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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวที่วัด และ
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ จานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ttest และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลจากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.86) ผลการเปรียบเทียบปัจจัย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ย ว
ชาวต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และสถานภาพสมรสต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ปัจจัย พฤติกรรม วัด

Abstract
The objectives of this research study and compare Factors Affecting to Behavior of Foreign Tourists
Travel to the Temple in Ko Rattanakosin. The samples were 400 of tourist travel to the Temple, and able to
communicate in English. The method used is Multi-stage sampling by using questionnaire to collect the data,
analyzed by using Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test and Analysis of Variance
(One way ANOVA). The research findings were; Foreign Tourists had factors affecting to behavior travel to
thetemple in ko Rattanakosin overall at high level (  = 3.86). To compare the Factors Affecting to Behavior of
Foreign Tourists Travel to the Temple in Ko Rattanakosin. The Foreign Tourists difference in gender, age,
education level, occupation, average income per-month, and marital status are different with the Significant
level of 0.05.
Keywords: Factors, Behavior, Temple

1. บทนา
ประเทศไทยสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นปัจจัยที่สาคัญในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง
เพราะการท่องเที่ยวเป็นถือจักรกลที่สาคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อผลิตสินค้าและบริการแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นรัฐบาลทุก
ยุคทุ ก สมั ยก็ได้ ตระหนั กถึ งความส าคั ญ ของอุต สาหกรรมการท่อ งเที่ ยวเป็ น อย่างดี จึงมีก ารส่งเสริมสนับ สนุน การพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวมาโดยตลอด (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2553) ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559) ได้มุ่งเน้นด้านการท่องเที่ยว ดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในภาคบริการ ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้
หลักของประเทศ โดยพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม บนความหลากหลาย
ของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และความเป็นไทย เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์โบราณสถานใน
เชิงกลุ่มพื้นที่ และส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อ
สร้ า งสิ น ค้ า ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ๆ แก่ ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วไทย และเป็ น เป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วของตลาดท่ อ งเที่ ย วโลก (ส านั ก งาน
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) จนทาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับการพัฒนา
จนติดอันที่ 4 ของโลก ด้วยคะแนน 91.93 จาก 100 คะแนน โดยการจัดอันดับประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกของนิตยสาร
ท่องเที่ยวคอนเดอร์นาร์ด (Conde’Nast Travwller, 2014) และกรุงเทพมหานคร ติดอันดับที่ 2 “สุดยอดจุดหมายปลายทางของ
โลกประจาปี 2557” จากผลสารวจนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2557 (Master Card Global Destination Cities Index 2014) และ
ติดอันดับที่ 3 ของโลก จากการลงคะแนนเสียงของนักท่องเที่ยวให้เป็นเมืองที่เป็นศูนย์รวมของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
รูปแบบเป็นเมืองที่มีสีสันและดึงดูดใจมากที่สุด (Travel & Leisure, 2014) จากการติดอันดับโลกของกรุงเทพมหานคร ทาให้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้ความสนใจและเดินทางมาเที่ยวจานวนมาก จากสถิติจานวนนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาเที่ยวในกรุงเทพมหานคร พบว่า ในปี 2557 ภาพรวมการเดินทางท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร มีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 11.90 แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.03 และเป็นชาวต่างชาติ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 19.63 จะเห็นได้ว่าอัตราการเพิ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติมีสัดส่วนการเพิ่มที่มากกว่า ชาวไทยค่อนข้างเห็นได้ชัด สืบเนื่อง
จากกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็ นประตูแรกที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศได้สะดวกและมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน อาทิ แหล่ งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และร้านสินค้าของที่ระลึก และศูนย์
การประชุมที่ใหญ่ ๆ หลายแห่ง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย จึงทาให้มีการเดิน
ทางเข้ามากรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแวะพักก่อนที่จะมีการเดินทางไปยังภูมิภาค อื่น ๆ จึงส่งผลให้มีแนวโน้มของจานวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี (กองการท่องเที่ยว สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, 2557)
การท่ อ งเที่ ย วเชิ งประวั ติ ศาสตร์ วัฒ นธรรมประเพณี และศาสนาในกรุ งเทพมหานครจัด เป็ น การดึ งดูด ทางการ
ท่องเที่ยวที่สาคัญมากที่สุด โดยเฉพาะในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
มีโบราณสถานศาสนสถานที่งดงามและโดดเด่นเป็นจานวนมาก สถานที่แต่ละแห่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน มีความ
เกี่ยวเนื่องผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสนดารามซึ่งเป็นที่จักรู้อย่าง
กว้างขวางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ยังได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการจัดการ
การท่องเที่ยวจากภาครัฐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร ที่ ให้ความสาคัญในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวทาง
ศาสนา ทาให้บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาที่สาคัญของ
ประเทศไทย (กองการท่องเที่ยว สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, 2557)
จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัย มีความสนใจและเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะศาสน
สถานสาคัญๆ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โดยจะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มา
เที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว และทาให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยววัดในเกาะรัตนโกสินทร์
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.1.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์
1.1.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์

