2 10,000 – 20,000 บาท 
6.3 20,001 – 30,000 บาท 
6.4 30,001 – 40,000 บาท 
6.5 40,001 บาท ขึน้ไป 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับองคป์ระกอบการท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั จ านวน 19 ขอ้ 
แบง่จ านวนขอ้ค าถามแตล่ะองคป์ระกอบดงันี ้

1) ดา้นสิ่งดงึดดูใจ  จ านวน 4 ขอ้ 
2) ดา้นกิจกรรม      จ านวน 4 ขอ้  
3) ดา้นการเขา้ถึง    จ านวน 4 ขอ้ 
4) ดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก จ านวน 4 ขอ้ 
5) ดา้นท่ีพกั            จ านวน 3ขอ้ 
โดยแบง่มาตรวดัคา่เป็น 5 ระดบั คือ 
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คะแนน        ระดบัความคดิเห็น  
5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
4      หมายถึง เห็นดว้ย 
3      หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2      หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1      หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

การก าหนดการแปลผลคะแนน คือ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผล
คะแนนระดบัความคดิเห็นของนกัท่องเที่ยวเป็น 5 ระดบั โดยน าคะแนนสงูสดุลบคะแนนต ่าสดุและ
หารดว้ยจ านวนระดบั ตามหลกัสถิติการวดัการกระจายขอ้มลูเพื่อใหไ้ดค้วามกวา้งของอนัตรภาค
ชัน้ โดยมีสตูรค านวณดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 

ช่วงความกวา้งของชัน้   =     คะแนนสงูสดุ   -   คะแนนต ่าสดุ 
                                        จ านวนชัน้ 

                                 
                   =      5 – 1    =   0.80 
                                                5 

ดงันัน้คะแนนของคา่เฉลี่ยจงึสามารถแปลความหมายไดด้งันี ้
คะแนนเฉลี่ย                                         แปลผล 
1.00 - 1.80 องคป์ระกอบการท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระอยูใ่นระดบัดีมาก 
1.81 - 2.60 องคป์ระกอบการท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระอยูใ่นระดบัดี       
2.61 - 3.40 องค์ประกอบการท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระอยู่ในระดับปาน

กลาง 
3.41 - 4.20 องคป์ระกอบการท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระอยูใ่นระดบัไม่ดี  
4.21 - 5.00 องคป์ระกอบการท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระอยู่ในระดบัไม่ดีอยา่ง

มาก 
ส่วนท่ี 3   เป็นค าถามเก่ียวกับแรงจูงใจการท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ลกัษณะของ

แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Rating Scale มี 5 ระดบั จ านวน 
8 ขอ้ แบง่จ านวนขอ้ค าถามดงันี ้

1) แรงจงูใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว จ านวน 4 ขอ้  
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2) แรงจงูใจดงึดดูในการท่องเท่ียว    จ านวน 4 ขอ้ 
และแบง่มาตรวดัคา่เป็น 5 ระดบั คือ  

คะแนน        ระดบัแรงจงูใจ  
5 หมายถึง มากท่ีสดุ 
4      หมายถึง มาก 
3      หมายถึง ปานกลาง 
2      หมายถึง นอ้ย 
1      หมายถึง นอ้ยท่ีสดุ 

การก าหนดการแปลผลคะแนน คือ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผล
คะแนนระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียว เป็น 
5 ระดบั โดยน าคะแนนสงูสดุลบคะแนนต ่าสดุและหารดว้ยจ านวนระดบั ตามหลกัสถิติการวดัการ
กระจายขอ้มลูเพื่อใหไ้ดค้วามกวา้งของอนัตรภาคชัน้ โดยมีสตูรค านวณดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2545) 

ช่วงความกวา้งของชัน้   =     คะแนนสงูสดุ   -   คะแนนต ่าสดุ 
                                        จ านวนชัน้ 

                                    =      5 – 1    =   0.80 
                                                5 

ดงันัน้คะแนนของคา่เฉลี่ยจงึสามารถแปลความหมายไดด้งันี ้
คะแนนเฉลี่ย                                     แปลผล 
1.00 - 1.80 แรงจงูใจในการท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
1.81 - 2.60 แรงจงูใจในการท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระอยูใ่นระดบันอ้ย       
2.61 - 3.40 แรงจงูใจในการท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระอยูใ่นระดบัปานกลาง 
3.41 - 4.20 แรงจงูใจในการท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระอยูใ่นระดบัมาก 
4.21 - 5.00 แรงจงูใจในการท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

สว่นท่ี 4   เป็นค าถามเก่ียวกบัความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดบั
การวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Rating 
Scale มี 5 ระดบั จ านวน 5 ขอ้ 

และแบง่มาตรวดัคา่เป็น 5 ระดบั คือ  
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คะแนน        ระดบัความคดิเห็น  
5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
4      หมายถึง เห็นดว้ย 
3      หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2      หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1      หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

การก าหนดการแปลผลคะแนน คือ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผล
คะแนนระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวชาวไทย เป็น 
5 ระดบั โดยน าคะแนนสงูสดุลบคะแนนต ่าสดุและหารดว้ยจ านวนระดบั ตามหลกัสถิติการวดัการ
กระจายขอ้มลูเพื่อใหไ้ดค้วามกวา้งของอนัตรภาคชัน้ โดยมีสตูรค านวณดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2545) 

ดงันัน้คะแนนของคา่เฉลี่ยจงึสามารถแปลความหมายไดด้งันี ้
ช่วงความกวา้งของชัน้     =     คะแนนสงูสดุ   -   คะแนนต ่าสดุ 

                                       จ านวนชัน้ 
                                    

=      5 – 1    =   0.80 
                                                  5 
คะแนนเฉลี่ย                                 แปลผล 
1.00 - 1.80           ความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระอยู่ในระดับน้อย

ท่ีสดุ 
1.81 - 2.60           ความตัง้ใจท่องเที่ยวทวัรไ์หวพ้ระอยูใ่นระดบันอ้ย 
2.61 - 3.40           ความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระอยู่ในระดับปาน

กลาง 
3.41 - 4.20           ความตัง้ใจท่องเที่ยวทวัรไ์หวพ้ระอยูใ่นระดบัมาก 
4.21 - 5.00           ความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระอยู่ในระดับมาก

ท่ีสดุ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การศึกษาครัง้นีท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเลือก ใชส้ถานท่ีสะดวกในทัง้ 6 เขตท่ีจับ

ฉลากมาได ้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
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1. ผูว้ิจยัเตรยีมแบบสอบถามจ านวน 400 ชดุ  
2. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ี มีความสะดวกและเต็มใจท่ีจะตอบ

แบบสอบถาม  
3. น าขอ้มูลท่ีมีค าตอบครบถว้นสมบูรณ์มาท าการลงรหัส เพื่อน าไปวิเคราะห ์และ

แปลผล ขอ้มลูทางสถิติตอ่ไป 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล  
การจัดกระท าข้อมูล  

1. การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) โดยผูว้ิจยัไดต้รวจดคูวามถกูตอ้งความสมบรูณ์
ของ แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบรูณอ์อก  

2. น าแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) และคดัลอกรหสัท่ีลงเรียบรอ้ยแลว้ลง 
ในฟอรม์การลงรหสั เพื่อนาขอ้มลูมาบนัทกึลงคอมพิวเตอร ์ 

3. การน าผลขอ้มลูมาประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS เพื่อวิเคราะห์
ตาม ลกัษณะการวดัและสมมตุิฐานท่ีตัง้ไว ้

การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้  
1. การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชใ้นการอธิบาย

ใหท้ราบถึงลกัษณะขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอยา่ง โดยมีรายละเอียดคือ 

1) ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได ้มาวิเคราะหด์ว้ยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าสถิติ
รอ้ยละ (Percentage)  

2) องคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทัวรไ์หวพ้ระต่างจังหวดั ท าการวิเคราะห์ดว้ย
สถิติคา่เฉลี่ย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   

 3) แรงจูงใจในการท่องเท่ียวซือ้ทัวรไ์หวพ้ระต่างจังหวดั ท าการวิเคราะหด์ว้ย
สถิติคา่เฉลี่ย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

 4) ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท าการวิเคราะห์
ดว้ยสถิติคา่เฉลี่ย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistics) น ามาใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้

สมมติ ฐานข้อ ท่ี  1  ผู้บ ริโภคใน เขตก รุงเทพมหานครท่ี มี ลักษณ ะทาง
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ แตกต่างกนัมีความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวชาว
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ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั จะท าการทดสอบสมมตุิฐาน โดยจะน าขอ้มลูมาวิเคราะห์
ทางสถิติดว้ยการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS จะใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแตกตา่ง t-test  

สมมติ ฐานข้อ ท่ี  2  ผู้บ ริโภคใน เขตก รุงเทพมหานครท่ี มี ลักษณ ะทาง
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต้อ่เดือน แตกต่างกนัมี
ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั จะ
ท าการทดสอบสมมุติฐาน โดยจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS จะใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแตกตา่ง ONE-Way ANOVA 

สมมติฐานขอ้ท่ี3 องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นสิ่งดึงดดูใจ 
ดา้นกิจกรรม ดา้นการเขา้ถึง ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นท่ีพกั มีผลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียว
ทวัรไ์หวพ้ระของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จะท าการทดสอบสมมุติฐาน โดย
การทดสอบสถิติการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Linear Regression) 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 แรงจูงใจในการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย แรงจูงใจผลกัดนัใน
การท่องเท่ียว และแรงจูงใจดึงดูดในการท่องเท่ียว มีผลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จะท าการทดสอบสมมตุิฐาน โดยการทดสอบสถิติ
การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Linear Regression) 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
การวิจยัครัง้นี ้ใชส้ถิติแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึง่ประกอบดว้ย 
5.1.1 การหาคา่สถิติรอ้ยละ (Percentage) ใชส้ตูรดงันี ้

    P =
f×100

n
 

 เม่ือ  P    แทนคา่รอ้ยละ หรอื เปอรเ์ซน็ต ์
          f     แทน ความถ่ีของคะแนน 
          n    แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

5.1.2 การหาคา่เฉลี่ย (Mean) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545:39) ใชส้ตูรดงันี ้

         X̅ =
∑ x

n
 

 เม่ือ   x̅      แทน คา่คะแนนเฉลี่ย           

        ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
         n      แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
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5.1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2548, น. 49) ใชส้ตูรดงันี ้

)1(
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..

22







nn

XXn
DS

ii

 
โดย S.D. คือ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ΣXi คือ ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแตล่ะตวั 

 (ΣXi)2      คือ ผลรวมของคะแนนทัง้หมดแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
 n คือ จ านวนขอ้มลูในกลุม่ตวัอยา่ง 

5.2 การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (Reliability of the test) โดยใชว้ิธี
หาค่าสมัประสิทธ์ิของครอนบคั (Cronbachs’ alpha coefficiency) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550, 
น. 35) 

∝=
 k Covariance/Variance

1 + (k − 1)Covariance/Variance
 

เม่ือ     ∝     แทน ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
            K     แทน จ านวนค าถาม 

         Covariance  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถาม
ตา่งๆ 

         Variance      แทน คา่เฉลี่ยของคา่แปรปรวนของค าถาม 
5.3 สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ซึง่ประกอบดว้ย 

5.3.1 คา่สถิติ t-test 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ใน

กรณีทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกัน เพื่อใช้ทดสอบ
สมมตุิฐานจ านวน 1 ขอ้ ในดา้นเพศ (ชศูร ีวงศร์ตันะ, 2541, น. 165) 

กรณีคา่ความแปรปรวนแตกตา่งกนัหรอืไม่เท่ากนั s1 ≠ 
2 s2

2 

t =  
x1−x2 

√(
1

n1
+

1

n2
)
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เม่ือ   t       แทน คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณา t – distribution 

x1 x2     แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่ 1 และกลุม่ท่ี 2 

 s1,
2 s2

2     แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตัวอย่างท่ี 1และ
กลุม่ท่ี 2  

 n1,n2    แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 และกลุม่ 2 

 กรณีคา่ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัหรอืเท่ากนั s1
2 = s2

2 

t = 
x1−x2 

√(
1

n1
+

1

n2
)
 

สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ df = n1+n2 − 2 
เม่ือ    t         แทน คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณา t-distribution 

     x1 x2   แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่ 1 และกลุม่ท่ี 2 

     SP2     แทน คา่ความแปรปรวนรวม 

    n1,n2   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 และกลุม่ 2 
5.3.2 การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 

Variance: ANOVA) โดยการทดสอบความแตกตา่งของคะแนนเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ 
ซึง่ดคูา่ความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ซึง่จะไดใ้ชส้ถิติวิเคราะหจ์ากสถิติ 
(F) หรือค่า Brown-Forsythe (B) เพื่อทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สูตรนี ้ (กัลยา วานิชย์บัญชา , 
2550, น. 113) 

 

F   =    
MSa

MSw
 

เม่ือ   F         แทน คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณา F-distribution 

     MSa     แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean square 
between groups) 

     MSw   แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean 
square within groups) 

        Df       แทน ชัน้แห่งความอิสระ ไดแ้ก่ระหว่างกลุ่ม (k-1), ภายใน
กลุม่ (n-k) 
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ใชส้ตูรการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe (B) ใชใ้น
กรณีท่ีแตกตา่งกนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 141) 

F   =    
MSB

MSw
 

โดยคา่  MSw =  ∑ (1 −
n1

N
)k

i=1 si
2 

เม่ือ    B       แทน คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณา Brown-forsythe 

      MSB   แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

      MSw  แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มส าหรบัสถิติ Brown-
forsythe 

          K      แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
           n      แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
           N     แทน ขนาดประชากร 

         si
2    แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 

กรณี ท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และจะท าการ
ตรวจสอบความแตกตา่งแบบเป็นรายคูท่ี่ระดบันยัส าคญัสถิติ 0.05 โดยใชส้ตูรตามวิธี ดงันี ้

สูตรวิธีทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Fisher Leat Significant 
Difference:LSD (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549, น. 161) 

LSD  =    t1−∝/2n − k√MSE [
1 

ni
+

1

nj
] 

โดยท่ี 𝑛𝑖−𝑛𝑗  
เม่ือ   LSD      แทน ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณไดส้  าหรบัประชากรกลุม่ท่ี 

I และ t1−∝/2n − k    แทน ค่าท่ีใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ท่ีระดับ
ความเช่ือมั่น 95% และชัน้แห่งความเป็นอิสระภายใน กลุม่ = n-k 

 MSE     แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSw)           
n           แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ i 

n1       แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ j      

∝         แทน คา่ความคลาดเคล่ือน 
สตูรการวิเคราะหผ์ลตา่งคา่เฉลี่ยรายคู ่Dunnett T3 (Keppel, 1982, pp. 

