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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
ต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 2. เพ่ือศึกษาระดับทัศนคตินักท่องเที่ยวไทยต่อสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ถวิลหาอดีต 3. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต ตัวอย่างในการวิจัยคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน จ านวน  400 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติทดสอบที (t-test) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน หรือ ANOVA (Analysis of Variance) การทดสอบอิทธิพลด้วยวิธี 
Simple Regression Analysis ซึ่งผลการวิจัยที่ส าคัญ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี 
มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 15,000
บาทหรือต่ ากว่า มีวัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวแบบนันทนาการ เน้นการพักผ่อน มีจ านวนครั้งที่
เคยไปแบบไปครั้งแรกและนิยมไปท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ ไปท่องเที่ยวกับเพ่ือน/ เพ่ือน
ร่วมงาน มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 500 บาทหรือต่ ากว่า ส่วนใหญ่มองว่าเพลินวานเป็นสถานที่ที่
เป็นศูนย์รวบรวมเรื่องราวในสมัยเก่า มีจุดเด่นด้านการจ าลองอาคาร สถานที่เป็นแบบย้อนยุคและมี
วัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสภาพ/ บรรยากาศย้อนอดีต ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x   = 3.99) ผลการศึกษาระดับทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x   = 3.92) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับทัศนคติดีที่สุดคือ ด้านการเข้าถึง

ง่าย อยู่ในระดับมาก (x  = 4.14) รองลงมาคือ ด้านความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดับ

มาก (x  = 3.90) โดยด้านการรับรู้และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันอยู่ใน

ระดับมาก (x  = 3.81) และผลของการทดสอบอิทธิพลด้วยวิธี Simple Regression Analysis พบว่า
แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานและ
สามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการคาดคะเนการบริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และแรงจูงใจ
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ทางการท่องเที่ยวยังมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were 1) to study the demographic factors of 
Thai tourists affecting nostalgic tourism, 2) to study Thai tourists’ attitude towards 
nostalgic tourism, and 3) to study motivation affecting Thai tourists’ decision making 
to select nostalgic tourist attractions. The sample of this research consisted of 400 
Thai tourists who travelled to Plearn Wan, a nostalgic tourist attraction. The 
questionnaire was used as the research instrument. Data were analyzed by using 
descriptive statistics, namely percentage, mean, standard deviation, and inferential 
statistics, namely t-test, ANOVA (Analysis of variance), and Simple Regression Analysis. 
The results of this study showed that the respondents mostly were females; those 
aged 21-30 years; single people; and students; those with average monthly income 
of 15,000 Baht or below. The purpose of travel was for recreation and relaxation; 
they mostly have ever went to Plearn Wan for the first time and preferred travelling 
on the weekend; they travelled with friends/ co-workers;  the travel cost per time 
was around 500 baht or lower; most of them viewed that Plearnwan was the center 
of ancient and historical stories with its strengths of anciently simulated building and 
ancient spots; they aimed to travel for touching past and historical image and 
atmosphere.  Moreover, overall motivation of the sample was at a high level          

(x   = 3.99). Overall attitude of the sample was at a high level (x   = 3.92). When 
individual aspects were considered, Thai tourists’ attitude with the highest level was 

easy accessibility (high level) (x   = 4.14), followed by attractiveness of tourist sites 

(high level) (x  = 3.90), perception and basic facilities (with similar mean score at high 

level) (x  = 3.81). Based on Simple Regression Analysis, the results indicated that the 
sample’s tourism motivation was related to attitude towards nostalgic tourism and 
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this factor could be used to predict the variation in the service with a statistical 
significance level. Besides, tourism motivation influenced tourists’ travel to Plearn 
Wan, a nostalgic tourist attraction with a statistical significance level of 0.05.    
 