1.2 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ เป็ น วิจั ยเชิ งสารวจ (Survey Research) เพื่ อศึ กษาปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อพฤติก รรมการท่ องเที่ ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ มีขอบเขตของการวิจัย 2 ข้อ ดังนี้
1.2.1 ประชากรเป้าหมาย
ประชากรเป้าหมาย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวที่วัด 10 แห่ง บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และ
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
1.2.2 พื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วัดบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ จานวน 10 แห่ง ได้แก่
1. วัดพระศรีรตั นศาสดาราม
6. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
2. วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
7. วัดเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
3. วัดราชนัดดารามวรมหาวิหาร
8. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
4. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 9. วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร
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5. วัดบวรนิเวศวิหารวรมหาวิหาร

10. วัดเทพธิดารามวรวิหาร

1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตัวอย่าง

ตัวแปรตาม
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเทีย่ ววัดในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ในด้าน
1. ความปลอดภัย
2. ด้านแหล่งท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม
3. ด้านระบบการบริการบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
4. ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

1.4 สมมติฐานในการวิจัย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีลักษณะทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์แตกต่างกัน

1.5 การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยสามารถนาเสนอได้ดังนี้
1.5.1 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
จากการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวพบว่า ปราโมชน์ รอดจารัส (2557) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง การแสดงออกของบุ ค คลที่ เกี่ ยวข้ อ งโดยตรงกั บ การใช้ บ ริก ารในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง
กระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออกในการท่องเที่ยว ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมโดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. พฤติกรรมภายใน เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในของแต่ละบุคคลที่คนภายนอกไม่สามารถสังเกตได้
2. พฤติกรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ได้แสดงออกมาให้ผู้อื่นสามารถสังเกตเห็นได้
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นเกิดได้จากอิทธิพลหลายประการซึ่งอาจจาแนกได้ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ พฤติกรรมนักท่องเที่ ยวเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ห รือเป้าหมายในการท่องเที่ ยว เช่น
นัก ท่ อ งเที่ ยวกลุ่ มอนุ รัก ษ์ มี วัตถุ ป ระสงค์ ในการเดิน ทางท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ รัก ษาสภาพแวดล้ อมหรือ ช่ วยระบบนิ เวศน์ ให้ ส มบู ร ณ์
เหมือนเดิม
2. ความพร้อม หมายถึง ความสามารถหรือวุฒิภาวะที่มีอยู่ในตัวนักท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการ
นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจและด้านงบประมาณ เช่น การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การไต่เขา การปืน
หน้าผา การดาน้า เป็นต้น
3. สถานการณ์ หมายถึงโอกาสหรือเหตุการณ์ที่เอื้ออานวยการทากิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ท่องเที่ยว เช่น การปฏิวัติหรือการประกาศภาวะฉุกเฉินทาให้จานวนนักท่องเที่ยวลดลง
4. การแปลความหมาย หมายถึง วิธีคิดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
ตัวอย่าง เช่น เวลา 7.00 น. เป็นเวลาที่จัดให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานอาหารเช้าก่อนออกเดินทาง เป็นต้น
5. การตอบสนอง หมายถึง การทากิจกรรมตามที่ เลือกเอาไว้ก่ อนหน้านี้เช่น นั กท่อ งเที่ยวได้ตั ดสิน ใจ
เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ นักท่องเที่ยวจะต้องวางแผนการท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้าและ
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ดาเนินการตามแผนการที่ได้วางไว้ เช่น การกาหนดงบประมาณ สถานที่แ หล่งท่องเที่ยว เวลาและรายละเอียดในการเดินทาง การ