153-155) 
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dD
̅̅̅̅ =

q
D√2(MSSIA)

√S
 

เม่ือ    dD
̅̅̅̅       แทน คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน Dunnett Test 

         qD      แทน คา่จากตาราง Critical Values of the Dunnett Test 

     MSSIA  แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
          S         แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

5.3.3 การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Linear Regression) 
จากสมการแสดงการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ(X) ของ

ประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ (α + β1X1 + β2X2 + …+ βkXk ) สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงค่าของตวัแปรตามไดส้่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่สามารถอธิบายไดนี้ ้

เรียกว่า ค่าความคาดเคลื่อนในการพยากรณ ์(Error : ε) การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยแบบพหุคณูจะ

เป็นการพยากรณ์หาค่าสมัประสิทธ์ิ α และ β1 จากค่าสถิติ a และ b ท่ีไดจ้ากการค านวณโดย
กลุม่ตวัอยา่ง โดยหลกัการวิเคราะห ์คือ คา่สมัประสทิธ์ิท่ีค  านวณได ้จะตอ้งเป็นคา่สมัประสทิธ์ิท่ีท า
ใหส้มการดังกล่าว มีค่าความคาดเคลื่อนก าลังสองรวมกันน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square 
:OLS) 

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 

Y = α + β1X1 + β2X2 + …+ βk X k+ + ε 
สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอยา่ง 
     Y = a + b1X1 + b2X2 + …+ bkXk 

โดยท่ี  X  คือ ตวัแปรอิสระ 
  Y  คือ ตวัแปรตาม 
  K  คือ จ านวนตวัแปรอิสระ 

เม่ือ α และ a เป็นจุดตดัแกน Y ของสมการถดถอย หรือ ค่าของ Y เม่ือ

ให้ตัวแปรอิสระทั้งหมดมีค่าเท่ากับศูนย์ ส่วน β และ b เป็นสัมประสิท ธ์ิถดถอย (Partial 
regression coefficient) ของตวัแปรอิสระแตล่ะตวั ซึง่หมายถึง อตัราการเปลี่ยนแปลงของตวัแปร
ตาม (Y) เมื่อตวัแปรอิสระนัน้ เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตวัแปรอิสระตวัอ่ืนมีคา่คงท่ี 

โดยท่ีคา่สมัประสทิธ์ิ a และ b สามารถค านวณไดจ้ากสตูรดงันี ้
a = Y-b1X1 - b2X2 - …- bkXk 

การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยเชิงพหคุณูมีเง่ือนไขท่ีส าคญั คือ 
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1. ความผิดพลาด (error) ตอ้งเป็นตวัแปรสุม่ และมีการแจกแจงแบบโคง้

ปกติ 
2. ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตัวแปรอิสระ (X) 

จะตอ้งเท่ากนั 
3. คา่ความผิดพลาดของตวัแปรตาม (Y) แตล่ะคา่เป็นอิสระตอ่กนั 
4. ตวัแปรอิสระท่ีน ามาวิเคราะหจ์ะตอ้งเป็นอิสระตอ่กนั 
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บทที ่4  
ผลการด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีศ้กึษา “องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียวและแรงจงูใจท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ” ในการ
วิเคราะหแ์ละแปลความหมายของขอ้มลู ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรยอ่เพื่อใหเ้ขา้ใจและ
สื่อความหมายไดต้รงกนั ดงันี ้

H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null hypothesis) 
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
n แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง (Mean) 
S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MS แทน คา่เฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน  (Mean of Squares) 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
t แทน คา่ท่ีใชพ้ิจารณา t – Distribution 
F  แทน  คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
Sig. แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติจากการทดสอบ ท่ี โปรแกรม 

  คอมพิ ว เตอร์ส  า เร็จ รูปค านวน เพื่ อ ใช้ในการส รุปผ ล 
  การทดสอบสมมติฐาน (Sig. (2-tailed)) 

* แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลตามความมุง่หมายของการวิจยั โดยแบง่การน าเสนอ

ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดย

แจกแจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แบง่เป็น 4 ตอนดงันี ้
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน  

ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัองคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ 
ประกอบดว้ย ดา้นสิ่งดงึดดูใจ ดา้นกิจกรรม ดา้นการเขา้ถึง ดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก และดา้นท่ี
พกั 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับแรงจูงใจในการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ
ประกอบดว้ย แรงจงูใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว และ แรงจงูใจดงึดดูในการท่องเท่ียว 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางประชาการศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต้อ่เดือนแตกตา่งกนัมีความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัร์
ไหวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2 องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นสิ่งดงึดดู
ใจ ดา้นกิจกรรม ดา้นการเขา้ถึง ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นท่ีพกั มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจ
ท่องเที่ยวทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจงูใจในการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย แรงจูงใจผลกัดนัใน
การท่องเท่ียว และแรงจูงใจดึงดดูในการท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ 
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

โดยแจกแจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที ่1 การวิเคราะหข้์อมูลส่วนบุคคล 
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศกึษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน วิเคราะหโ์ดยการหาคา่รอ้ยละ ดงัแสดงในตาราง 
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ตาราง 2 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบั
การศกึษาสงูสดุ อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน และสถานภาพสมรส 

ขอ้มลูสว่นบคุคล จ านวน (คน) รอ้ยละ 

เพศ   
 

หญิง 225 56.25 
ชาย 175 43.75 

รวม 400 100.00 
อายุ 

  21-30 ปี 93 23.25 
31-40 ปี 115 28.75 
41-50 ปี 34 8.50 
51-60 ปี 80 20.0 
60 ปีขึน้ไป 78 19.50 
รวม 400 100.00 
สถานภาพ 

  โสด 215 53.75 
สมรส 166 41.5 
หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ 19 4.75 
รวม 400 100.00 

ระดับการศึกษา   
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 56 14.0 
ปรญิญาตร ี 267 66.75 
สงูกวา่ปรญิญาตร ี 77 19.25 
รวม 400 100.00 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ขอ้มลูสว่นบคุคล จ านวน (คน) รอ้ยละ 

อาชีพ   
นิสติหรอืนกัศกึษา 150 37.5 
พนกังานบรษัิทเอกชน 70 17.5 
รบัราชการหรอืรฐัวิสาหกิจ 151 37.75 
เจา้ของกิจการ 17 4.25 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เกษียณ รบัจา้งอิสระ พยาบาล 4 1.0 
รวม 400 100.00 

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดอืน   
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 92 23.0 
10,000 – 20,000 บาท 92 23.0 
20,001 – 30,000 บาท 129 32.25 
30,001 – 50,000 บาท 53 13.25 
มากกวา่ 50,000 บาท ขึน้ไป 34 8.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง  2 สามารถสรุปขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 400 

คนไดด้งันี ้
ดา้นเพศ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 225 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

56.3 และเพศชายจ านวน 175 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.8 
ดา้นอาย ุผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 115 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 28.75 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 93 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
23.25 ช่วงอายรุะหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20 ช่วงอายรุะหว่าง 60 ปีขึน้ไป 
จ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.5 และช่วงอาย ุ41-50 ปี จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.50  

ดา้นสถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 215 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 53.75 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 166 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.5 และ
สถานภาพหมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ จ  านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.75 
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ดา้นระดบัการศกึษาสงูสดุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีจ านวน 267 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.75 รองลงมาคือ การศกึษาระดบัสงูกวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 
77 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.25 และการศกึษาระดบัต ่ากวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 56 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
14 

ดา้นอาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรบัราชการหรือรฐัวิสาหกิจ 
151 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.75 รองลงมาคือนิสิตนกัศึกษา จ านวน 149 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.5 
พนกังานบรษัิทเอกชน จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.5 และอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 4 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 1 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 129 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.25 รองลงมาคือมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
ต ่ากว่า 10,000 บาท และรายได ้10,000 – 20,000 บาท จ านวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.75 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท จ านวน 92 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.25 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน มากกวา่ 50,000 บาท ขึน้ไป จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5  

เน่ืองจากพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีท าการตอบแบบสอบถามดา้นสถานภาพและดา้น
อาชีพมีความถ่ีคอ่นขา้งนอ้ยในบางกลุม่ ผูว้ิจยัจงึไดท้  าการยบุรวมกลุม่ แสดงขอ้มลูจ านวนความถ่ี
และรอ้ยละ ของผูต้อบแบบสอบถามเพื่อใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดด้งัตอ่ไปนี ้

ตาราง 3 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ และ
อาชีพ 

ขอ้มลูสว่นบคุคล จ านวน (คน) รอ้ยละ 

สถานภาพ   
 

โสด 215 53.75 
สถานภาพสมรส 185 46.25 
รวม 400 100.00 
อาชีพ 

  นิสติหรอืนกัศกึษา 149 37.25 
พนกังานบรษัิทเอกชน 70 17.50 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

 

 

 

ขอ้มลูสว่นบคุคล จ านวน (คน)      รอ้ยละ 

อาชีพ   
 

รบัราชการหรอืรฐัวิสาหกิจ 151 37.75 
เจา้ของกิจการ 30 7.5 
รวม 400 100.00 

 
                    ดา้นสถานภาพ ผูว้ิจยัไดท้  าการรวมกลุม่สถานภาพหมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู ่กบั
สถานภาพสมรส ไวใ้นกลุ่มเดียวกนั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 
215 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.75 และมีสถานภาพสมรส จ านวน 185 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.25  

ดา้นอาชีพ ผูว้ิจยัไดท้  าการรวมกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ กับ กลุ่มอาชีพเจา้ของกิจการ ไวใ้น
กลุ่มเดียวกนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรบัราชการหรือรฐัวิสาหกิจ 151 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.75 รองลงมาคือนิสิตนักศึกษา จ านวน 149 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.25 
พนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.5 และอาชีพเจา้ของกิจการ จ านวน 30 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับองคป์ระกอบการท่องเที่ยวซือ้ทัวรไ์หว้พระ 

ประกอบด้วย ด้านส่ิงดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
และดา้นทีพ่ัก 

การวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนนี ้ผูว้ิจยัไดน้  าค าตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห ์ผล
จากการวิเคราะหป์รากฏตามตาราง ดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 4 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ  

องคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ  S.D. แปลผล 

ดา้นสิ่งดงึดดูใจ 3.96 0.936 ดี 

ดา้นกิจกรรม 4.14 0.830 ดี 

ดา้นการเขา้ถึง 3.98 0.856 ดี 

ดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก 4.05 0.799 ดี 

ดา้นท่ีพกั 3.96 0.921 ดี 

รวม 4.02 0.790 ดี 

 
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับองคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทัวรไ์หวพ้ระ 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นตอ่องคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นตอ่องคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ ดา้นกิจกรรม ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 
ดา้นการเขา้ถึง ดา้นสิ่งดึงดดูใจ ดา้นท่ีพกั ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14 4.05 3.98  และ 
3.96 ตามล าดบั  

ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้
ดา้นสิ่งดงึดดูใจ 

องคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ  S.D. แปลผล 

ดา้นสิ่งดงึดดูใจ    

ความน่าสนใจและมีเอกลกัษณข์องวดั 4.21 0.927 ดีมาก 
จ าหน่ายสินคา้และของฝากมีความหลากหลาย 3.81 1.121 ดี 
สถานท่ีบรเิวณวดัมีความสวยงาม รม่รืน่ เหมาะกบัการ
ถ่ายภาพส าหรบันกัท่องเท่ียว 