Keywords: Attitude, Nostalgia Tourism, Plearnwan 
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
             การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอุตสาหกรรมหนึ่งที่ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเกิดการพัฒนา หลาย ๆ ประเทศจึงต้องพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับตนเอง
เพ่ือให้ได้มาซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาดทางการท่องเที่ยวโลกไปให้ได้มากที่สุด (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2558) สถานการณ์ท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัยทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ  เช่น แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวโลก พฤติกรรมการท่องเที่ยวและเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่มีผลกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยที่สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยยังมี
ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภัยจากธรรมชาติ  โรคระบาด  ปัญหาความไม่ม่ันคงทางการ
เมืองและเศรษฐกิจ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) องค์การท่องเที่ยวโลก ได้มีการก าหนด
รูปแบบการท่องเที่ยว 3 รูปแบบ คือ การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) 
การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) และการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม 
(Cultural Based Tourism) (Goeldner & Ritchie, 2006, p. 428 และบุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา, 
2548, หน้า 60-65)  ซึ่งการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม คือ การศึกษาในพ้ืนที่ที่มีคุณลักษณะส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าทางสังคมและมนุษย์ โดยสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต
และความเป็นอยู่ของคนในทุกสมัยได้เป็นอย่างดี (ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว, 2556)  
            ในปัจจุบันหลายประเทศก าลังน าเอาวัฒนธรรมเข้ามาเป็นยุทธศาสตร์หลักทีช่่วยพัฒนา
ประเทศโดยมีการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมขึ้นมาเพ่ือใช้ถ่ายทอดและเป็นสื่อกลางที่ช่วยเล่าเรื่องราวของ
ประเทศให้ได้รับทราบ (ธนัณชัย สิงห์มาตย์, 2555) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีแผน
ทางการตลาดโดยมีแคมเปญ คือ หลงรักประเทศไทย ปี 2557 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ (กองกลยุทธ์การตลาด ททท., 2556) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีกับแคมเปญ ปี
แห่งการท่องเที่ยววิถีไทย ในปี 2558 จึงได้มีการสานต่อแผนส่งเสริมการตลาดในปี 2559 กับแคมเปญ 
จากเมืองต้องห้ามพลาด สู่เมืองต้องห้ามพลาดพลัส ท าให้เศรษฐกิจเติบโตเพ่ิมข้ึน 12% จากปี 2558 
เป็นการสร้างการรับรู้ทางด้านการท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่เมืองรอง นอกจากพ้ืนที่เมืองหลักที่เป็นที่รู้จัก
อยู่แล้ว ซึ่งจากการท าโปรเจคการตลาดนี้ส่งผลให้แต่ละจังหวัดที่อยู่ในแคมเปญ 12 เมืองต้องห้าม
พลาด Plus เช่น จ.ล าปาง จ.เลย จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น (เจน, 2559) มีนักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาเพ่ิมข้ึน ไม่เพียงแต่แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เท่านั้น การท่องเที่ยววัฒนธรรมในวัด ชุมชน
โบราณ และศาสนสถานในประเทศก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเช่นกัน และผู้ประกอบการ
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ท่องเที่ยวภาคเอกชน อาทิ สายการบินและการคมนาคม รวมถึงภาคบริการ ยังมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วยจากสาเหตุนี้ (สายชล ปัญญชิต, 2555)  

การจัดการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต (Nostalgia Tourism) นั้นก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สร้างความน่าสนใจและความดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยในทุก ๆ ช่วงวัย
ที่มีความคิดถึงหรือมีความต้องการได้รับรู้และอยากที่จะสัมผัสกับเรื่องราวในอดีต และการท่องเที่ยว
ในรูปแบบนี้ยังสามารถตอบสนองต่อตามความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันซึ่ง
เป็นกระแสในตลาดของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ดังค ากล่าวที่ว่า “ถ้าอดีตเป็นดินแดนอันไกลโพ้น 
การโหยหาอดีตท าให้ดินแดนอันไกลโพ้นนั้นเป็นสิ่งที่ม่ังคั่งที่สุดส าหรับของภาคการท่องเที่ยวทั้งหมด” 
(Lowenthal, 1985, p. 4 อ้างใน เกรียงศักดิ์ วัฒนาสวัสดิ์, 2555) 

จากกระแสของ “อารมณ์การถวิลหาอดีต” นั้น ท าให้เกิดการเปิดตลาดท่องเที่ยวในรูปแบบ
ใหม่ คือ “Retro Market”  ซ่ึงมิใช่การฟ้ืนฟูตลาดเก่าที่ซบเซาให้กลับมามีสีสันใหม่ๆเพียงอย่างเดียว 
เช่น ตลาดสามชุก หรือตลาดเก่าท้ังหลายที่นิยมพ่วงท้ายชื่อตลาดด้วยค าฮิตว่า “100 ปี” แต่ในกรณีนี้
ยังหมายรวมถึงการก่อสร้างตลาดขึ้นมาใหม่โดยมีการก่อสร้างให้มีลักษณะและรูปแบบของการจ าลอง
บรรยากาศที่ท าให้นึกย้อนไปถึงบรรยากาศของตลาดในอดีตเมื่อราว 100 ปีที่ผ่านมา เช่น ตลาดน ้า 
อโยธยา, เพลินวาน, หรือ Cicada Market หัวหิน เป็นต้น (นิพัทธพงศ พุมมา เเละณรงคกรรณ    
รอดทรัพย์, 2555) 

จากผลการวิจัยของ University College London พ.ศ. 2550 นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษกว่า
90% เลือกที่จะท่องเที่ยวในสถานที่ท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในอดีตของตนเอง มากกว่าที่จะไป
ท่องเที่ยวในทีใ่หม ่ๆ ทีย่ังไม่เคยไปมาก่อน ซ่ึง Nostalgia Tourism เป็นกระแสชองการท่องเที่ยวที่
เกิดข้ึนทั่วโลกที่ก าลังมีการเติบโตทีสู่งขึ้น แม้กระทั่งประเทศไทยก็เช่นกัน ซึ่งเมื่อท าการส ารวจ
ย้อนกลับไปราว ๆ 10 ปีที่ผ่านมา อาจจะกล่าวได้ว่า Nostalgia Tourism ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก 
คือ การเกิด Retro Market (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2556) 