จองที่พัก เป็นต้น
6. ผลลัพ ธ์ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าซึ่งเป็น ไปอย่างที่คาดหวังไว้หรือเป็ นความผิดหวังเมื่ อ
ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ นักท่องเที่ยวจะต้องยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใด เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวปิด รถเสีย ห้องพักเต็ม ฯลฯ และต้องยอมรับกับความผิดหวังที่เกิดขึ้นหรือเลิกล้มความต้องการเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิน
ความสามารถ เช่น เกิดน้าท่วม จนไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นการแสดงออกของนักท่องเที่ยวในลักษณะต่างๆ เช่น กิริยา ท่าทาง คาพูด
การแสดงออกถึงความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวหรือบริการด้านอื่นๆ การแสดงออกของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
อาจเกิดจากการศึกษา การอบรมเลี้ยงดู เพศ วัย ประสบการณ์ ฯลฯ นอกจากนั้น พฤติกรรมการท่องเที่ยวยังเกิดจากปัจจัยทาง
วัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยส่วนบุคคลดังนี้
1.5.2 การท่องเที่ยววัฒนธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับการตอบสนองอย่างดีจากภาครัฐและเอกชนในการตระหนักถึง
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม จึงก่อให้เกิดกระแสการเรียกร้องหลัก 3 ประการดังต่อไปนี้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,
2548)
1. กระแสความต้องการของชาวโลกให้เกิดจิตสานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เป็นกระแสความ
ต้องการของประชาชนทั่วโลกให้เกิดการสร้างจิตสานึกในแง่การอนุรักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นจนถึงขอบข่ายกว้างขวางไปทั่ว
โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ระบบนิเวศเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้
2. กระแสดความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยว เป็นกระแสความต้องการที่มีมาก
ขึ้น สนับสนุนนักท่องเที่ยวที่ต้องการได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวมากกว่าความสนุกสนานเพลินเพลินเพียงอย่างเดียว
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
3. กระแสความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกระแสความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นหลักประกันให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
และชุมชนท้องถิ่นยอมรับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1.5.3 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
Pearce, Morrison & Rutledge (1998) ได้แบ่งแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวออกเป็น 9 ลักษณะดังนี้
1. แรงจูงใจด้านสิ่งแวดล้อม (Motive to experience the environment) เป็นแรงจูงใจด้านกายภาพที่ประกอบไป
ด้วย ภูมิประเทศ โบราณสถาน และชายหาด ซึ่งแรงจูงใจนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง
2. แรงจูงใจที่จะพบปะผู้คนในท้องถิ่น (Motive to meet local people) เป็นแรงจูงใจที่ต้องการสัมผัสและพูดคุย
กับคนในท้องถิ่น ลักษณะของนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มเยาวชน และกลุ่ม backpacker
3. แรงจู งใจที่ จ ะได้ เรี ย นรู้ วั ฒ นธรรม (Motive to understand local culture) เป็ น ความต้ อ งการที่ จ ะได้ เห็ น
วัฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ แ ตกต่างกัน ออกไป จากของตนในด้ านต่ าง ๆ เช่ น เทศกาล การอยู่อ าศัย การกิ น
ประเพณี การละเล่น เป็นต้น
4. แรงจูงใจที่จะกระชับความสัมพันธ์ ในครอบครัว (Motive to enhance family life) สาหรับบางครอบครัวการ
เดินทางท่องเที่ยวถือเป็นโอกาสอันดีในการใช้เวลาอย่างเต็มที่กับสมาชิกในครอบครัว เช่น การไปเที่ยวสวนสนุก การไปพักผ่อนตาม
รีสอร์ทซึ่งมีกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น
5. แรงจูงใจในการพักผ่อน (motive to rest) คือการได้มีโอกาส มีเวลาว่างเพื่อการพักผ่อนจากความตึงเครียดหรือ
สภาพจาเจ กิจกรรมจึงค่อนข้างน้อย
6. แรงจูงใจในการตอบสนองความสนใจพิเศษ (Motive to pursue special interests) ได้แก่การทากิจกรรมที่อยู่
ในความสนใจของนักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมการดาน้า การตกปลา เล่นกอล์ฟ ปีนเขา
7. แรงจูงใจด้านสุขภาพ (Motive to be healthy) เป็นแรงจูงใจที่เน้นไปทางด้านการพัฒนาสุขภาพ ได้แก่ การออก
กาลังกาย การเข้าสปา และการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
8. แรงจูงใจด้านการเพิ่มสถานภาพในสังคม (Motive to earn social status) เป็นแรงจูงใจที่ เน้นการเสริมสร้าง
สถานภาพและภาพลักษณ์ในสังคมโดยแสดงออกให้เห็นในรูปของความมั่นคงทางสถานะการเงิน