3.87 1.111 ดี 

วดัมีช่ือเสียงและมีนกัท่องเท่ียวเดนิทางมาจ านวนมาก 3.97 1.023 ดี 
รวม 3.96 0.936 ดี 
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จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลองคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทัวรไ์หวพ้ระ พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทัวรไ์หวพ้ระ ดา้นสิ่งดึงดูดใจ
โดยรวมอยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นดา้นสิ่งดึงดดูใจ ในระดบัดีมาก คือ ความน่าสนใจและมีเอกลกัษณข์อง
วดั โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.21 และ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดา้นสิ่งดงึดดูใจ ในระดบัดี คือ 
วดัมีช่ือเสียงและมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาจ านวนมาก  สถานท่ีบรเิวณวดัมีความสวยงาม รม่รื่น 
เหมาะกบัการถ่ายภาพส าหรบันกัท่องเท่ียว และ จ าหน่ายสินคา้และของฝากมีความหลากหลาย 
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.97 3.87 และ 3.81 ตามล าดบั 

ตาราง 6 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ 
ดา้นกิจกรรม 

องคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ  S.D. แปลผล 
ดา้นกิจกรรม    
การท าสงัฆทาน 4.27 0.946 ดีมาก 
การท าบญุ เชน่ ปลอ่ยนก ปลอ่ยปลา บรจิาคเงินใหก้บั
วดั 

4.05 0.994 ดี 

การฟังเทศก ์ 4.17 0.908 ดี 
การไหวพ้ระและสวดมนต ์ 4.05 0.955 ดี 
รวม 4.14 0.830 ดี 

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลองคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทัวรไ์หวพ้ระ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อองค์ประกอบการท่องเท่ียวซือ้ทัวรไ์หวพ้ระ ด้านกิจกรรม
โดยรวมอยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นดา้นกิจกรรม ในระดบัดีมาก คือ การท าสงัฆทาน การท าบญุ เช่น ปลอ่ย
นก ปลอ่ยปลา บรจิาคเงินใหก้บัวดั และ การไหวพ้ระและสวดมนต ์โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.27 และ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดา้นกิจกรรม ในระดบัดี คือ การฟังเทศก ์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.17 และ 4.05 ตามล าดบั 
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ตาราง 7 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ 
ดา้นการเขา้ถึง 

องคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ  S.D. แปลผล 

ดา้นการเขา้ถึง    

ความหลากหลายของวิธีการเดินทางมาเท่ียว 3.99 1.012 ดี 
การดแูลจดัการจราจรของเจา้หนา้ท่ี 4.14 0.954 ดี 
สถานท่ีมีปา้ยบอกทางชดัเจน 3.95 1.000 ดี 
ลกัษณะพืน้ท่ีและทางเดินท่ีเอือ้อ านวยตอ่การพา 
ผูส้งูอายหุรอืผูท่ี้ตอ้งนั่งรถเขน็วีลแชร ์

3.83 0.939 ดี 

รวม 3.98 0.856 ดี 

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลองคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทัวรไ์หวพ้ระ พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทัวรไ์หวพ้ระ ดา้นการเขา้ถึง 
โดยรวมอยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นดา้นการเขา้ถึง ในระดบัดี คือ ความหลากหลายของวิธีการเดินทางมา
เท่ียว สถานท่ีมีปา้ยบอกทางชดัเจน ลกัษณะพืน้ท่ีและทางเดินท่ีเอือ้อ านวยตอ่การพาผูส้งูอายหุรอื
ผูท่ี้ตอ้งนั่งรถเข็นวีลแชร ์โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.14 3.99 3.95  และ 3.83 ตามล าดบั 

 

ตาราง 8 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ 
ดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก 

องคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ  S.D. แปลผล 

ดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก    

มีหอ้งน า้สะอาดภายในวดัท่ีเพียงพอกบัจ านวนนกัท่องเท่ียว 3.82 0.987 ดี 
สถานท่ีมีท่ีจอดรถรองรบันกัท่องเท่ียว 4.03 0.995 ดี 
สถานท่ีมีรา้นคา้หลากหลายประเภท 4.16 0.940 ดี 
มีใหบ้รกิารขอ้มลูแก่นกัท่องเท่ียว 4.19 0.875 ดี 

รวม 4.05 0.799 ดี 
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จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลองคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทัวรไ์หวพ้ระ พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นตอ่องคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ ดา้นสิ่งอ  านวยความ
สะดวก โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในระดับดี คือ มีให้บริการข้อมูลแก่
นกัท่องเท่ียว สถานท่ีมีรา้นคา้หลากหลายประเภท สถานท่ีมีท่ีจอดรถรองรบันกัท่องเท่ียวและ มี
หอ้งน า้สะอาดภายในวดัท่ีเพียงพอกบัจ านวนนกัท่องเท่ียว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 4.16 4.03  
และ 3.82 ตามล าดบั 

ตาราง 9 คา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ ดา้น
ท่ีพกั 

องคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ  S.D. แปลผล 

ดา้นท่ีพกั    

หอ้งพกัมีความสะอาด และสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีครบ
ครนั 

3.80 1.112 ดี 

เจา้หนา้ท่ีประจ าท่ีพกัสามารถใหข้อ้มลูและรายละเอียด
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.94 1.024 ดี 

มีระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีดี  4.16 0.971 ดี 
รวม 3.96 0.921 ดี 

 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลองคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทัวรไ์หวพ้ระ พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นตอ่องคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ ดา้นสิ่งอ  านวยความ
สะดวก โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในระดับดี คือ มีมีระบบรกัษาความ
ปลอดภยัท่ีดี  เจา้หนา้ท่ีประจ าท่ีพกัสามารถใหข้อ้มลูและรายละเอียดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวไดเ้ป็น
อย่างดี และ หอ้งพกัมีความสะอาด และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบครนั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16 3.94  และ 3.80 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวซือ้ทัวรไ์หว้พระ

ประกอบด้วย แรงจูงใจผลักดนัในการทอ่งเทีย่ว และ แรงจูงใจดงึดดูในการทอ่งเทีย่ว 
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การวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนนี ้ผูว้ิจยัไดน้  าค าตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห ์ผล
จากการวิเคราะหป์รากฏตามตาราง ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 10 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจงูใจในการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ 

แรงจงูใจในการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ  S.D. ระดบัแรงจงูใจ 

แรงจงูใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว 4.11 0.789 มาก 

แรงจงูใจดงึดดูในการท่องเท่ียว 4.11 0.793 มาก 

รวม 4.11 0.759 มาก 

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการท่องเท่ียวซือ้ทัวรไ์หวพ้ระ
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อแรงจงูใจในการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเห็นต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียวซือ้ทัวรไ์หว้พระ แรงจูงใจดึงดูดในการท่องเท่ียว และ
แรงจงูใจผลกัดนัในการท่องเท่ียวกิจกรรม ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.11  

ตาราง 11 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจงูใจในการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ 
แรงจงูใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว 

แรงจงูใจในการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ  S.D. ระดบัแรงจงูใจ 

แรงจงูใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว    

เพ่ือเคารพและขอพรจากสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ 4.07 0.955 มาก 

เพื่อความสงบและความสบายใจ 4.04 0.962 มาก 

เพื่อแสวงบญุ 4.18 0.923 มาก 

เพื่อสรา้งความสมัพนัธใ์นครอบครวัหรอืกลุม่เพื่อน 4.16 0.896 มาก 
รวม 4.11 0.789 มาก 

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลแรงจูงใจในการท่องเท่ียวซือ้ทัวรไ์หวพ้ระ พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ แรงจูงใจผลกัดนัใน
การท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อแรงจูงใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว ในระดบัมาก คือ เพื่อแสวง
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บุญ เพื่อสรา้งความสมัพันธ์ในครอบครวัหรือกลุ่มเพื่อน ความน่าสนใจและมีเอกลกัษณ์ของวดั 
เพ่ือเคารพและขอพรจากสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ และ เพื่อความสงบและความสบายใจ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 
4.18 4.16 4.07 และ 4.04 ตามล าดบั 

ตาราง 12 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจงูใจในการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ 
แรงจงูใจดงึดดูในการท่องเท่ียว 

แรงจงูใจในการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ  S.D. ระดบัแรงจงูใจ 

แรงจงูใจดงึดดูในการท่องเท่ียว    

ความมีช่ือเสยีงของสถานท่ี 4.10 0.930 มาก 

ความพรอ้มดา้นสิง่อ  านวยความสะดวกตา่งๆ มีครบครนั 3.99 0.955 มาก 

ความเหมาะสมคุม้คา่ของคา่ใชจ้่ายในการมาเท่ียว 4.24 0.914 มากท่ีสดุ 

ไดร้บัอิทธิพลจากสื่อสงัคมออนไลน ์ 4.12 0.944 มาก 
รวม 4.11 0.793 มาก 

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลแรงจูงใจในการท่องเท่ียวซือ้ทัวรไ์หวพ้ระ พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นตอ่แรงจงูใจในการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ แรงจงูใจดงึดดูในการ
ท่องเท่ียว  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อแรงจูงใจดึงดูดในการท่องเท่ียว ในระดบัมากท่ีสดุ คือ ความ
เหมาะสมคุม้คา่ของคา่ใชจ้่ายในการมาเท่ียว โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.24 และ ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความเห็นต่อแรงจูงใจดึงดูดในการท่องเท่ียว ในระดบัเห็นดว้ย คือ ไดร้บัอิทธิพลจากสื่อสงัคม
ออนไลน ์ความมีช่ือเสียงของสถานท่ี และ ความพรอ้มดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มีครบ
ครนั โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.12 4.10 และ 3.99 ตามล าดบั  

 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระของ

นักทอ่งเทีย่วชาวไทย 
การวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนนี ้ผูว้ิจยัไดน้  าค าตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห ์ผล

จากการวิเคราะหป์รากฏตามตาราง ดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  S.D. ระดบัความตัง้ใจ 

ท่านวางแผนท่ีจะซือ้ทวัรไ์หวพ้ระนีอี้กในอนาคต 4.03 1.017 มาก 

ท่านยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพ่ือซือ้ทวัรไ์หวพ้ระนีใ้นอนาคตหากมี
ราคาทวัรมี์การปรบัเพิ่มมากขึน้ 

4.24 0.960 มากท่ีสดุ 

ท่านอยากกลบัมาใชบ้รกิารหรอื ซือ้ทวัรไ์หวพ้ระนีอี้กครัง้ใน
อนาคตเม่ือท่านเกิดความพงึพอใจ 

4.33 0.842 มากท่ีสดุ 

หากทา่นมีความตอ้งท่องเท่ียว ท่านจะนกึถึงทวัรไ์หวพ้ระ
เป็นอนัดบัแรก 

4.20 0.876 มาก 

ท่านจะท่องเท่ียวกบัทวัรไ์หวพ้ระอยูเ่สมอเพราะถือวา่เป็น
ความสงบสขุทางจิตใจ และการพกัผอ่นของตวัทา่นเอง 

4.00 0.947 มาก 

รวม 4.16 0.777 มาก 

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.16 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านอยากกลบัมาใชบ้ริการหรือ ซือ้ทัวรไ์หวพ้ระนีอี้กครัง้ใน
อนาคตเม่ือท่านเกิดความพงึพอใจ และ ท่านยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพื่อซือ้ทวัรไ์หวพ้ระนีใ้นอนาคตหาก
มีราคาทัวรมี์การปรบัเพิ่มมากขึน้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และ 4.24 ส่วน
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อยู่
ในระดบัมาก คือ หากท่านมีความตอ้งท่องเท่ียว ท่านจะนึกถึงทัวรไ์หวพ้ระเป็นอนัดบัแรก ท่าน
วางแผนท่ีจะซือ้ทวัรไ์หวพ้ระนีอี้กในอนาคต และ ท่านจะท่องเท่ียวกบัทวัรไ์หวพ้ระอยู่เสมอเพราะ
ถือว่าเป็นความสงบสขุทางจิตใจ และการพกัผ่อนของตวัท่านเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 4.03 
และ 4.00 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงอนุมานเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางประชาการศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนัมีความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หว้
พระ ของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั จ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนัความตัง้ใจท่องเท่ียว
ทัวรไ์หว้พระ ของนักท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  โดยสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกันความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ของ
นกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกตา่งกนั 

H1: นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกันความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ของ
นกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชส้ถิติวิเคราะหค์่าที (Independent sample t-
test) โดยใชก้ลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกันท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยจะยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเช่ือมั่ น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง(H1)  ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
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ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระของ
นกัท่องเท่ียว จ าแนกตามเพศ โดยใชก้ารทดสอบ Levene’s Test 

Levene's Test for Equality of Variances Levene’s Statistics sig. 
ค ว าม ตั้ ง ใจ ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ทั ว ร ์ไห ว้พ ระ  ข อ ง

นกัท่องเท่ียว 
1.089 0.297 

 
จากตาราง 14 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ

ของนักท่องเท่ียว จ าแนกตามเพศ พบว่า ความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของนักท่องเท่ียว 
จ าแนกตามเพศ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.297 ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีคา่ความแปรปรวนไม่เท่ากนั จึงใชก้ารทดสอบคา่ 
t กรณีคา่ความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั (Equal variances not assumed) 
 

ตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะห์ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตาม
เพศ  

t-test for Equality of 
Means 

เพศ  S.D. t df Sig. 

ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัร์
ไหวพ้ระของนกัท่องเท่ียว 

หญิง 4.13 0.752 -0.792 398 0.297 

ชาย 4.20 0.809    

 
จากตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะหค์วามตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียว

จ าแนกตามเพศ พบว่า ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียว  จ าแนกตามเพศ มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.297 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกันความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ 
ของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกตา่งกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 
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สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกตา่งกนัความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัร์
ไหวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐาน
ทางสถิติไดด้งันี ้

H0: นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกันความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ของ
นกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกตา่งกนั 

H1: นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกันความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ของ
นกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
คา่นอ้ยกวา่ 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ถา้ความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันใหท้ดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉลี่ยแตกตา่งกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ท่ี ซึง่จะน าไปเปรยีบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิติ มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 
 
 
 
 
 



  79 

ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตาม
อาย ุโดยใช ้Levene’s Test  

Levene’s Test for Equality of 
Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของ
นกัท่องเท่ียว  0.512 4 395 0.727 

 
จากตาราง 16 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ

ของนักท่องเท่ียว จ าแนกตามอายุ พบว่า ความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของนักท่องเท่ียว 
จ าแนกตามอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.727 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนของขอ้มลูแต่ละกลุ่มเท่ากัน 
ดงันัน้ จงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 

ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของ
นกัท่องเท่ียว จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ F-test  

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 2.185 4 0.546 0.903 0.462 
ภายในกลุม่ 238.831 395 0.605   
รวม 241.016 399    

 
จากตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หว้

พระของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ F-test  พบวา่ ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ
ของนักท่องเท่ียว จ าแนกตามอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.462 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกตา่ง
กนัความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกตา่งกนั ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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สมมตฐิานข้อที ่1.3 นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หว้
พระ ของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทาง
สถิติไดด้งันี ้

H0: นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ 
ของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกตา่งกนั 

H1: นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ 
ของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชส้ถิติวิเคราะหค์่าที (Independent sample t-
test) โดยใชก้ลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกันท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยจะยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเช่ือมั่ น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง(H1)  ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระของ
นกัท่องเท่ียว จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชก้ารทดสอบ Levene’s Test 

Levene's Test for Equality of Variances Levene’s Statistics sig. 
ค ว าม ตั้ ง ใจ ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ทั ว ร ์ไห ว้พ ระ  ข อ ง

นกัท่องเท่ียว 

 
1.333 

 
0.249 

 
จากตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ

ของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียว 
จ าแนกตามเพศ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.249 ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
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และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีคา่ความแปรปรวนไม่เท่ากนั จึงใชก้ารทดสอบคา่ 
t กรณีคา่ความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั (Equal variances not assumed) 

ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะหค์วามตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตาม
สถานภาพ 

t-test for Equality of 
Means 

สถาน
ภาพ  S.D. t df Sig. 

ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัร์
ไหวพ้ระของนกัท่องเท่ียว 

โสด 4.16 0.749 -0.091 398 0.249 

สมรส 4.16 0.81    

 
จากตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะหค์วามตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียว

จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของนักท่องเท่ียว  จ าแนกตาม
สถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.297 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันความตั้งใจ
ท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกตา่งกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.4 นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันความตัง้ใจ

ท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศกึษา แตกตา่งกนั มีความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หว้
พระ ของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกตา่งกนั 

H1: นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศกึษา แตกตา่งกนั มีความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หว้
พระ ของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
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คา่นอ้ยกวา่ 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ถา้ความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันใหท้ดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉลี่ยแตกตา่งกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ท่ี ซึง่จะน าไปเปรยีบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิติ มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 
 

ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระของ
นกัท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้Levene’s Test  

Levene’s Test for Equality of 
Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของ
นกัท่องเท่ียว 

.007 2 397 0.993 

 
จากตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ

ของนักท่องเท่ียว จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระของ
นักท่องเท่ียว จ าแนกตามระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.993 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวน
ของขอ้มลูแตล่ะกลุม่เท่ากนั ดงันัน้ จงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของ
นกัท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ F-test  

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวา่งกลุม่ 2 1.240 .620 1.027 0.359 
ภายในกลุม่ 397 239.775 .604   
รวม 399 241.016    

 
จากตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หว้

พระของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ F-test  พบว่า ความตัง้ใจท่องเท่ียว
ทัวรไ์หวพ้ระของนักท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบัการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.359 ซึ่งมากกว่า 
0.05 นั่ นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศกึษา แตกตา่งกนั มีความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียว
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.5 นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกันความตัง้ใจท่องเท่ียว
ทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนเป็นสมมตฐิาน
ทางสถิติไดด้งันี ้

H0: นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของ
นกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกตา่งกนั 

H1: นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของ
นกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
คา่นอ้ยกวา่ 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันใหท้ดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉลี่ยแตกตา่งกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ท่ี ซึง่จะน าไปเปรยีบเทียบ
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เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิติ มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 

ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระของ
นกัท่องเท่ียว จ าแนกตามอาชีพ โดยใช ้Levene’s Test  

Levene’s Test for Equality of 
Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของ
นกัท่องเท่ียว 0.375 3 396 0.771 

 
จากตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ

ของนักท่องเท่ียว จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของนักท่องเท่ียว 
จ าแนกตามอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.771 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนของขอ้มลูแต่ละกลุ่มเท่ากัน 
ดงันัน้ จงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 
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ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของ
นกัท่องเท่ียว จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ F-test 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวา่งกลุม่ 0.304 3 0.101 0.166 0.919 
ภายในกลุม่ 240.712 396 0.608   
รวม 241.016 399    

 
จากตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หว้

พระของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ F-test  พบว่า ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หว้
พระของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.919 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกัน มีความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ของนักท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่
แตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
 

 สมมตฐิานย่อยข้อที ่1.6 นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่งกันความ
ตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั โดยสามารถเขียน
เป็นสมมตฐิานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัร์
ไหวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกตา่งกนั 

H1: นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัร์
ไหวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
คา่นอ้ยกวา่ 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ถา้ความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันใหท้ดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉลี่ยแตกตา่งกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ท่ี ซึง่จะน าไปเปรยีบเทียบ
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เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิติ มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 

ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระของ
นกัท่องเท่ียว จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน โดยใช ้Levene’s Test  

Levene’s Test for Equality of 
Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของ
นกัท่องเท่ียว 

2.303 4 395 0.058 

จากตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ
ของนักท่องเท่ียว จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของ
นกัท่องเท่ียว จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวน
ของขอ้มลูแตล่ะกลุม่เท่ากนั ดงันัน้ จงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 

ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของ
นกัท่องเท่ียว จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน โดยใชส้ถิติ F-test  

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 4 1.522 0.381 0.628 0.643 
ภายในกลุม่ 395 239.494 0.606   

รวม 399 241.016    
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จากตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หว้
พระของนักท่องเท่ียว จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ F-test  พบว่า ความตั้งใจ
ท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.643 
ซึง่มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ของ
นกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2 องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นสิ่งดึงดดูใจ 
ดา้นกิจกรรม ดา้นการเขา้ถึง ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นท่ีพัก มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0: องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นสิ่งดงึดดูใจ ดา้นกิจกรรม 
ดา้นการเขา้ถึง ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นท่ีพกัไม่มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หว้
พระ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1: องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นสิ่งดึงดดูใจ ดา้นกิจกรรม 
ดา้นการเขา้ถึง ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นท่ีพกั มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หว้
พระ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารวิเคราะหแ์บบถดถอยเชิงพห ุ(Multiple 
Regression Analysis) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05  

ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณขององคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว มี
อิทธิพลตอ่ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใชว้ิธีการวิเคราะห ์Linear Regression 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 144.403 5 28.881 117.779* 0.000 
Residual 96.613 394 0.245   
Total 241.016 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหพ์บว่า องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว สามารถท านายความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครได ้และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรง
ได้ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถ
ค านวณหาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้

ตาราง 27 แสดงการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุขององคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว  มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter 
Regression) 

องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว  B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 1.015 0.134  7.544* 0.000 
ดา้นสิ่งดงึดดูใจ(X1) -0.004 0.057 -0.005 -0.074 0.941 
ดา้นกิจกรรม (X2) 0.268 0.066 0.287 4.061* 0.000 
ดา้นการเขา้ถึง(X3) 0.145 0.081 0.159 1.787 0.075 
ดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก(X4) 0.234 0.073 0.240 3.224* 0.001 
ดา้นท่ีพกั(X5) 0.134 0.046 0.159 2.934* 0.004 
  r = 0.774  Adjusted R2 = 0.594 
  R2= 0.599  SE = 0.495 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

               จากตาราง 27 พบว่า องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ดา้นกิจกรรม (X2) ดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก(X4) และ ดา้นท่ีพกั(X5) มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 , 0.001 และ 0.004 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องคป์ระกอบ
ดา้นการท่องเท่ียว 5A’s ดา้นกิจกรรม (X2) ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก(X4) และ ดา้นท่ีพกั(X5) มี
อิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัทางสถิติท่ี 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 
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จากผลการวิเคราะหพ์บว่า องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดร้อ้ยละ 59.4 
(AdjustedR2 = 0.594) โดยสามารถน าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีสามารถรว่มท านายมาเขียน
เป็นสมการพยากรณ์ ความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร (Y) ไดด้งันี ้ 

Y = 1.015+0.268 (x2) + 0.234 (x4) + 0.134 (X5) 
 ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้
 ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธท์างบวกกบั ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ โดยรวม (Y) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม (X2) ดา้นสิง่อ  านวยความสะดวก (X4) และ  

ดา้นท่ีพัก (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ  0.234 0.268และ  0.134ตามล าดับ ซึ่ง
หมายความว่าองคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียวดา้นกิจกรรม (X2) ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก (X4) 
และ ดา้นท่ีพกั (X5) เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ โดยรวม (Y) 
ซึง่จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้
 หากไม่พิจารณาองค์ประกอบด้านการท่องเท่ียว ทั้ง 5 ด้าน ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจ
ท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ โดยรวม (Y) จะพบว่า ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ โดยรวม (Y) มีค่า
อยู่ท่ีระดบั 1.015 หน่วย หากนกัท่องเท่ียวท่ีมีความตัง้ใจท่องเท่ียวพิจารณาองคป์ระกอบดา้นการ
ท่องเท่ียว ดา้นกิจกรรม (X2) เพิ่มขึน้  1 หน่วยจะท าใหน้กัท่องเท่ียวมีความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หว้
พระ โดยรวม (Y) เพิ่มขึน้ 0.268 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหอ้งคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียวอีก 4 
ดา้นมีคา่คงท่ี 

 หากนักท่องเท่ียวท่ีมีความตั้งใจท่องเท่ียวพิจารณาองค์ประกอบด้านการ
ท่องเท่ียว ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก (X4) เพิ่มขึน้  1 หน่วยจะท าใหน้ักท่องเท่ียวมีความตัง้ใจ
ท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ โดยรวม (Y) เพิ่มขึน้ 0.234 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหอ้งคป์ระกอบดา้นการ
ท่องเที่ยวอีก 4 ดา้นมีคา่คงท่ี 
 หากนกัท่องเท่ียวท่ีมีความตัง้ใจท่องเท่ียวพิจารณาองคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ดา้นท่ี
พัก (X5) เพิ่มขึน้  1 หน่วยจะท าใหน้ักท่องเท่ียวมีความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ โดยรวม (Y) 
เพิ่มขึน้ 0.134 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหอ้งคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียวอีก 4 ดา้นมีคา่คงท่ี 
 สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธก์บัความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ โดยรวม (Y) มี 2 ตวั
แปร ไดแ้ก่ ดา้นสิ่งดงึดดูใจ (X1) และ ดา้นการเขา้ถึง (X3)ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัวดัความตัง้ใจ
ท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ โดยรวม (Y) 
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สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจงูใจในการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย แรงจงูใจผลกัดนัในการ

ท่องเท่ียว และแรงจงูใจดงึดดูในการท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0: แรงจูงใจในการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย แรงจูงใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว 
และแรงจูงใจดึงดูดในการท่องเท่ียวไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1: แรงจูงใจในการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย แรงจูงใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว 
และแรงจูงใจดึงดูดในการท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารวิเคราะหแ์บบถดถอยเชิงพห ุ(Multiple 
Regression Analysis) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. นอ้ยกวา่ 0.05  

 

ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณูของแรงจูงใจในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อ
ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการ
วิเคราะห ์Linear Regression 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 162.877 2 81.439 413.766* 0.000 
Residual 78.139 397 0.197   
Total 241.016 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหพ์บว่า แรงจูงใจในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจ
ท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึง่นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา่ แรงจงูใจในการท่องเท่ียวสามารถท านายความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในเขตกรุงเทพมหานครได ้และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงได้ ท่ีระดบันยัส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งจากการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุคณู สามารถค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้  

ตาราง 29 แสดงการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหขุองแรงจงูใจในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลตอ่ความ
ตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้วิธีการ
วิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู ดว้ยวิธีการเลือกตวัแปรโดยวิธีน าตวัแปรเขา้ทัง้หมด (Enter Regression) 

แรงจงูใจในการท่องเท่ียว B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 0.711 0.122  5.816* 0.000 
แรงจูงใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว
(X1) 

0.331 0.052 0.336 6.338* 0.000 

แรงจูงใจดึงดูดในการท่องเท่ียว
(X2) 

0.509 0.052 0.519 9.797* 0.000 

  r = 0.822  Adjusted R2 = 0.674 
  R2= 

0.676 
 SE 

= 0.444 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 29 พบว่า แรงจงูใจในการท่องเท่ียว ดา้นแรงจงูใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว(X1) 

และ ดา้นแรงจูงใจดึงดูดในการท่องเท่ียว (X2) มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า แรงจูงใจในการ
ท่องเท่ียว ดา้นแรงจงูใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว(X1) และ ดา้นแรงจงูใจดงึดดูในการท่องเท่ียว (X2) 
มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัทางสถิติท่ี 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

จากผลการวิเคราะหพ์บว่า แรงจูงใจในการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย แรงจูงใจผลกัดนัใน
การท่องเท่ียว และแรงจูงใจดึงดดูในการท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 67.4 (Adjusted R2 = 0.674) โดย
สามารถน าค่าสมัปะสิทธ์ิของตวัแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ความ
ตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (Y) ไดด้งันี ้ 

Y = 0.711+0.509 (x2) + 0.331 (x1)  
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ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้
 ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธท์างบวกกับ ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ โดยรวม 

(Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแ้ก่  แรงจูงใจผลักดันในการท่องเท่ียว (X1) และ 
แรงจงูใจดงึดดูในการท่องเท่ียว (X2)  โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั .0331 และ .509 ตามล าดบั ซึ่ง
หมายความว่าแรงจูงใจในการท่องเท่ียว แรงจูงใจผลักดันในการท่องเท่ียว (X1) และ แรงจูงใจ
ดงึดดูในการท่องเท่ียว (X2)  เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ โดยรวม 
(Y) ซึง่จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

 หากไม่พิจารณาแรงจูงใจในการท่องเท่ียวทั้ง 2 ด้าน ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจ
ท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ โดยรวม (Y) จะพบวา่ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ โดยรวม (Y) มีคา่อยู่
ท่ีระดบั 0.711 หน่วย หากนกัท่องเท่ียวท่ีมีความตัง้ใจท่องเท่ียวพิจารณาแรงจงูใจในการท่องเท่ียว 
แรงจงูใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะท าใหน้กัท่องเท่ียวมีความตัง้ใจท่องเท่ียว
ทวัรไ์หวพ้ระ โดยรวม (Y) เพิ่มขึน้ 0.331 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหอ้งคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว 
อีก 1 ดา้น มีคา่คงท่ี 

 หากนักท่องเท่ียวท่ีมีความตั้งใจท่องเท่ียวพิจารณาแรงจูงใจในการท่องเท่ียว 
แรงจูงใจดึงดดูในการท่องเท่ียว (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะท าใหน้กัท่องเท่ียวมีความตัง้ใจท่องเท่ียว
ทวัรไ์หวพ้ระ โดยรวม (Y) เพิ่มขึน้ 0.509 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหอ้งคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว 
อีก 1 ดา้น มีคา่คงท่ี 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
   

สมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะทางประชาการศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนัมีความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หว้
พระ ของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
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ตาราง 30 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นลกัษณะขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

ความตัง้ใจท่องเท่ียว
ทวัรไ์หวพ้ระ ของ
นกัท่องเท่ียว 

ลกัษณะขอ้มลูสว่นบคุคล 
เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา 
อาชีพ รายได้

เฉลี่ยตอ่
เดือน 

X X X X X X

หมายเหต ุ   หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน  
                 X   หมายถึง ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สมมติฐานข้อที่ 2 องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นสิ่งดึงดดูใจ ดา้น
กิจกรรม ดา้นการเขา้ถึง ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นท่ีพกั มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียว
ทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 31 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว 

ความตัง้ใจ
ท่องเท่ียวทวัรไ์หว้
พระของ
นกัท่องเท่ียว 

องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว 

ดา้นสิ่งดงึดดูใจ ดา้นกิจกรรม ดา้นการ
เขา้ถึง 

ดา้นสิ่งอานวย
ความสะดวก

ดา้นท่ีพกั 

X  X  

หมายเหต ุ    หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
                    X  หมายถึง ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจูงใจในการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย แรงจูงใจผลักดันในการ
ท่องเท่ียว และแรงจงูใจดงึดดูในการท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 32  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน แรงจงูใจในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว  

หมายเหต ุ   หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
                    X  หมายถึง ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของ
นกัท่องเท่ียว แรงจงูใจในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 

แรงจงูใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว แรงจงูใจดงึดดูในการ
ท่องเท่ียว
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บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียวและแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลท่ีไดจ้ากการวิจยันัน้จะ
สามารถน ามาเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการซือ้ทวัรไ์หวพ้ระรวมไปถึง
ผูป้ระกอบการสามารถน าผลการวิจยัไปวางแผนธุรกิจเก่ียวกบัทวัรไ์หว้พระเพื่อสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสงูสดุ 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 งานวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดก้าหนดความมุง่หมายของงานวิจยัไวมี้รายละเอียดดงันี ้

 1. เพื่อศึกษาความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามลักษณะดา้นประชากรศาสตร  ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา อาชีพ รายได ้

 2. เพื่อศกึษาองคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นสิ่งดึงดดูใจ ดา้น
กิจกรรมดา้นการเขา้ถึง ดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก ดา้นท่ีพกั ท่ีมีอิทธิพลความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัร์
ไหวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียว 

 3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย แรงจูงใจผลักดันในการ
ท่องเที่ยว และแรงจงูใจดงึดดูในการท่องเท่ียว ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ 

ความส าคัญของการวิจัย 
 งานวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดความส าคญัของการวิจยัไวมี้รายละเอียดดงันี ้

 1. ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผน
หรอืปรบัปรุงการท่องเท่ียวและบรกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวกลุม่เปา้หมาย
ได ้
 2. หน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีความสนใจเก่ียววิจยันีส้ามารถน าผลสรุปไปปรบัใชเ้พื่อเป็น
แนวทางใหก้บังานวิจยัครัง้ตอ่ไป 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
 1. นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางประชาการศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการ 
ศกึษา อาชีพ และรายไดต้อ่เดือนแตกต่างกนัมีความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียว
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
 2. องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นสิ่งดึงดดูใจ ดา้นกิจกรรม ดา้นการ
เขา้ถึง ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นท่ีพกั มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. แรงจงูใจในการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย แรงจงูใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว และแรงจงูใจ 
ดงึดดูในการท่องเท่ียว มีอทิธิพลตอ่ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวเิคราะหข้์อมูล 
 ผลการศึกษาคน้ควา้เรื่อง “องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียวและแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นีจ้  านวน 400 คน สามารถสรุปไดต้ามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้
              ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงพรรณนา 

1. ขอ้มลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงคิดเป็นรอ้ยละ 56.3 มีช่วงอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 28.75 สถานภาพโสด คิด
เป็นรอ้ยละ 53.75 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคิดเป็นรอ้ยละ 66.75 ประกอบอาชีพรบัราชการ
หรือรฐัวิสาหกิจ คิดเป็นรอ้ยละ 37.75 และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 32.25  

2.การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัองคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระของผูบ้รโิภค 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระโดย
รวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

2.1 ดา้นสิ่งดงึดดูใจ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดา้นสิ่งดงึดดูใจ โดยรวมอยู่
ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ ความน่าสนใจและมีเอกลกัษณข์องวดั อยู่ในระดบั
ดีมาก และขอ้วดัมีช่ือเสียงและมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาจ านวนมาก สถานท่ีบริเวณวดัมีความ
สวยงาม ร่มรื่น เหมาะกับการถ่ายภาพส าหรบันักท่องเท่ียว และ จ าหน่ายสินคา้และของฝากมี
ความหลากหลาย อยูใ่นระดบัดี 
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 2.2 ดา้นกิจกรรม ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดา้นกิจกรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัดีมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้การท าสงัฆทาน การท าบุญ เช่น ปล่อยนก ปล่อย
ปลา บรจิาคเงินใหก้บัวดั และ การไหวพ้ระและสวดมนตอ์ยู่ในระดบัดีมาก และขอ้การฟังเทศกอ์ยู่
ในระดบัดี 

 2.3ดา้นการเขา้ถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดา้นการเขา้ถึงโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดีเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ ความหลากหลายของวิธีการเดินทางมาเท่ียว สถานท่ีมี
ป้ายบอกทางชัดเจน ลกัษณะพืน้ท่ีและทางเดินท่ีเอือ้อ านวยต่อการพาผูสู้งอายุหรือผูท่ี้ตอ้งนั่ง
รถเข็นวีลแชรอ์ยูใ่นระดบัดี 

 2.4 ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  โดยรวมอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อมีให้บริการข้อมูลแก่
นกัท่องเท่ียว สถานท่ีมีรา้นคา้หลากหลายประเภท สถานท่ีมีท่ีจอดรถรองรบันกัท่องเท่ียวและ มี
หอ้งน า้สะอาดภายในวดัท่ีเพียงพอกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัดี 

 2.5 ดา้นท่ีพกั ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดา้นทีพกัโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้มีระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีดี เจา้หนา้ท่ีประจ าท่ีพกัสามารถให้
ขอ้มูลและรายละเอียดเก่ียวกับการท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างดี  และ หอ้งพกัมีความสะอาด และสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีครบครนั อยูใ่นระดบัดี 

3.การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ พบว่า  ผูต้อบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นตอ่แรงจงูใจในการท่องเท่ียวซือ้ทวัรไ์หวพ้ระ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

 3.1 แรงจูงใจผลักดันในการท่องเท่ียว ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้าน
แรงจงูใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้เพื่อ
แสวงบญุ เพื่อสรา้งความสมัพนัธใ์นครอบครวัหรอืกลุ่มเพื่อน ความน่าสนใจและมีเอกลกัษณข์อง
วดั เพ่ือเคารพและขอพรจากสิ่งศกัดิส์ทิธ์ิ และ เพื่อความสงบและความสบายใจ อยูใ่นระดบัมาก 

 3.2 แรงจงูใจดงึดดูในการท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดา้นแรงจงูใจ
ดงึดดูในการท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ความเหมาะสม
คุม้ค่าของค่าใช้จ่ายในการมาเท่ียว อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ ขอ้ไดร้บัอิทธิพลจากสื่อสังคม
ออนไลน ์ความมีช่ือเสียงของสถานท่ี และ ความพรอ้มดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มีครบ
ครนั อยูใ่นระดบัมาก 
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        4.การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่านอยาก
กลบัมาใชบ้รกิารหรอื ซือ้ทวัรไ์หวพ้ระนีอี้กครัง้ในอนาคตเมื่อท่านเกิดความพงึพอใจ และ ท่านยินดี
ท่ีจะจ่ายเงินเพื่อซือ้ทวัรไ์หวพ้ระนีใ้นอนาคตหากมีราคาทวัรมี์การปรบัเพิ่มมากขึน้อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ และ ขอ้หากท่านมีความตอ้งท่องเท่ียว ท่านจะนกึถึงทวัรไ์หวพ้ระเป็นอนัดบัแรก ท่านวางแผน
ท่ีจะซือ้ทวัรไ์หวพ้ระนีอี้กในอนาคต และ ท่านจะท่องเท่ียวกบัทวัรไ์หวพ้ระอยู่เสมอเพราะถือว่าเป็น
ความสงบสขุทางจิตใจ และการพกัผอ่นของตวัท่านเองอยูใ่นระดบัมาก 
 
          ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะหข้์อมูลเชิงอนุมานเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางประชาการศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนัมีความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หว้
พระ ของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั โดยผลการวิจยัพบวา่ 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้แตกต่างกนั 
มีความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2 องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นสิ่งดึงดูดใจ 
ดา้นกิจกรรม ดา้นการเขา้ถึง ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นท่ีพัก มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ท่องเที่ยวทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบวา่  

 องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นสิ่งอ านวยความ
สะดวกและ ดา้นท่ีพกั มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัทางสถิติท่ี 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้รอ้ยละ 59.4 

สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจงูใจในการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย แรงจงูใจผลกัดนัในการ
ท่องเท่ียว และแรงจงูใจดงึดดูในการท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบวา่  

 แรงจูงใจในการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นแรงจูงใจผลกัดนัในการท่องเท่ียว
และ ดา้นแรงจูงใจดึงดูดในการท่องเท่ียวมี อิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติ ท่ี  0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้รอ้ยละ 67.4 
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อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจยัเรื่อง “องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียวและแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน ามา
อภิปรายผลได ้ดงันี ้

 สมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางประชาการศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต้อ่เดือนแตกตา่งกนัมีความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัร์
ไหวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

 นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระ ของ
นักท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้อาจ
เน่ืองมาจากเพศหญิงและเพศชายมีความตอ้งการการท่องเท่ียวท่ีเหมือนกนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
ท่องเท่ียวไหวพ้ระซึง่นกัท่องเท่ียวตา่งมีวตัถปุระสงคท่ี์คลา้ยคลงึกนัสว่นใหญ่เพื่อเสรมิความเป็นสิริ
มงคลใหก้บัชีวิต ดงันัน้การท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระจึงไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเท่ียวทัง้เพศชาย
และเพศหญิง 

นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระ ของ
นักท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้อาจ
เน่ืองมาจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท าบุญไหวพ้ระหรือการท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระนัน้
นิยมเดินทางมาเป็นลกัษณะของครอบครวั ซึ่งมีนกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลายวยั ดงันัน้ ความตัง้ใจ
ท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระจึงไม่ได้ขึน้อยู่กับวัยหรืออายุท่ีจะส่งผลต่อความตั้งใจของนักท่อง
นกัท่องเท่ียว 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของ
นักท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้อาจ
เน่ืองมาจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีความชอบการท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระนัน้มีหลากหลายกลุ่มทัง้แบบ
กลุม่ครอบครวั กลุ่มคนโสด หรอืแมก้ระทั่งกลุม่ของคู่รกั ดงันัน้ การท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระจึงขึน้อยู่
กบัความเลื่อมใสศรทัธาในพระพทุธศาสนาของแตล่ะบคุคลมากกวา่ ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัสถานภาพทาง
สงัคมของนกัท่องเท่ียว 

      นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมีความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ของ
นักท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้อาจ
เน่ืองมาจาก พุทธศาสนิกชนนัน้ไดร้บัการเผยแพรพ่ระพุทธศาสนานอกเหนือจากวดัแลว้ยงัมีการ
เผยแพรใ่นสถานศึกษาโดยการบรรจุหลกัสตูรพระพุทธศาสนาใหก้บัสถานศึกษาท าใหเ้กิดความ
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เลื่อมใส และศรทัธนา ดงันั้น ไม่ว่านักท่องเท่ียวจะมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะไม่มีผลต่อ
ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียว 

นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระ ของ
นักท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้อาจ
เน่ืองมาจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพท่ีหลากหลายท าใหมี้เวลาว่างหรอืเวลาการท่องเท่ียวท่ีแตกตา่ง
กัน ส่งผลให้ทัวรไ์หวใ้นปัจจุบันมีแพ็คเก็จในการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดม้ากขึน้ เช่น ทวัรไ์ปเชา้เย็นกลบั หรอืทวัรค์า้งคืน ดงันัน้ นกัท่องเท่ียวจงึ
มีทางเลือกในการซือ้ทวัรไ์ดต้ามความตง้อการไดข้องแตล่ะบคุคล 

นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระ ของ
นักท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้อาจ
เน่ืองมาจากทวัรไ์หวพ้ระเป็นทวัรท่ี์จดัขึน้ในประเทศไทย และมีหลากหลายราคาใหน้กัท่องเท่ียวได้
เลือกตามความตอ้งการหรอืตามรายไดข้องนกัท่องเท่ียวแต่ละคน มีทัง้ทวัรท่ี์มีราคาสงูจนถึงราคา
ถูกมาก ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้สูงสามารถเลือกซื ้อทัวรไ์ด้ในลักษณะค้างคืนและมี
ระยะเวลาหลายวนั ซึ่งจะมีราคาท่ีเพิ่มสงูขึน้ส่วน ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดน้อ้ยก็สามารถเลือก
ทัวรไ์หวพ้ระไปเชา้เย็นกลบัได ้ดงันัน้ รายไดไ้ม่ไดมี้ผลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระของ
นกัท่องเท่ียว 

ดงันัน้ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
ตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ธนิกานต์ มะรินทร์ ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู ้ของ
ประชากรศาสตรท่ี์มีต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: วัดสมานรตันาราม 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะสว่นบคุคลของสมาชิกในชมุชน ไดแ้ก่ 
เพศ อายสุถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และภมูิล  าเนาเดิม ไม่มีผลตอ่การรบัรู ้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาท่ีแตกตา่ง 

 สมมตฐิานข้อที ่2 องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นสิ่งดงึดดูใจ 
ดา้นกิจกรรม ดา้นการเขา้ถึง ดา้นสิ่งอานวยความสะดวก ดา้นท่ีพัก มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้
ดงันี ้

องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ดา้นกิจกรรมมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียว
ทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อาจเน่ืองมาจาก หากกิจกรรมทางพระพุทธนานั้น
สอดคล้องกับความเช่ือและสามารถท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความสุขทางใจแล้วย่อมท าให้
นักท่องเท่ียวอยากเดินทางมาท ากิจกรรมการทางวัด เช่น การปล่อยนก ปล่อยปลา การท า
สงัฆทาน การท าบญุในวนัเกิด เป็นตน้ 

องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกมีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้อาจเน่ืองมาจาก หากภายในวดัมีสิ่งท่ีอ  านวย
ความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวย่อมสง่ผลใหน้กัท่องเท่ียวอยากเดินทางมารว่มท ากิจกรรมภายในวดั
ได ้เช่น มีหอ้งน า้ท่ีสะอาด มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ และ มีการรกัษาความปลอดภยัส าหรบัการ
เดินทางมาท าบญุ เป็นตน้  

 องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกัมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัร์
ไหวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัทางสถิติท่ี 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้อาจเน่ืองมาจาก หากนกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระแบบ
คา้งคืนนัน้สิ่งท่ีเป็นอีกองคป์ระกอบหนึ่งท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวอยากเดนิทางมาท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ์ระ
คือ สถานท่ีพกั ซึง่ตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีมีความสะดวกสบาย สามารถเดินทางมาท ากิจกรรมกบัทางวดั
ไดอ้ยา่งสะดวก และมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหบ้รกิารตอบค าถามหรอืใหค้วามรูก้บันกัท่องเท่ียวได ้

ดงันั้นองคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ดา้นกิจกรรม ดา้นการเขา้ถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวก และดา้นท่ีพกั มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ ของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
มาศศภุา นิ่มบญุจาช (2558) ไดท้  าการศกึษาเรื่อง การศึกษาองคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ท่ีมีผลต่อความยั่ งยืนทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาสนหนอกวัว ผล
การศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อองค์ประกอบทางการท่องเท่ียวพบว่า 
นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบ ทางการท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ดา้นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุ คือ ดา้นกิจกรรม โดยรูปแบบกิจกรรมมีความ เหมาะสม 
เป็นดา้นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุ รองลงมา คือดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ล าดบัถดัมา คือ ดา้น
ท่ีพกัโดยสถานท่ี ตัง้ของท่ีพกัมีความสะอาด และมีความ ปลอดภยั  

สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจงูใจในการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย แรงจงูใจผลกัดนัใน
การท่องเท่ียว และแรงจูงใจดึงดดูในการท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ 
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้
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แรงจงูใจในการท่องเท่ียว ดา้นแรงจงูใจผลกัดนัในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้อาจเน่ืองมาจาก แรงจูงใจ
ผลกัดนัในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีซือ้ทัวรไ์หวพ้ระนัน้ เกิดขึน้จากความเช่ือและเลื่อมใส
ศรทัธาในพระพทุธศาสนาโดยเช่ือว่าเม่ือท ากิจกรรมทางศาสนาแลว้ย่อมสง่ผลใหเ้กิดความสขุทาง
ใจและความเป็นสิรมิงคลของชีวิต ดงันัน้แรงจูงใจนีจ้ึงส่งผลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ
ของนกัท่องเท่ียว ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณวีร ์บญุคุม้ (2560) ไดศ้กึษาเรือ่ง แรงจงูใจใน
การมาเยือนวัดส าคัญในจังหวัดเพชรบุรีและการรบัรูท่ี้มีอิทธิพลต่อการกลับมาเยือนซ า้ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ผลการวิจยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีแรงจงูใจในการเดนิทางมาท่องเท่ียว
วดัส าคญัในจงัหวดัเพชรบุรี มีการรบัรูแ้หล่งท่องเท่ียวประเภทวดัส าคญัในจงัหวดัเพชรบุรี ไดแ้ก่ 
การรบัรูต้อ่กายภาพ การรบัรูต้อ่ความน่าเลื่อมใสศรทัธาของวดั และการรบัรูต้อ่ความสะดวก 

แรงจูงใจในการท่องเท่ียว ดา้นแรงจูงใจดึงดดูในการท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หวพ้ระ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้อาจเน่ืองมาจาก นกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาไหวพ้ระหรอืเคารพโบราณสถานไมเ่พียงแตต่อ้งการความเป็นสริมิงคลใหก้บัชีวิตเท่านัน้
แต่มีความตอ้งการเพลิดเพลินกับเท่ียวชมศาสนสถานหรือแมก้ระทั่งการเดินถ่ายรูปเพื่อเป็นการ
สื่อสารกบัสงัคมออไลน ์ซึ่งสอดคลอ้งกบัค าว่ากลา่วของ ศิวพร มีนาภา (2561) กล่าวว่า แรงจงูใจ
ในการท่องเท่ียวเป็นองค์ประกอบพื ้นฐานส าคัญด้านการท่องเท่ียว ทั้งทางด้านสิ่งดึงดูด
นกัท่องเท่ียวใหม้าท่องเท่ียวยงัสถานท่ีแห่งนัน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นสิ่ง
อ านวยความสะดวก ปัจจยัดา้นการขนสง่และปัจจยัดา้นการตอ้นรบัของเจา้ของสถานท่ี เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัในคร้ังนี ้
 ผลจากวิจยัองคป์ระกอบการท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวทวัรไ์หว้
พระในประเทศไทยใหน้กัท่องเท่ียวมีความตัง้ใจท่องเท่ียวเพิ่มขึน้ โดยมีขอ้เสนอแนะดงันี ้

1. บรษัิทท่องเท่ียวเก่ียวกบัทวัรไ์หวพ้ระควรมีกิจกรรมพิเศษส าหรบันกัท่องเท่ียวโดย
มีการประสานงานกบัวดัเพ่ือจดักิจกรรมเชิญชวนใหน้กัท่องเท่ียวมีความตัง้ใจท่องท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ 
ไดแ้ก่ กิจกรรมการท าบญุไวพ้ระเสรมิดวง การท าสงัฆทานหมู่ และการฟังเทศก ์การสวดมนต์ขา้ม
ปี ซึ่งหากมีกิจกรรมเหล่านีแ้ลว้ย่อมจะท าใหน้กัท่องเท่ียวมีความสนใจและตอ้งการท่องเท่ียวทวัร์
ไหวพ้ระเพิ่มมากขึน้ 
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2. บริษัทท่องเท่ียวเก่ียวกับทัวรไ์หว้พระควรเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับ
นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การเพิ่มความสะดวกในการเดินทางไปวดั โดยท่ีบรษัิทควรจดัหารถขนาดพอ
กบัดีจ านวนของนกัท่องเท่ียว มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆบนรถอย่างเพียบพรอ้ม ไม่ว่าจะเป็น
น า้ดื่ม ของว่าง หมอน ผา้ห่ม เพื่อท่ีนักท่องเท่ียวจะไดมี้ความสะดวกสบายในการเดินทางไป
ท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระใหไ้ดม้ากท่ีสดุ และทางบรษัิทททวัรค์วรมีการประสานกบัทางวดัเพื่อจดัหาท่ี
จอดรถภายในวดั เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียวไดเ้ดินเขา้ภายในวดัโดยไม่ตอ้งเดิน
ไกล และทางวัดก็ควรมีการอ านวยความสะดวกในดา้นอ่ืนๆ ภายในวัด เช่น การรกัษาความ
ปลอดภยัใหก้บันกัท่องเท่ียว โดยมีกลอ้งวงจรปิดติดไวท้ั่วบรเิวณวดั เพื่อป้องกนัของมีค่าสญูหาย
หรอืการก่ออาชญากรรมท่ีอาจเกิดขึน้ไดภ้ายในวดั 