จากเหตุผลข้างต้น  ท าให้ผู้วิจัยมองเห็นถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต โดย
การสนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวในภาค
เศรษฐกิจให้มีการขยายตัวมากข้ึน  และเป็นช่วยการอนุรักษ์วัฒนธรรม และเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทย
ในอดีต ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงทัศนคติของนักท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต  
เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติและความคิดเห็น และปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจที่ท าให้เดินทาง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้
ไปใช้ในการพัฒนาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติการเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและน ามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือสร้างความพึงพอใจและท าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้ 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อการท่องเที่ยวเชิง

ถวิลหาอดีต 
1.2.2 เพ่ือศึกษาถึงระดับทัศนคตินักท่องเที่ยวไทยต่อสถานที่ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต  
1.2.3 เพ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 
 
1.3  ขอบเขตของงานวิจัย  

ในครั้งนี้ท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือส ารวจทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต  โดยมีขอบเขตของการวิจัยด้านต่าง ๆ 
ดังนี้  

1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร และตัวอย่าง (Population & Sample) 
          นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต  และเนื่องจากในครั้งนี้
ไม่ทราบจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีแน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วย
สูตรการค านวณ Cochran (1953)  ที่ความเชื่อม่ัน 95% โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอาศัยความสะดวก  
(Convenience Sampling) ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถาม ณ เพลินวาน  ศึกษาจากความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างจ านวนประชากร 385 คน เพิ่มจ านวนตัวอย่าง 15 คน  จ านวนรวม  400 คน 

1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
มุ่งเน้นแนวคิดท่ีเกี่ยวกับงานวิจัย ประกอบด้วยตัวแปร ดังต่อไปนี้ 
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

1.1) ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

1.2) ปัจจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ด้าน
จ านวนครั้งที่เคยไปท่องเที่ยว   ด้านวันที่นิยมไปท่องเที่ยว ด้านผู้ร่วมเดินทาง และด้านค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้งในการไปท่องเที่ยว 

1.3) เพลินวาน ได้แก่ ด้านลักษณะของเพลินวาน  ด้านจุดเด่นและด้านวัตถุประสงค์  
1.4) แรงจูงใจท่องเที่ยว ได้แก่ แรงจูงใจภายในและภายนอก         

2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานท่องเที่ยว
เชิงถวิลหาอดีต ได้แก่ ด้านความน่าสนใจ ด้านความเข้าถึงง่าย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน 
และด้านการรับรู้ 
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1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
งานวิจัยนี้มีระยะเวลาในการวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 5 พฤศจิกายน 2560  

 
1.4  ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1 เพ่ือทราบถึงทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 
1.4.2 เพ่ือให้ได้ทราบถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 
1.4.3 เพ่ือน าลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปท่องเที่ยวเชิง

ถวิลหาอดีตมาวางแผนและพัฒนาการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
1.4.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมเพ่ิมเติมความรู้ด้านวิชาการเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อระดับทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพื่อเป็น
แนวทางในการท าวิจัยต่อไป 

1.4.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและเพ่ิมเติมความรู้ด้านวิชาการเก่ียวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลกับระดับทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 
เพ่ือใช้ในการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการจัดท าแผนการตลาด 
 
1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 
การท่องเที่ยว  หมายถึง การทีบุ่คคลบุคคลหนึ่งเดินทางจากสถานทีท่ี่ได้อาศัยอยู่เป็นประจ า

ไปยังสถานที่อ่ืน ๆ   โดยไม่ใช่เพ่ือการท างานโดยตรง   แม้ว่าการท่องเที่ยวบางประเภทจะมีเรื่องของ
อาชีพ เช่น การประชุมสัมมนา  นักท่องเที่ยวมักจะมีเหตุผลหรือประเภทของจุดมุ่งหมายกับการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไปโดยมีปัจจัยประกอบทีส่นับสนุนหรือเป็นแรงผลักดันส่วนบุคคลที่มีไม่
เท่ากัน โดยปัจจัยเหล่านี้ คือ รายได้ เวลา เช่น สนใจเรื่องราวของวิถีชีวิต นันทนาการ ประวัติศาสตร์
หรือความต้องการที่จะได้เรียนรู้ เป็นต้น  โดยไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม  นักท่องเที่ยวต่างก็มีความคาดหวัง
ที่จะได้รับความสุข   

การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต (Nostalgia Tourism) คือ การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่
นักท่องเที่ยวอยากจะย้อนกลับไปมีประสบการณ์ ที่เรียกว่า “วันชื่นคืนสุข” ก็คือการได้มีโอกาสในการ
ย้อนกลับไปในอดีตนั้น ๆ อีกครั้ง โดยไม่ได้หมายถึงเหตุการณ์ที่แต่ละคนได้สัมผัสในอดีตแต่เพียง
เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการสร้างข้ึนมาใหม่จากจินตนาการ ณ ยุคสมัยหนึ่งในอดีต เป็นช่วงเวลาของ
ความทรงจ า เป็นต้น 
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นักท่องเที่ยว   หมายถึง บุคคลที่เดินทาง จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งภายในประเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง การกระท าทุกอย่างของนักท่องเที่ยวโดยมีการแสดงออก
ผ่านพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก โดยพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Overt 
Behaviors) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลอื่น ๆ จะสังเกตได้ผ่านประสาทสัมผัสในส่วนต่าง ๆ เช่น การ
มองเห็น การรับรู้หรือการได้ยิน เป็นต้น  