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9. แรงจูงใจในการให้รางวัลแก่ตนเอง (Motive to reward oneself) เป็นแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลตนเอง
หลังจากการเหน็ดเหนื่อยทางานหรือประสพความสาเร็จในการทางานบางอย่าง การให้รางวัลสามารถทาได้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น
การดื่ม การกินอาหารอร่อย ๆ การจับจ่ายซื้อของ การเที่ยวกลางคืน เป็นต้น
1.5.4 แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาดการท่องเที่ยว
การแบ่งส่วนตลาดจัดว่าเป็นเทคนิคทางการตลาดที่มีความสาคัญที่สุดที่มีอยู่สาหรับผู้จัดการทางด้านการตลาด
ท่องเที่ยว โดยการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการแบ่งส่วนตลาดการท่องเที่ยวนั้นจาเป็นต้องทราบข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
โดยผู้วิจัยสามารถนาเสนอได้ดังนี้ (เลิศพร ภาระสกุล, 2553 หน้า 269)
1. ปัจจัยที่ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว
สิ่งที่มีส่วนสาคัญที่ทาให้ตลาดการท่องเที่ยวถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ และทาให้เกิดกลุ่มนักเดินทางกลุ่มใหม่
ๆ พลังที่ทาให้เกิดความต้องการทางการท่องเที่ยว ได้แก่
1.1 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ เป็นพลัง
กระต้นให้เกิดการเดินทางเพิ่มขึ้น อย่างเช่น ในกรณี ของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ซึ่งประสบความสาเร็จทาง
เศรษฐกิจ ทาให้ประชากรในประเทศเหล่านี้เดินทางไปต่างประเทศกันมากขึ้น ความเจริญของประเทศเหล่านี้ส่งผลให้เกิดประโยชน์
อย่างมากแก่ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเยแปซิฟิก ในช่วงระหว่าง ค.ศ.1975-1995 ส่วนแบ่งของนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก 4
ประเทศข้างต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.9 เป็นร้อยละ 14.7
1.2 การเปลี่ยนทางด้านประชากร โครงสร้างและรูปแบบของประชากรในหลายประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ไป เช่น อัตราการตายลดลง เนื่ องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์จึงมีกลุ่มคนวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดตลาดนักท่องเที่ยว
สูงอายุ อัตราการหย่าร้างที่สูงขึ้นทาให้ครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียวต้องทาหน้าที่เลี้ยงดูบุตรที่นักประชากรศาสตร์
เรียกครอบครัวแบบนี้ว่าครอบครัวเลี้ยงเดียว 9Single-parent family) เพิ่มขึ้นทาให้เกิดตลาดครอบครัวประเภทนี้
1.3 แบบแผนชีวิตที่หลากลหายขึ้น แบบแผนชีวิตของผู้คนปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น เป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้านค่านิยม ทัศนคติ และความรู้สึกนึกคิด นักวิชาการเรียกปัจจัยทางด้านนี้ว่า ปัจจัยทางด้ านจิตภาพ หรือ
Psychographics แนวโน้ ม ของแผนชี วิต อัน หลากหลายท าให้ เกิ ดการท่ อ งเที่ ย วประเภทความสนใจพิ เศษ (Special-interest
tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเน้นการผจญภัย การปีนหน้าผา เดินป่า หรือเดินทางเพื่อศึกษาวัฒนธรรม
1.4 อุปทานการท่องเที่ยวที่มีมากขึ้น อาจจะกล่าวได้ว่า อุปทานใหม่ ๆ ที่มีเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดอุปสงค์เพิ่มขึ้น
ได้ ถ้าคาพูดนี้เป็นจริง ความต้องการทางการท่องเที่ยวอาจจะเกิดขึ้นจากผู้ประกอบการได้จัดแพ็กเกจการท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้กับ
ตลาดเป้าหมายต่าง ๆ เช่น การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกโดยมุ่งไปที่ตลาดแพทย์และพยาบาล หรืออย่างที่การ
ท่องเที่ยวออสเตรเลียตะวันตกได้กาหนดตลาดผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ทัวร์ชมการทาไวน์ ทัวร์ตีกอล์ฟ
ทัวร์ผจญภัย ทัวร์เน้นธรรมชาติ (nature-based) และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทัวร์วัฒนธรรม ทัวร์ล่องเรือ
จากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นทาให้เห็นว่า เทคนิคการแบ่งส่วนตลาดมีความสาคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะการแบ่งส่วนตลาด
และพลังต่าง ๆ มีผลต่อตัวนักท่องเที่ยว และตลาดส่วนต่าง ๆ ก็มีแนวโน้มว่าจะแคบลงเรื่อย ๆกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือมีตลาดกลุ่ม
ย่อยหรือตลาดกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษเกิดมากขึ้น
1.5.5 พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (International Tourist or Foreign Tourist)
หมายถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ ยวในประเทศไทยส่วนใหญ่ มาจากประเทศที่พัฒ นาแล้วมีสภาพ
เศรษฐกิจดี ประชากรมีรายได้ดี มีมาตรฐานการครองชีพสูงและรายได้ของประชากรไม่แตกต่างกันมากนัก นักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle-Income) มี