3. บรษัิทท่องเท่ียวเก่ียวกบัทวัรไ์หวพ้ระควรจดัหาท่ีพกัหรือโรงแรมท่ีมีความสะอาด
และปลอดภยัส าหรบัการพกัคา้งคืนของนกัท่องเท่ียว และมีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ภายใน
หอ้งพกั ครบครนั มีสญัญาไวไฟ โทรศพัท ์แอร ์และเครือ่งท าน า้อุน่ท่ีไดม้าตรฐาน เป็นตน้ ท่ีพกัหรอื
โรงแรมควรตัง้อยูใ่กลก้บัวดัหรอืศาสนาสถานท่ีท ากิจกรรมทวัรไ์หวพ้ระเพื่อท่ีนกัท่องเท่ียวในทวัรจ์ะ
ไดไ้ม่ตอ้งเดนิทางไกล ไม่เหน่ือยในการตอ้งเดนิทางไปวดัอีกดว้ย 

4. การซือ้ทวัรท์่องเท่ียวไหวพ้ระกบัทางบรษัิททวัรค์วรน าเสนอใหเ้ห็นถึงความคุม้ค่า
ในดา้นค่าใชจ้่ายมากกว่าท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวไหวพ้ระดว้ยตนเอง เช่น มีคนคอยอ านวยความ
สะดวกในการเดินทางตลอด24ชั่วโมง หรอืมีการน าชมศาสนสถานในมมุมองใหม่ท่ีถา้เดินทางมา
เอง นักท่องเท่ียวจะไม่ไดร้บัประสบการณ์นี ้เพื่อดึงดดูใหน้ักท่องเ ท่ียวซือ้ทัวรเ์พื่อมาไหวพ้ระกัน
มากขึน้ และทางบรษัิททวัรต์อ้งมีประชาสมัพนัธส์ถานท่ีท่องเที่ยวท่ีเป็นศาสนสถานท่ีมีช่ือเสียงและ
มีความสวยงาม โดยเน้นช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Line IG และ website เป็นต้น 
เพราะประชากรในยคุนีใ้ชส้ื่อออนไลนเ์ป็นหลกั โดยใหท้ าสื่อท่ีมีความดงึดดูใจ โดยใชภ้าพท่ีมีความ
สะดุดตาของศาสนสถานหรือใช้บุคคลท่ี มี ช่ือเสียงด้านศาสนสถานมาเป็นคนชักชวน
ประชาสมัพนัธเ์พื่อดึงดดูใหน้กัท่องเท่ียวออกมาซือ้ทวัรไ์หวพ้ระกบับรษัิททวัรม์ากกว่ากรเดินทาง
ท่องเที่ยวดว้ยตวัเอง 

5. บริษัทท่องเท่ียวเก่ียวกับทัวรไ์หว้พระควรมีการท าการสื่อสารการตลาดให้
นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะสื่อออนไลน ์โดยเนน้ว่าเม่ือไหรท่ี่คนเรามีความทุกขจิ์ตใจไม่สงบ ตอ้งการ
การแสวงบุญ การออกมาเดินทางท่องเท่ียวไหวพ้ระเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีพุทธศาสนิกชนพึง
กระท า เพราะการเดินทางมาไหวพ้ระจะท าใหเ้กิดความสบายใจ ความสงบใหก้ับตวัเรามากขึน้ 
โดยสื่อท่ีท าออกไปตอ้งสามารถเพิ่มแรงผลกัดนัใหน้ักท่องเท่ียวอยากท่ีจะผลกัดนัตวัเองใหอ้อก
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จากบา้นเพื่อมาเดินทางท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระเพื่อหาความสงบใหก้ับจิตใจ โดยท่ีตอ้งมีการแสดง
จุดเด่นในสื่อนัน้ๆดว้ยว่าถา้เดินทางมากับทวัรจ์ะมีขอ้ท่ีดีกว่าการเดินทางดว้ยตวัเองอย่างไร เช่น 
เพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครวัและกลุ่มเพื่อนได ้โดยท่ีระหว่างเดินทาง ทางทัวรก็์จะมีการจัด
กิจกรรมบนรถใหแ้ตล่ะครอบครวัไดท้  ากิจกรรมตอบค าถามตา่งๆรว่มกนั นอกจากนัน้  ทางทวัรไ์หว้
พระก็ยงัจะมีการจดักิจกรรมรว่มกบัทางวดัซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีจะท าแค่เฉพาะกรุป้ทวัรเ์ท่านัน้ เช่น 
สวดมนตข์า้มปี กิจกรรมฟังเทศน ์กิจกรรมปฏิบตัิธรรม ถวายสงัฆทาน เป็นตน้ เพื่อใหน้กัท่องเท่ียว
มีความอยากผลกัดนัตวัเองออกมาท่องเที่ยวไหวพ้ระกบัทวัรม์ากกวา่เดนิทางดว้ยตนเองมากขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัในคร้ังตอ่ไป   
1. ควรศึกษาถึงความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเลื่อมใส

ในพระพทุธศาสนาเพื่อน าผลการวิจยัท่ีไดม้าปรบัปรุงการท่องเท่ียวใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
2. ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวไหวพ้ระ โดยเจาะเฉพาะในแต่ละภาค

ของประเทศไทยเพื่อใหไ้ดเ้ป็นแนวทางในการสง่เสรมิการท่องเท่ียวท่ีชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
3. ควรศกึษาความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีตอ่การใหบ้รกิารดา้นการท่องเท่ียว เพื่อน า

ขอ้มลูท่ีไดม้าปรบัปรุงการใหบ้รกิารเพื่อสรา้งความประทบัใหก้บันกัท่องเท่ียวและกลบัมาท่องเท่ียว
ซ า้  

4. ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมโดยน าผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาสนับสนุน
ผลการวิจยัเชิงปรมิาณเพื่อท าใหผ้ลการวิจยัในครัง้นีมี้ความน่าเช่ือถือเพิ่มมากขึน้ 



 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Alister and Wall, G. (1982). Tourism: Economic, Physical and Social Impact. New York: 
London.  

Crompton, J. (1979). Motivations of pleasure vacations. Annals of Tourism Research, 6(4), 
408-424. 

Dann, G. (1977). Anomie, ego-enhancement and tourism. Annals of Tourism Research, 4, 
184-194. 

Dickman, S. (1996). Tourism: An Introductory Text. Sydney: Hodder Education.  
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to 

theory and research. MA: Addison-Wesley.  
Fitzsimons, G. J., & Morwitz, V.G. (1996). The effect of measuring intent on brandlevel 

purchase behavior. Journal of Consumer Research, 23(6). 
Goossens, C. (2000). Tourism Information and Pleasure Motivation. Annals of Tourism 

Research., 27(2), 301-321. 
Grewal, D., Monroe, Kent B., & Krishnan, R. (1998). The Effects of Price Comparison 

Advertisisng on Buyers’ Perceptions of Acquisition Value, Transaction value, and 
Behavioural intentions. Journal of Marketing, 62(4). 

Howard, J. A. (1994). Buyer behavior in marketing strategy. (2nd ed., international ed.): 
London : Prentice Hall International.  

Hudson, J., & Simon, H. (2008). Organizations Behavior. Oxford, England: Wiley.  
Jaccard, J. (1975). A theoretical analysis of selected factors important to health 

education strategies. US: Health Education Monographs.  
Keppel, G. (1982). Design and Analysis A Researchers Handbook. New Jersey: Prentice-

Hall.  
Kim, S., & Pysarchik,D.T. . (2000). Predicting purchase intentions for uni-national and bi-

national products. International Journal of Retail & Distribution Management, 
28(6), 280-291. 

Klenosky, D. B. (2000). The pull of tourism destinations: A means–end investigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  106 

 

Journal of Travel Research.(40), 385–395. . 
Kothandapani, V. (1971). A phychological approach to the prediction of contraception 

behavior. North Carolina: Popilation Center.  
Kotler, P., et al. (2000). Marketing management (10th ed., international ed.). Upper Saddle 

River, N.J.: Prentice Hall.  
Lu, L.-C., Chang, W.-P., & Chang, H.-H. (2014). Consumer attitudes toward blogger’s 

sponsored recommendations and purchase intention: The effect of sponsorship 
type, product type, and brand awareness. Computers in Human Behavior, 34(1). 

Lumsdon, S. (1999). Motivation and Personnality. กรุงเทพฯ: เอก็ซเปอรเ์น็ท.  
McIntosh, R. W., & Goeldner, C.R. (1986). Tourism Principles, Practices, Philosophies. 

New York: John Wiley & Son.  
Middleton, V. T. C. (1994). Marketing in travel and tourism. (4th ed.). Oxford Burlington, 

MA: Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier.  
Mill, R. C., &  Morrison, A. M. (2002). The tourism system. (12th ed.). Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall.  
Nevin, J. R., & Houston, M.J. (1980). Image as a Component of Attraction to Intraurban 

Shopping Areas. Journal of Retailing, 56. 
Pike, S. (2008). Destination marketing : an integrated marketing communication 

approach. Amsterdam London: Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier.  
Pizam, A., & Mansfield, Y. (Eds). (1999). Consumer behavior in travel and tourism. New 

York: Haworth Press.  
Schiffman, L. G., & Wisenblit, J. L. (2015). Consumer Behavior. (11th ed.). Indiana: 

Pearson Education.  
Swarbooke, J., & Horner, S. (1999). Consumer Behavior in Tourism. Great Britain: 

Butterworth- Heinemann.  
Uysal, M., & Hagan, L.A.R. (1993). Motivation of pleasure travel and tourism. New York: 

Van Nostrand Reinhold.  
Zeithal, B., & Parasuraman. (1990). A conceptual model of service quality and its 

implications for future research. The Journal of Marketing, 2(15). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  107 

 

เจรญิศร ีจวนสาง. (2559). พฤตกิรรมและความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีตอ่การมาไหวพ้ระ 9 วดั
ในจงัหวดพัระนครศรอียธุยา. วิทยานิพนธบ์รหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทั่วไป, 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา.  

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. (2562). สถิตินกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทย ปี 
2561.  สืบคน้เม่ือ 10 มิถนุายน 2563, จาก 
https://www.mots.go.th/morenews.php?cid=502&filename=index 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2545). หลกัสถิติ. (พิมพค์รัง้ท่ี 7.). กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถิติ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.  

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2546). การวิเคราะหส์ถิติ : สถิติเพื่อการตดัสินใจ (พิมพค์รัง้ท่ี 5.). กรุงเทพฯ: 
ศนูยห์นงัสือแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ผูจ้ดัจ าหน่าย.  

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2548). การวิเคราะหข์อ้มลูหลายตวัแปร: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2549). การวิเคราะหส์ถิติขัน้สงูดว้ย SPSS for Windows (พิมพค์รัง้ท่ี 5, 
(แกไ้ขเพิ่มเตมิ).): กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิต ิจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2550). การวิเคราะหข์อ้มลูหลายตวัแปร. (พิมพค์รัง้ท่ี 2.). กรุงเทพฯ: ภาควิชา
สถิติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

กาญจนา แกว้เทพ. (2552). การวิเคราะหส์ื่อ : แนวคิดและเทคนิค. (พิมพค์รัง้ท่ี 4.). กรุงเทพฯ: คณะ
นิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2544). ความส าคญัของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว. กรุงเทพฯ: การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2551). นโยบายและกลยทุธก์ารพฒันาและการสง่เสรมิการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ.  สืบคน้เม่ือ 6 พฤษภาคม 2563, จาก 
https://www.tourism.go.th/pages/58 

ฉลองศร ีพิมลสมพงษ.์ (2550). การวางแผนและพฒันาตลาดการท่องเท่ียว. กรุงเทพฯ: ส  านกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์  

ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ. (2553). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: เอก็ซเปอรเ์น็ท.  
ชิตวร ประดิษฐ์รอด. (2557). ปัจจยัองคป์ระกอบของแหลง่ท่องเท่ียว และปัจจยัแรงจงูใจในการ

ท่องเท่ียวท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวปรมิณฑลของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระ บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยักรุงเทพ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mots.go.th/morenews.php?cid=502&filename=index
https://www.tourism.go.th/pages/58


  108 

 

ชศูร ีวงศร์ตันะ. (2541). เทคนิคการใชส้ถิติเพ่ือการวิจยั. (พิมพค์รัง้ท่ี 7 ฉบบัปรบัปรุง.). กรุงเทพฯ: 
ศนูยห์นงัสือจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ผูจ้ดัจ าหน่าย.  

ฐิรชญา มณีเนตร. (2552). ไทยศกึษาเพ่ือการท่องเท่ียว. คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยขัอน
แก่น. ขอนแก่น: คลงันานาวิทยา.  

ณฎัฐิกา ณวรรณโณ. (2542). ความเก่ียวพนัของผูบ้รโิภค การตอบสนองตอ่โฆษณา และ ความตัง้ใจ
ซือ้ผลิตภณัฑด์แูลรกัษารา่งกายของผูบ้รโิภคชาย. วิทยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต, 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

ณิชารยี ์จนัทรอ์ินทร.์ (2559). ปัจจยัท่ีมีผลเชิงบวกตอ่ความตัง้ใจท่ีจะท่องเท่ียวของผูบ้รโิภคในงาน
ท่องเท่ียวไทย ณ ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิิติ.์ การคน้ควา้อิสระบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยักรุงเทพ.  

ทรงพล จิตตโ์กศล. (2560). แนวทางการสง่เสรมิเสน้ทางทวัรไ์หวพ้ระฝ่ังตะวนัตกของแมน่ า้
เจา้พระยากรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธบ์รหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว, มหาวิทยาลยัพะเยา.  