ทัศนคติ  คือ  การแสดงออกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด ๆ จากความคิดกับ บุคคล สัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะมีการแสดงออกมาผ่านพฤติกรรมในทางต่าง ๆ ทั้งการยอมรับและการปฏิเสธ 
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บทที่  2  
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
“ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต”  ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้

ศึกษาทฤษฏี แนวความคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีการน าเสนอหัวข้อดังต่อไปนี้ 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว   
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 
2.6 เพลินวาน 
2.7 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
2.8 สมมติฐาน 
2.9 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ 

ค าจ ากัดความ 
ประชากรศาสตร์ (Demography) คือการศึกษาเกี่ยวกับประชากร โดยค าว่า “Demo” 

หมายถึง “ประชาชน” หรือ “ประชากร” ส่วนค าว่า “Graphy” หมายถึง “ลักษณะ” ดังนั้น ค าว่า 
“Demography” จึงมีความหมายเกี่ยวกับประชากรนั่นเอง (ชัยวัฒน์  ปัญจพงษ์ และณรงค์ เทียนส่ง, 
2521, หน้า 2) 

สุวสา ชัยสุรัตน์ (2537) ประชากรศาสตร์ (Demographic) คือปัจจัยทีบ่่งบอกลักษณะต่าง ๆ
ทางประชากรที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น ๆ คือ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ศาสนา เป็นต้น 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548, หน้า 22) กล่าวว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
(Demographic Factor) คือ ลักษณะต่าง ๆ ของประชากร เช่น อายุ เพศ รายได้ เป็นต้น ซ่ึงทั้งหมด
นี้ ส่งผลกับความต้องการทั้งสิ้น  

Hanna และ Wozniak (2001) รวมถึง Shiffman และ Kanuk (2003) ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ เป็น ข้อมูลทีเ่กี่ยวกับตัวบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนาและเชื้อชาติ อาชีพ เป็นต้น 
ส่งผลกับการแสดงออกทางพฤติกรรม 
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2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, หน้า 44-52)  ได้กล่าวว่า  การแสดงออกต่างๆที่เกิดข้ึนในตัว

มนุษย์นั้นจะเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ โดยมีความ
เชื่อว่า คนที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน จะมีการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน โดยความคิดนี้สอดคล้องกับ 
Defleur and Bcll-Rokeaoh เรื่อง ทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ที่บอกว่า
พฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ซึ่งลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้จะอธิบายได้เป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มี
การแสดงออกคล้ายคลึงกันจะรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individual Differences Theory) ซึง่ถูกพัฒนามาจากสมัยก่อน ในเรื่องสิ่งเร้าและการตอบสนอง 
(Stimulus-Response) หรือทฤษฎีเอส-อาร์ (S-R Theory) ในการอธิบายเรื่อง ความแตกต่าง
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้รับสารที่แตกต่างกัน  

ปรมะ สตะเวทนิ (2546, หน้า 112-118)  ได้ให้แนวคิดว่า พฤติกรรมเฉพาะของแต่ละบุคคล
มีความแตกต่างกัน  โดยคุณสมบัติเฉพาะเหล่านี้จะมีอิทธิพลผ่านการแสดงออกทางการสื่อสารของ
ผู้รับสาร  ซึ่งจ านวนผู้รับสารก็ส่งผลต่อการวิเคราะห์ด้วย  หากมีผู้รับสารน้อยคนก็จะสามารถ
วิเคราะห์ได้ง่ายกว่า และมีปัญหาเกิดข้ึนน้อยกว่า  

ส าหรับวิธีการที่ดีท่ีสุดที่ใช้วิเคราะห์ คือ การแบ่งผู้รับสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะส่วน
บุคคล (Demographic Characteristics) คือ เพศ อายุ ศาสนา เป็นต้น (กิติมา สุรสนธิ, 2541)  

1) เพศ (Sex) วิจัยทางจิตวิทยา  กล่าวถึงความแตกต่างทั้งเพศชายและหญิงในด้านสรีระ 
จิตใจและอารมณ์  รวมไปถึงความคิด ค่านิยมและทัศนคติ มาจากสังคมได้ก าหนดถึงบทบาทและ
กิจกรรมต่าง ๆ ไว้แตกต่างกัน 

2) อายุ (Age) อายุนั้นเป็นตัวก าหนดถึงประสบการณ์ของคนแต่ละคน  ตามค ากล่าว “ผู้ใหญ่
อาบน้ าร้อนมาก่อน” ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความคิด ความเชื่อต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล  โดย
การมีอายุที่เพ่ิมข้ึนก็หมายถึงการมีประสบการณ์ที่สูงขึ้น ดังนั้น อายุจึงถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญ 