ตาแหน่งงานในระดับวิชาชีพชั้นสูงหรือเป็นหัวหน้างานในระดับช่างฝีมือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางมาจากยุโรป อเมริกา
อเมริกาเหนือ และจีน
รูปแบบของการท่องเที่ยว
ปั จ จุ บั น รูป แบบของการท่ อ งเที่ ย วระหว่า งประเทศมี ก ารเปลี่ ย นเป็ น การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแบบยั่งยื น
(Sustainable Development) มากขึ้น มีการนาเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวในรูปแบบ เชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังเกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นการักษาสิ่งแวดล้อมและทาให้เกิดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนขึ้นมาทดแทนเรียก 3S ซึ่งประกอบด้วย
S = Security หมายถึง ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติที่เกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน
S = Sanitation หมายถึง ความสะอาดที่ปราศจากโรงและมลพิษต่าง ๆ จาก อากาศน้าดื่มและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ
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S = Satisfaction หมายถึง ความพึงพอใจที่ได้รับจากการท่องเที่ยวจากสินค้าที่ผลิต
จากแหล่ งท่ อ งเที่ ยวตลอดจนความพึ งพอใจที่ ได้รับ จากบริการความเปลี่ ยนแปลงของโลกในปัจ จุบั น และ
จิตสานึกในการอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติมีผลทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
ความเจริญความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยเหตุผลที่อาจสรุปได้ดังนี้
1. รูปแบบของการท่องเที่ยว รูปแบบกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยลักษณะของการ
เดินทางจะเน้นในเรื่องที่เกี่ยวกับ
- การท่องเที่ยวเพื่อเป็นการพักผ่อน
- การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
- การท่องเที่ยวที่มีการผจญภัย
2. ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว เกิดจากสาเหตุหลายประการตามรายละเอียดดังนี้
- เห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้
- ได้ประสบการณ์และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ลดชั่วโมงการทางานลงและเพิ่มวันหยุดพักผ่อนมากขึ้น
- มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
- การเดินทางสะดวกขึ้น
3. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง เกิดจากมาตรการที่หลายประเทศให้ความสาคัญและนามาใช้กับ
ประชาชนในประเทศของตน คือ
- มาตรการควบคุมการเดินทางออกนอกประเทศ
- ต่อต้านการทาลายสิ่งแวดล้อม
- ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและสตรี
- การให้ความคุ้มครองผู้บริโภค
- อื่น ๆ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวต้ องมีมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและวางแผนด้านการตลาดการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง
1.5.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยววัด
มาโนช พรหมปัญโญและศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว แรงจูงใจ
และทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดในอาเภอพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็น
ต่อความยั่งยืนของแหล่งท่องท่องเที่ยวที่วัดทั้ง 4 วัด คือ วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดหน้าพระเมรุราชิการาม และวัด
ท่าการ้อง โดยรวม อยู่ในระดับยั่งยืนมาก แรงจูงใจและทัศนคติในการท่องเที่ยววัด ในอาเภอพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และระดับดี ตามลาดับ พฤติกรรมการท่องเที่ยววัดในอาเภอพระนครศรีอยุธยา (1) ด้านค่าใช้จ่ายในการทาบุญโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1,090 บาท (2) ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อของโดยเฉลี่ยประมาณ 1,016 บาท (3) ด้านเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย
ประมาณ 6 ชั่ วโมง (4) ด้านจานวนครั้งที่ ท่ องเที่ย วแสวงบุ ญ ในรอบ 1 ปี โดยเฉลี่ย ประมาณ 3 ครั้ง (5) ส่ วนใหญ่ เดิน ทางมา
ท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว และไม่พักค้างคืนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีค่าใช้จ่ายในการซื้อของแตกต่างกัน
และ นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีค่าใช้จ่ายในการทาบุญและซื้อของแตกต่างกัน ความ
ยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยววัด ด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านกายภาพ และด้านเศรษฐกิจ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมีผลต่อความ
พึงพอใจต่อการท่องเที่ยววัดทั้ง 4 วัด