นภสัพร จงรกัษ.์ (2560). พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลตอ่การตดัสินใจใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียว. การคน้ควา้อิสระบรหิารธุรกิจ
มหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์  

บรษัิท ดบัเบิล้ เอ็นจอย ทราเวล จ ากดั. (2563). ขอ้มลูเก่ียวกบับรษัิท ดบัเบิล้ เอ็นจอย ทราเวล 
จ ากดั.  สืบคน้เม่ือ 10 เมษายน 2563, จาก https://www.doubleenjoy.com/ 

ผูจ้ดัการออไลน.์ (2555). ทวัรท์  าบญุไหวพ้ระ : ตลาดท่องเท่ียวเฉพาะกลุม่มลูคา่กวา่ 2 พนัลา้นบาท.  
สืบคน้เมื่อ 6 พฤษภาคม 2563, จาก 
https://mgronline.com/business/detail/9500000062659 

พยอม ธรรมบตุร. (2559). เอกสารประกอบการเรยีนการสอนการเก่ียวกบัการมีสว่นรว่มของชมุชนใน
การพฒันาการท่องเท่ียวระดบัทอ้งถ่ิน. กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนรุกัษ ์
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ.  

พรทิพย ์กิจเจรญิไพศาล. (2553). การศกึษาทรพัยากรท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชมุชนชาวมอญ
เพื่อสง่เสรมิการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจงัหวดัปทมุธานี. วิทยานิพนธป์รญิญาวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการจดัการการท่องเท่ียวเพ่ืออนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม, 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ.  

พระมหาบญุพิเชษฐ์ จนัทรเ์มือง. (2558). การจดัการการท่องเท่ียวในพระอารามหลวงชัน้เอกในเกาะ

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doubleenjoy.com/
https://mgronline.com/business/detail/9500000062659


  109 

 

รตันโกสนิทร.์ วิทยานิพนธ ์ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการ
จดัการการท่องเท่ียวเพ่ืออนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม, มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ.  

พลอยศร ีโปราณานนท.์ (2544). การท่องเท่ียวเบือ้งตน้. เชียงใหม:่ มิ่งเมือง.  
พิมพรรณ สจุารนิพงค.์ (2551). มคัคเุทศก ์= Tour guiding. (พิมพค์รัง้ท่ี 3, (ฉบบัปรบัปรุง)). 

กรุงเทพฯ: ส  านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์  
ยบุล เบญ็จรงคกิจ. (2542). การวิเคราะหผ์ูร้บัสาร. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั.  
ราชบณัฑิตยสถาน. (2546). พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2546. กรุงเทพฯ: นานมีบคุส์

พบัลิเคชั่นส.์  
ราณี อิสชิยักลุ. (2557). การจดัการการท่องเท่ียวเฉพาะทาง = Niche tourism management. 

นนทบรุ:ี ฝ่ายต ารา ส  านกัวชิาการ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  
วรรณวีร ์บญุคุม้. (2560). แรงจงูใจในการมาเยือนวดัส าคญัในจงัหวดัเพชรบรุแีละการรบัรูท่ี้มีอทิธิพล

ตอ่การกลบัมาเยือนซ า้ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย. วิทยานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการท่องเท่ียว คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม, มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย.์  

วรรณา วงษว์านิช. (2546). ภมูิศาสตรก์ารท่องเท่ียว. (พมิพค์รัง้ท่ี 2.). กรุงเทพฯ: วิรตัน ์เอ็ดดเูคชั่น.  
ศรนิทร ์ประเสรฐิช่วง. (2558). ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีตอ่โปรแกรมการ

ท่องเท่ียวและบรกิาร ในโครงการครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิารขสมก. กรณีศกึษาเสน้ทางไหว้
พระ 9 วดั และศาลเจา้ในกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระ ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยันเรศวร.  

ศิรวิรรณ เสรรีตัน ์และคณะ. (2556). องคก์ารและการจดัการ. (พิมพค์รัง้ท่ี 10.). กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพพ์ฒันาศกึษา.  .  

ศิวพร มีนาภา. (2561). ปัจจยัแรงจงูใจในการท่องเท่ียว และปัจจยัองคป์ระกอบของแหลง่ท่องเท่ียวท่ี
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดั
พระนครศรอียธุยา. การคน้ควา้อิสระ ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ
อตุสาหกรรมการบรกิารและการท่องเท่ียว, มหาวิทยาลยักรุงเทพ.  

องคก์ารท่องเท่ียวโลก. (2558). ความหมายการท่องเท่ียว.  สืบคน้เมื่อ 6 พฤษภาคม 2563, จาก 
https://tourismatbuu.wordpress.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourismatbuu.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  112 

แบบสอบถามเพือ่การวิจยั 
เร่ือง “องคป์ระกอบด้านการทอ่งเทีย่วและแรงจูงใจทีมี่อทิธิพลตอ่ความตัง้ใจทอ่งเทีย่ว

ทวัรไ์หว้พระของนักทอ่งเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 

ค าชีแ้จ้ง 
แบบสอบถามฉบับนี ้จัดท าขึน้เพื่อศึกษาถึงความตั้งใจท่องเท่ียวทัวรไ์หว้พระของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ส าหรบัใชป้ระกอบการศึกษาในระดบัปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และเพื่อน าขอ้มูลไปใช้ใน
ภาพรวมในการพฒันาการจดัทวัรไ์หวพ้ระใหไ้ดต้อบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวมากขึน้  
โดยแบบสอบถามฉบบันีมี้ 4 สว่น ดงันี ้ 

ส่วนที ่1  ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2  องคป์ระกอบการท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระ 
ส่วนที ่3  แรงจูงใจในการทอ่งเทีย่วทวัรไ์หว้พระ 
ส่วนที ่4  ความตัง้ใจท่องเท่ียวทวัรไ์หวพ้ระของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย “  ” หน้าข้อความทีต่รงกับสภาพความเป็นจริงของทา่น
มากทีสุ่ด 

1. เพศ 
 1. ชาย      2. หญิง 

2. อาย ุ
 1.  อาย ุ21-30 ปี   2. อาย ุ31-40 ปี   3. อาย ุ41-50 ปี  

  4. อาย ุ51-60 ปี  6. อาย ุ61 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ 
 1. โสด 
 2. สมรส / อยูด่ว้ยกนั 
 3. หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่
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4. ระดบัการศกึษา 
 1. ต  ่ากวา่ปรญิญาตร ี
 2. ปรญิญาตร ี
 3. สงูกวา่ปรญิญาตร ี

5. อาชีพ 
 1. นิสติหรอืนกัศกึษา 
 2. พนกังานบรษัิทเอกชน 
 3. รบัราชการหรอืรฐัวิสาหกิจ 
 4. เจา้ของกิจการ 
 5. พ่อบา้นแม่บา้นหรอืวา่งงาน 
 6. อ่ืนๆ โปรดระบ ุ………… 

5. รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 
 1. ต  ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
 2. 10,001 – 20,000 บาท 
 3. 20,001 – 30,000 บาท 
 4. 30,001 – 40,000 บาท 
 5. มากกวา่ 40,001 บาท ขึน้ไป 
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ส่วนที ่2  องคป์ระกอบการทอ่งเทีย่วทวัรไ์หว้พระ 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย “” ในช่องท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียงช่องเดียว 

 

องคป์ระกอบการทอ่งเทีย่วทวัรไ์หว้พระ 

ระดับความคดิเหน็ 
เหน็
ด้วย

อย่างยิง่ 

เหน็
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิง่ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ดา้นส่ิงดงึดดูใจ 
1. ความนา่สนใจและมีเอกลกัษณข์องวดั      

2. สนิคา้และของฝากมีความหลากหลาย      
3. สถานท่ีบรเิวณวดัมีความสวยงาม รม่รืน่ เหมาะกบัการ
ถ่ายภาพส าหรบันกัท่องเท่ียว 

     

4. วดัมีช่ือเสยีงสง่ผลใหมี้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาจ านวน
มาก 

     

ด้านกิจกรรม 
5. การท าสงัฆทาน      

6. การท าบญุ เช่น ปลอ่ยนก ปลอ่ยปลา บรจิาคเงินใหก้บั
วดั 

     

7. การฟังเทศน ์      
8. การไหวพ้ระและสวดมนต ์      

ด้านการเข้าถงึ 
9. มีความหลากหลายของวิธีการเดนิทางมาเท่ียว      
10. มีการดแูลจดัการจราจรของเจา้หนา้ท่ีวดัท่ีด ี      
11. สถานท่ีมีปา้ยบอกทางชดัเจน      
12. ลกัษณะพืน้ท่ีและทางเดนิท่ีเอือ้อ านวยตอ่การพา
ผูส้งูอายหุรอืผูท่ี้ตอ้งนั่งรถเขน็วีลแชร ์

     

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

13. มีหอ้งน า้สะอาดและเพียงพอกบัจ านวนนกัท่องเท่ียว      



  115 

ส่วนที ่3  แรงจูงใจในการทอ่งเทีย่วซือ้ทวัรไ์หว้พระ 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย “” ท่ีช่อง “ระดบัแรงจงูใจ” ใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมาก
ท่ีสดุ เพียงช่องเดียว  

แรงจูงใจในการทอ่งเทีย่วทวัรไ์หว้พระ 

ระดบัแรงจูงใจ 
มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

แรงจูงใจผลักดนัในการทอ่งเทีย่ว 

1. เพื่อขอพรจากสิ่งศกัดิส์ทิธ์ิ 
     

2. เพื่อความสงบและความสบายใจ      
3. เพื่อแสวงบญุ      
4. เพื่อสรา้งความสมัพนัธใ์นครอบครวัหรอื
กลุม่เพื่อน 

     

 

 
 
 

องคป์ระกอบการทอ่งเทีย่วทวัรไ์หว้พระ 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เหน็
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 
 

(5) (4) (3) (2) (1) 
14. มีท่ีจอดรถรองรบันกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างด ี      
15. มีรา้นคา้หลากหลายประเภท      
16. มีใหบ้รกิารขอ้มลูแก่นกัท่องเท่ียว      
ดา้นทีพ่ัก 

17. หอ้งพกัมีความสะอาด และสิ่งอ านวยความสะดวกที
ครบครนั 

     

18. พนกังานสามารถใหข้อ้มลูและรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ทอ่งเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

19. ท่ีพกัมีระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีด ี      
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แรงจูงใจในการทอ่งเทีย่วทวัรไ์หว้พระ 

ระดบัแรงจูงใจ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
 

ปานกลาง น้อย 
 

น้อย
ทีสุ่ด 
 

(5) (4) (3) (2) (1) 

แรงจูงใจดงึดดูในการทอ่งเทีย่ว 
5. ความมีช่ือเสียงของสถานท่ี      
6. ความสวยงามของสถานท่ี      
7. ความเหมาะสมคุม้คา่ของคา่ใชจ้่ายในการมาเท่ียว      
8. อิทธิพลจากสื่อสงัคมออนไลน ์      
 
 
ส่วนที ่4  ความตัง้ใจทอ่งเทีย่วทวัรไ์หว้พระของนักทอ่งเทีย่วชาวไทย 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย “” ลงท่ีช่อง “ระดบัความตัง้ใจ” ใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่าน
มากท่ีสดุ เพียงช่องเดียว  

ความตัง้ใจทอ่งเทีย่วทวัรไ์หว้พระของนักทอ่งเทีย่ว 

ระดับความตัง้ใจ 
มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. ทา่นวางแผนท่ีจะซือ้ทวัรไ์หวพ้ระนีอี้กในอนาคต      

2. ทา่นยินดท่ีีจะจ่ายเงินเพ่ือซือ้ทวัรไ์หวพ้ระนีใ้นอนาคต
หากมีราคาทวัรมี์การปรบัเพิ่มมากขึน้ 

     

3. ทา่นอยากกลบัมาใชบ้รกิารหรอื ซือ้ทวัรไ์หวพ้ระนีอี้ก
ครัง้ในอนาคตเม่ือท่านเกิดความพงึพอใจ 

     

4. หากท่านมีความตอ้งการท่องเท่ียว ท่านจะนกึถึงทวัร ์
ไหวพ้ระเป็นอนัดบัแรก 

     

5. ทา่นจะท่องเท่ียวกบัทวัรไ์หวพ้ระอยูเ่สมอเพราะเป็น
ความสงบสขุทางจิตใจ และเป็นการพกัผอ่นของตวัท่าน
เอง 
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ภาคผนวก ข รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
 
                            รายชื่อ                              ต าแหน่งและสถานที ่
1.รองศาตราจารย ์ณกัษ ์กลุสิร ์                                  อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 
                                                                 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 
2.อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์                              อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพ่ือสงัคม 
                                                                 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล ดวงใจ ฤดีสถิต 
วัน เดอืน ปี เกิด 8 กรกฏาคม 2526 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2548 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขานิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎั

สวนสนุนัทา 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 9/75 ซอยศาลธนบรุ2ี9/2 ถนนศาลธนบรุ ีแขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร   
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