3) การศึกษา (Education) โดยคนทั่ว ๆ ไปมีการศึกษาที่แตกต่างกัน  เนื่องมาจากยุคสมัย 
ของสถาบัน หรือระดับชั้นที่ได้รับทีแ่ตกต่างกัน  จึงท าให้มีความรู้  มีแนวคิด และมีความต้องการ 
ต่าง ๆ ที่จะยึดถือแนวคิดของตนเองเป็นหลัก 

4) สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) คือจ านวนรายได้และ
สภาวะทางการเงิน พ้ืนฐานของครอบครัวอาชีพ เชื้อชาติ โดยงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์  ได้บ่ง
ชี้ให้เห็นถึงผู้รับสารที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ มีอิทธิพลที่ท าให้การเกิดปฏิกิริยาหรือการ
แสดงออกของผู้ส่งสารและสาร โดยปัจจัยนี้จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีวัฒนธรรม และมีทัศนคติที่ต่างกัน 
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5) ศาสนา (Religion) ศาสนาจะมีอิทธิพลกับตัวผู้รับสาร ด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ค่านิยม 
เป็นต้น โดยทั้งหมดจะมีศาสนาเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลตลอดทั้งชีวิต  โดย
ศาสนาส่งผลต่อบุคคลไว้ทั้งหมด 3 ด้าน คือ ศีลธรรมคุณธรรม ความเชื่อทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

ความหมายของทัศนคติ  ดังนี้ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2531, หน้า 238, 395 อ้างใน สิริอร ทองมั่น, 2547, หน้า 6)  ทัศนคติ 

คือ แนวความคิด ส่วนค าว่าเจตคตินั้น เป็นการแสดงออกทางความรู้สึกระหว่างบุคคลกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
และนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ให้ความหมายอ่ืน ๆ ของทัศนคติ ดังนี้ 

Roger (1978, pp. 208–209 อ้างใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, หน้า 122) ทัศนคติ คือ 
การที่บุคคลจะมีความคิดหรือความรู้สึกอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมรอบข้าง เช่น บุคคล วัตถุ หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ก็เนื่องมาจากความเชื่อภายในตัวบุคคลที่จะส่งผลต่อการแสดงออกผ่านบุคคล 
นั้น ๆ ซึ่งทัศนคติถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคลที่จะประเมินว่าชอบหรือไม่ชอบในประเด็นต่าง ๆ 

เสรี วงษ์มณฑา (2542, หน้า 106) ทัศนคติ คือ ความรู้สึกของมนุษย์ที่มีต่อความคิดหรือ
สิ่งของ  

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดทัศนคติ 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดทัศนคติ เกิดจากค่านิยมและประสบการณ์  

(ไพบูลย์ ม.ป.ป. อ้างใน วีระพล และเฉลียว, 2538) 
1) ประสบการณ์ (Experience) คือการได้พบเห็นหรือทดลองของบุคคลนับเป็น 

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรง (Direct Experience) และการที่บุคคลได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่านนับเป็น
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทางอ้อม (Indirect Experience) 

2) ค่านิยม (Value) แต่ละบุคคลมีค่านิยม ในการตัดสินค่านิยมที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ 
กับสิ่งแวดล้อมรอบข้างของแต่ละบุคคล 

องค์ประกอบของทัศนคติ 
มีองค์ประกอบ 3 ประการ (สุดารัตน์  เป้ทุ่ง, 2554) 
1) องค์ประกอบทางด้านความคิด (Cognitive Component) ซ่ึงแสดงออกมาจากการรับรู้

ของบุคคล  ต่อสิ่งรอบข้าง ถ้าเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างดีอย่างแท้จริงและเกิดทัศนคติทีด่ี ในทาง
ตรงข้าม ถ้าเกิดการรับรู้ในทางที่ไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง ยากไป ก็จะมีทัศนคติไม่ดีต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 

2) องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก  (Affective Component) เป็นสภาพทางอารมณ์ ณ 
ขณะนั้นที่บุคคลถูกเร้าจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเราชอบ สบายใจ สนุก ก็จะเกิดทัศนคติท่ีดีแต่ถ้าไม่ชอบ ไม่
สนุก ถูกดูหมิ่น  ถูกเยาะเย้ย ก็จะมีทัศนคติไปในทางลบ 
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3) องค์ประกอบทางด้านแนวโน้มของการกระท า (Action Tendency Component)  ซึ่งมี
ผลมาจากความคิดและความรู้สึกที่มีต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ เช่น ถ้าท าสิ่งใดแล้วรู้สึกดี รู้สึกชอบก็จะท าให้มี
แนวโน้มที่อยากจะท าอีก ท าต่อไปเรื่อย ๆ แต่ในทางกลับกันหากรู้สึกว่าท าแล้วไม่ดี ไม่รู้สึกชอบ ก็จะมี
แนวโน้มที่ไม่อยากจะท ามันอีก 

ทัศนคติทางการท่องเที่ยว 
ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยว  ดังนี้ ด้านสิ่งจูงใจ เช่น ชื่อเสียง ความน่าสนใจ และ