2. วิธีการศึกษา
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ างชาติ ที่ ม าท่ อ งเที่ ย วที่ วั ด 10 แห่ ง บริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
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2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวที่วัด 10 แห่ง บริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ จานวน 400 คน โดยมีขั้นตอนในการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างและใช้
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จาก
สูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคาดเคลื่อนร้อยละ
5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละได้ เพื่อความสะดวกในการ
ประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนด
คือไม่น้อยกว่า 384 คน
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการสุม่ กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เพื่อให้ได้กลุม่
ตัวอย่าง 400 คน ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกเป็น เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรส ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ในส่วนของ อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเติมคาสั้นๆ ในช่องว่าง (Short Answer)
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าท่ อ งเที่ ย ววั ด บริ เวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ จาแนกเป็น ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ประสบการณ์ในการท่องเที่ยววัดในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และรูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice)
ในส่ ว นของค่ า ใช้ จ่ า ยโดยเฉลี่ ย ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบเติ ม ค าสั้ น ๆ ใน
ช่องว่าง (Short Answer)

7

TEMPLATE RMUTTO RESEARCH JOURNAL AND RMUTTO SOCIAL SCIENCE JOURNAL
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ จานวน 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านแหล่งท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม ด้านระบบการบริการบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยว และด้านค่าใช้จ่ายในการ เข้าชม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบถึงความเหมาะสมในประเด็นที่จะศึกษาโดยนาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index: IOC) ของ Rovinelli and Hambleton (อ้างใน อินทิรา จันทรัฐ,
2552) จากนั้ น น าคะแนนของผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ในแต่ ล ะข้อ มารวมกั น เพื่ อ หาค่าความสอดคล้อ ง อยู่ ระหว่าง 0.60-1.00 แสดงว่ า
แบบสอบถามมีความตรงตามเนื้อหาทุกข้อ
2. การตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้ผ่านการแก้ไขจาก
ผู้ทรงคุณวุฒไิ ปทดลองใช้ (Try-Out) กับประชากรทีม่ ีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับประชากรที่ต้องการศึกษา จานวน 30 ชุด แล้วนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach, 1954) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟารวมทั้งฉบับเท่ากับ
0.936
2.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

3. ผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาคณะผู้วิจัยสามารถนาเสนอได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ
60.00 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จานวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 207 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.17 ประกอบอาชีพทางานในบริษัทเอกชน จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 10,000 US จานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 และมีสถานภาพโสด จานวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.30
2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยเป็นครั้งที่ 2-3 ครั้ง จานวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50
โดยมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยววัดในไทยเป็นครั้งแรก จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมไทย จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 มีรูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง จานวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 และมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยระหว่าง 1,0012,000 US จานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00
3. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยววัดใน
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (  = 3.86)
4. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ คณะผู้วิจัย
นาเสนอตามตัวแปรต้นในภาพรวมได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยว
วัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรม
ด้านความ
ปลอดภัย
ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
สภาพแวดล้อม
ด้านระบบการ
บริการบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว
ด้านค่าใช้จ่ายใน
การเข้าชม
ในภาพรวม