สินค้าท่ีระลึก ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาหารและเครื่องดื่มมีราคาเหมาะสม การจัดบริการ
ห้องสุขาท่ีเพียงพอ ด้านการคมนาคม เช่น ความสะดวก ความปลอดภัย ด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น 
ข้อมูลจากนิตยสารการท่องเที่ยว อินเทอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ ด้านการให้บริการ เช่น ความรวดเร็ว
ของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ การให้บริการข้อมูล การต้อนรับ สถานที่จอดรถเหมาะสมและ
เพียงพอ และด้านราคา เช่น ราคาสินค้าทางการท่องเที่ยว ราคาอาหารและเครื่องดื่ม ราคาท่ีพักที่
เหมาะสม เป็นต้น 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

ความหมาย 
พฤติกรรม คือ การแสดงออกทางด้านร่างกายและจิตใจ  (โสภา ชูพิกุลชัย, 2521, หน้า 1)      

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หมายถึง การประพฤติหรือปฏิบัติที่แสดงออกระหว่างเดินทาง 
ท่องเที่ยว อาจจะเป็นค าพูด การกระท า สีหน้าหรือท่าทาง เช่น การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น  
ซึ่งการแสดงออกนั้นอาจเกิดมาจากความรู้สึกของแต่ละคน  ที่เกิดมาจากประสบการณ์ต่าง ๆ หรือ
สิ่งแวดล้อม  ที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันได้ 

1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
เนาวรัตน์  พลายน้อย (2538, หน้า 4) กล่าวว่า พฤติกรรมทางการท่องเที่ยวนั้นส่วนใหญ่

มักจะกล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นส่วนท าให้ตัดสินใจในการเดินทาง ได้แก่ ค่าใช้จ่าย เวลาและความ
ตั้งใจ  ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ มีความส าคัญอย่างมากในการก าหนดการเดินทางท่องเที่ยวให้มีความ
แตกต่างกัน หมายความว่า บุคคลที่มีรายได้สูงจะมีเวลาและความตั้งใจที่มากกว่า  และไปในสถานที่ที่
มีคุณภาพที่ดีกว่า 

2) รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
โดยมีการแบ่งตามพฤติกรรมการเดินทาง  โดยแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยว (Tourists) 

หรือ นักเดินทาง (Travelers) Cohen (1979) ได้ก าหนดรูปแบบนักท่องเที่ยว ดังนี้ 
2.1) แบบนันทนาการ (Recreational Tourists) กลุ่มนี้จะมุ่งให้ความส าคัญกับ

กิจกรรมหรือการพักผ่อนเป็นหลัก 
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2.2) แบบปลีกตวัหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) กลุ่มนี้จะมุ่ง
หาแนวทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพ่ือหลีกหนีจากความจ าเจ 

2.3) มุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) กลุม่นี้จะมุ่งหา
ประสบการณ์ที่แท้จริงจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ 

2.4) แบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มีนักท่องเที่ยวประเภทนี้จะ
ชอบติดต่อสื่อสารกับคนในท้องถิ่น  เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีชีวิต 

2.5) แบบใช้ชีวิตเหมือนคนท้องถิ่น (The Existential Tourists) กลุ่มนี้จะใช้
เวลานานเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนในท้องถิ่น เพื่อที่จะน ามาซึ่งความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการใช้ชีวิต
แบบคนในท้องถิ่นนั้น ๆ 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 

ความหมาย 
แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง ความต้องการที่เกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ให้บุคคล

นั้นเดินทางไปยังจุดหมายต่าง ๆ โดยมีแรงผลักดัน คือ แรงจูงใจ เป็นตัวแสดงพฤติกรรมออกมา 
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว หมายถึง ปัจจัยพลังทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางชีววิทยา ซึ่งทั้ง 2 

ปัจจัยนี้จะเป็นตัวในการก าหนดพฤติกรรม ส่วนปัจจัยพลังทางจิตวิทยา ได้แก่ ความอยากท่ีจะพักผ่อน
จากการท างาน การได้เห็นสิ่งใหม่ ๆ ส่วนปัจจัยทางพลังสังคมจะเป็นความรู้สึกดีใจที่ได้เห็นสิ่ง
มหัศจรรย์ต่าง ๆ ของโลก 

2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2544) พฤติกรรมการเดินทาง คือ พฤติกรรมที่มีเป้าหมาย โดยจะมี

แรงจูงใจที่เป็นส่วนช่วยในการผลักดันรวมอยู่ด้วย  จึงช่วยสนับสนุนบุคคลให้เกิดความอยากในการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น  นอกจากนี้ยังท าให้มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ต่างกันออกไปในด้านต่าง ๆ 
เช่น การบริโภคสินค้า ที่จะให้ได้มาซึ่งความต้องการและสร้างความพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 

Pizam และ Mansfield (1999) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่มีส่วนช่วยให้แรงจูงใจส่งผล
กับการตัดสินพฤติกรรมนักท่องเที่ยวก็คือ “การศึกษา” เพราะแรงจูงใจจะส่งผลกับเวลา สถานที่ และ
ประเภทของการท่องเที่ยว ซึ่งผลการศึกษาจะบ่งชี้ถึงสิ่งที่มีอยู่จริงทั้งแรงจูงใจภายนอกและภายใน 

1) ประเภทของแรงจูงใจ   

มี  2 ประเภท คือ 

1.1) แรงจูงใจเพ่ือการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นการแสวงหาการท่องเที่ยว
ในแบบต่าง ๆ ทีต่อบสนองต่อความต้องการ เช่น การรักษาสุขภาพ การเล่นกีฬา เป็นต้น 
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1.2) แรงจูงใจเพ่ือการติดต่อและการขยายงาน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ท่ีเกิดข้ึน ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ เกิดการขยายตัวและมีการเติบโต แรงจูงใจ
ประเภทนี้จะอาศัยแรงจูงใจและแรงผลักดันทางร่างกายท าให้มีแรงจูงใจที่ผลักดันไปยังเป้าหมายได้
รวดเร็วขึ้น 

การเดินทาง  เกิดขึ้นจากความต้องการและความรู้สึกอย่างแทจ้ริงบวกกับปัจจัยต่างๆ ทั้งทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ที่มีส่วนผลักดนัให้เดินทางได้ และยังมีแรงจูงใจอีกหลายอย่างที่ช่วยดึงดูด ให้คน
เดินทางมากข้ึน แรงจูงใจ ที่ท าให้คนเดินทางเพ่ิมขึน้ ได้แก่ 

1) Physical and Psychological Motives (แรงจูงใจทางด้านกายภาพและจิตวิทยา) คือ 
แรงจูงใจที่เกิดจากความอยากในการพักผ่อนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อหาสิ่งใหม่ ๆและหลีกหนี
ความจ าเจ เช่น เล่นกีฬา อาบน้ าแร่รักษาโรค 

2) Cultural/ Personal Education Motives (แรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษา) 
คือ อยากจะรู้จักกับผู้อ่ืนและรู้จักประเทศและสถานที่ท่ีไม่เคยรู้จักมาก่อน เพ่ือให้เกิดความรู้ ซึ่งท าให้
เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว คือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism)  

3) Social/ Interpersonal/ Ethnic Motives (แรงจูงใจทางด้านสังคมและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล) เช่น การได้รู้จักกับเพ่ือนใหม่ ๆ ที่แตกต่างทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมหรือศาสนา เป็นต้น 

4) Business/ Work Related Motives (แรงจูงใจทางด้านการงานและธุรกิจ) คือ การ
เดินทางเพ่ือไปติดต่อธุรกิจ โดยเป็นแบบกึ่งท างานกึ่งเที่ยว 

5) Entertainment/ Amusement/ Pleasure/ Pastime Motives (แรงจูงใจในด้านการ
บันเทิง และสิ่งเพลิดเพลิน) คือ การไปตามสถานบันเทิงต่าง ๆ หรือการได้ไปชมธรรมชาติหรือดูสัตว์ 
ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้มีการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
(Sustainable Tourism) 

6) แรงจูงใจทางด้านศาสนา คือ การไปสักการะตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือการเดินทางไปเพ่ือ
การแสวงบุญ ที่ท าให้เกิดความรู้สึกมีความสุขทางใจ 

7) Prestige and Status Motives (แรงจูงใจทางด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ) เพ่ือช่วยยก

ฐานะหรือสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง  เช่น การประชุมสัมมนาเจรจาทางธุรกิจ 

การเดินทาง นอกจากจะเกิดจากแรงจูงใจแล้ว ยังอาจเกิดจากแรงจูงใจอ่ืน ๆ รวมไปด้วย 

เพราะฉะนั้นจึงไม่มีแรงจูงใจใด ๆ ที่เป็นแรงกระตุ้นที่เด่นชัดที่สุด 
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2)  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 

แรงจูงใจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่จะท าให้มีการการ

แสดงออกทางพฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมทางสังคมทีแ่ตกต่างกัน ความแตกต่างนี้มาจาก

อิทธิพลของปัจจัย ดังนี้ 

2.1) ปัจจัยภายในตัวบุคคล หมายถึง ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาสังคม ซ่ึง

สาเหตุทีเ่ป็นแรงผลักดนัที่ท าให้เกิดการเดินทาง ได้แก่ ความต้องการพักผ่อน การรับรู้ โดยปัจจัย

เหล่านี้เป็นแรงจูงใจที่ส าคัญในการตัดสินใจที่ท าให้เกิดเดินทาง และเลือกซ้ือสินค้าและการบริการ 

2.2) ปัจจัยอิทธิพลจากภายนอก หมายถึง ปัจจัยจากสภาวะแวดล้อม ที่

ส่งผลกระทบโดยตรง ท าให้เป็นสาเหตุหลักในการช่วยตัดสินใจเดินทางหรือไม ่ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล   

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยทางเทคโนโลยี โดยปัจจัยทั้งหมดนี้