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
F
Sig

สถานภาพการ
สมรส
F
Sig

t

Sig

F

Sig

F

Sig

F

Sig

-14.85

0.00*

205.73

0.00*

40.03

0.00*

89.97

0.00*

16.62

0.00*

141.15

0.00*

-8.20

0.00*

30.65

0.00*

211.21

0.00*

211.20

0.00*

70.61

0.00*

23.217

0.00*

-13.48

0.00*

20.08

0.00*

355.59*

0.00*

120.45

0.00*

26.37

0.00

14.03

0.00*

-8.42

0.00*

1.41

0.22

210.52

0.00*

184.80

0.00*

4.24

0.00*

0.77

0.45

-13.36

0.00*

34.70

0.00*

334.34

0.00*

73.55

0.00*

25.61

0.00*

31.78

0.00*

หมายเหตุ * = P<0.05
จากตารางที่ 1 ผลจากการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยว
วัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ พบว่า
1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทมี่ ีเพศต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ ยววัดในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ มี อ าชี พ ต่ า งกั น มี ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ววั ด ในบริ เวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ ยววัดในบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีสถานภาพการสมรสต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดในบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะการวิจัย
4.1 สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ให้ความสาคัญปัจจัยด้านความ
ปลอดภัยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ของประเทศไทยและกรุงเทพมหานครในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมามีความไม่
สงบในเรื่องการก่อการร้ายและความขัดแย้งทางด้านการเมือง ซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง จึง
ทาให้นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัยสาคัญอันดับแรก แต่เมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ มาเที่ยวจริง
ต่างก็ให้ความมั่นใจถึงความปลอดภัย โดยพบว่า ปัจจัยที่ทาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยในการท่องเที่ยว คือ มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คอยให้บริการและความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ และ มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของประเทศที่มีต่อนักท่องเที่ยว
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจในการท่องเที่ยวและการเลือกแหล่งท่องเที่ยวว่า
ปัจจัยทีด่ ึงดูดให้นักท่องเที่ยวเลือกแหล่งท่องเที่ยว เช่น ทิวทัศน์สวยงาม ความหลากหลายทางด้านกิจกรรม ความปลอดภัย เป็นต้น
ซึ่งปัจจัยด้านความปลอดภัยคือเป็นปัจจัยต้น ๆ ที่ดึงดูดให้คนเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ และยังสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของวิภาพรรณ ดาราฉาย (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ในอาเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลจากการ
ศึกษาวิจัยพบ ปัจจัยภายนอกด้านความปลอดภัย ด้านการเมือง ด้านภัยธรรมชาติ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และมีทิศทาง
เดียวกันต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และ
ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
เพศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยววัดในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มีเพศต่างกัน ให้ความสาคัญต่อปัจจัย ด้านความปลอดภัย ด้านแหล่งท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม ด้านระบบการบริการบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว และด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าชมต่างกัน ซึ่งนักท่องเที่ยวชายและหญิงต่างมี บุคลิกภาพ แบบแผนการดาเนินชีวิต
ประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว ความแตกต่างของเชื้อชาติ จึงอาจเป็นสาเหตุสาคัญที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวว่า เพศ (Gender) ความสนใจในการท่องเที่ยวของผู้ชายและหญิงมีแรงจูงใจต่างกัน โดยชาย
อาจจะมีแรงจูงใจทางด้านร่างกายในการเล่นและชมกีฬามากกว่าผู้หญิ ง ไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟ สกีดาน้า ส่วนผู้หญิงมักจะมี
แรงจูงใจในการพักผ่อน เช่น การซื้อของ การรับประทานอาหารนอกบ้าน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา ทวีวงศ์โอฬาร
(2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลจากการศึกษา
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ได้รับความพึงพอใจจากการมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
โบราณสถานและสิ่งแวดล้อม ราคาสินค้าและบริการ การคมนาคม ความปลอดภัย การบริการ ของที่ระลึกและบทบาทของภาครัฐ
แตกต่างกัน
อายุของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยววัดในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความปลอดภัย ด้าน
แหล่งท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม ด้านระบบบริการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอายุของนักท่องเที่ยวเกี่ยวโยงกับประสบการณ์ใน
การเดินทางท่องเที่ยวซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอายุก่อให้เกิดความต้องการแตกต่างกันเปลี่ยนไปตามวัยที่
เพิ่มขึ้น และจากการเปรียบเทียบรายคู่อายุของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุมากกว่าให้ความสาคัญในเรื่องด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม ด้านระบบบริการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมากว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ น้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิภาพรรณ ดาราฉาย (2556) ทีไ่ ด้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอาเภอ
เมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลจากการศึกษาวิจัย
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะส่วนบุคคลทางด้านอายุ แตกต่า งกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทาง
กลับมาท่องเที่ยวในอาเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน
ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยววัดใน
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นซึ่งต่างกับนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปที่เป็นวัยทางานซึ่งมีรูปแบ บ
การท่องเที่ยว มีประสบการณ์การท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีกาลังทรัพย์ที่มากกว่าจึงส่งผลให้ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เปลี่ยนไปตามระดับการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาพรรณ ดาราฉาย (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอาเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีลักษณะส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษา
และประสบการณ์เดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว
และด้านประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอาเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน
อาชีพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ อาชีพนักท่องเที่ยวประกอบอาชีพอยู่สะท้อนถึง
บุคลิกภาพ (personality) เช่น ชอบการเรียนรู้ ชอบความแปลกใหม่ ชอบในการศึกษาวัฒนธรรม เป็นต้น และอาชีพยังสะท้อนถึง
แบบแผนการดาเนินชีวิต (Lifestyle) เช่น ชอบหาเพื่อนใหม่ ชอบการสังสรรค์ ชอบชีวิตเรียบง่าย ชอบดูแลสุขภาพ เป็นต้น จึงทา
ให้อาชีพที่ต่างกันมีผลต่อความชอบ หรือไม่ชอบ ซึ่งส่งผลพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ตามไปด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชราภรณ์ ระยับศรี (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของนักท่องเที่ยวชาวไทย
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และชาวต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงพุทธที่มาท่องเที่ยวในเกาะรัตนโกสินทร์ ที่มี
อาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธวัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ต่างกัน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ รายได้ถือเป็นปัจจัยสาคัญ
ต่อรูป แบบในการท่อ งเที่ ยว โดยที่ นัก ท่อ งเที่ ยวที่ มี รายได้น้ อยก็จะมี รูปแบบท่ องเที่ ยวที่ ไม่เน้ นสิ่ งอ านวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยวมากกว่านักเน้นความประหยัดเป็นหลัก ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีที่มีรายได้สูงก็จะเน้นสิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว
มากกว่า ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาพรรณ ดาราฉาย (2556) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่ อ ง การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วในอ าเภอเมื อ งพระนครศรี อ ยุ ธ ยาจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี
ลักษณะส่วนบุคคลทางด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว และ
ด้านประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอาเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน
สถานภาพสมรสของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวที่เป็นโสดมี Lifestyle ใน
การท่องเที่ยวที่ต่างกับนักท่องเที่ยวที่มีครอบครัวหรือสมรสแล้ว โดยนักท่องเที่ยวที่เป็นโสดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
วัยรุ่น ที่ชอบรูปแบบการท่องเที่ยวที่คล่องตัวสามารถเดินทางไปหลายๆ ที่ หลายๆ ประเทศได้และเน้นความประหยัดเป็นหลัก ซึ่ง
จะต่างกับนักท่องเที่ยวที่มีครอบครัวหรือสมรสแล้วจะให้ความสาคัญในการท่องเที่ยวแบบที่เน้นการพักผ่อนกับครอบครัวชอบความ
สะดวกสบาย มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ตอบสนองคนในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาโนช พรหมปัญโญและ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว แรงจูงใจและทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
วัดในอาเภอพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดในอาเภอพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน และมีค่าใช้จ่ายในการทาบุญและซื้อของแตกต่างกัน

4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
4.2.1 ควรมีการศึกษาคุณภาพการให้บริการของโรงแรมระดับต่าง ๆ บริเวณวัดบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ จาก
กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ และควรเพิ่มในส่วนวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อจะได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น
4.2.2 ควรมีการศึกษากลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดท่องเที่ยววัดบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โดยอาจเจาะกลุ่มลูกค้า
ชาวญี่ปุ่น หรือกลุ่มประเทศที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
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