ส่งผลให้มีการก าหนดรูปแบบการด ารงชีวิต  

2.3) ปัจจัยที่มีรากฐานมาจากความต้องการจ าเป็นของบุคคล คือ ปัจจัยที่

เป็นความต้องการจ าเป็น (Needs) ทางดา้นร่างกายและจิตใจ 

นอกจากนี้ ยังมีท้ังปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ แรงผลัก (Push Factors) ซึ่งเป็นความต้องการที่

เกิดข้ึนจากภายในที่ต้องการ และแรงดึง (Pull Factors) ที่ช่วยดึงดูดให้ไปท่องเที่ยวยังสถานที่นั้น ๆ 

ซ่ึงทัง้ 2 ปัจจัยนี้ถือว่าเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ไปท่องเที่ยว 

1) แรงผลัก (Push Factors) 

1.1) ความต้องการทางกายภาพ (Physical) เช่น เมื่อเราท างานหนัก เราก็

ต้องอยากท่ีจะได้พักผ่อน การเดินทางจึงเป็นวิธีหนึ่งในการพักผ่อนร่างกาย 

1.2) หลีกหนีความจ าเจ (Escape) เช่น การไปในสถานที่ใหม่ ๆ ที่ต่างจาก

สถานที่เดิม ๆ ที่เคยอยู่ 

1.3) แสวงหาการท่องเที่ยวใหม่ ๆ (Novelty) 

1.4) มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ไปสถานที่ใหม่ ๆ (Esteem/ Presetting) 

1.5) การเดินทางเพ่ือที่จะศึกษาและเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ที่ต่างไปจาก

เดิม (To know and to Understand/ Educational Vacation) 

1.6) การเดินทางเพ่ือต้องการที่จะเข้าสังคมและติดต่อสื่อสาร ท าความรู้จัก
กับบุคคลใหม ่ๆ (Social Interaction)  
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2) แรงดึง (Pull Factors) 
แรงดึง คือ ปัจจัยที่มีส่วนช่วยในการดึงดูดให้เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 

ด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม  
นอกเหนือจาก 2 ปัจจัย คือ แรงผลักและแรงดึงที่ช่วยให้เกิดความอยากที่จะเดินทางแล้ว 

นอกจากนีน้ักท่องเที่ยวยังมีการท าประเมินผลการท่องเที่ยวของตนอีกด้วย ถ้าในระหว่างไปท่องเที่ยว
ในสถานที่นั้น ๆ นักท่องเที่ยวรู้สึกมีความสุข มีความประทับใจก็จะเกิดความพึงพอใจ เกิด
ประสบการณ์ที่ดี  แต่ในทางกลับกัน หากเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจระหว่างท่องเที่ยว ก็จะท าให้ไม่
ประทับใจ และยังอาจจะท าให้นักท่องเที่ยวน าเหตุการณ์นี้ไปเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจกับการ
เดินทางหรือมีการน าไปบอกต่อกับบุคคลอื่น ๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ส่งผลต่อ
การตัดสินใจของคนอ่ืน ๆ 

สรุปว่า แรงจูงใจ (Motivation) เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยจูงใจ ให้แสดงพฤติกรรมตาม
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง โดยพฤติกรรมนั้นจะต้องมีสิ่งที่เข้ามากระตุ้น (Motive) เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวมีความต้องการ (Needs) ในการเดินทาง 

2.4.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
นักจิตวิทยาได้กล่าวถึงทฤษฎีในการจูงใจของมนุษย์ทฤษฎีหนึ่ง คือ ทฤษฏีการจูงใจของมาส

โลว์ (Maslow’s Theory of Motivation) มีข้อสมมุติฐาน ดังนี้ 
1) มนุษยม์ีความต้องการอย่างไม่สิ้นสุด 
2) ความต้องการนั้นจะมีความส าคัญทีต่่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีการจัดล าดับขั้นจาก

ความส าคัญและความต้องการที่ส าคัญเป็นอย่างมากก็ต้องมีการจัดการก่อน (Hierarchy of Needs) 
  3) บุคคลจะหาความต้องการที่ส าคัญที่สุด 
  4) เมื่อได้มาซึ่งความต้องการนั้น ๆ แล้วสิ่งนั้นก็จะหมดความจ าเป็นไป 
  5) หลังจากบุคคลนั้นได้มาซึ่งความต้องการแล้ว บุคคลนั้นจะเริ่มสนใจในสิ่งที่ส าคัญ

รองลงมาอย่างอ่ืนต่อไป โดยความต้องการตามล าดับความส าคัญ แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดังนี้ 
5.1) Physiological Need (ความต้องการทางร่างกาย) คือความต้องการ

ในขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการด ารงชีวิต เช่น ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค
และปัจจัยอื่น ๆ อีกด้วย 

5.2) Safety Need (ความต้องการความปลอดภัย) คือ ความม่ันคงในด้าน
ต่าง ๆ คือ ความม่ันคงทางการงาน การได้รับความคุ้มครองจากอันตราย เช่น อุบัติเหตุ อาชญากรรม 
เป็นตัน 

5.3) Belongingness and Love Need (ความต้องการยอมรับและความ
รัก)  คืออยากจะได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ๆ รอบข้าง 
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5.4) Esteem and Status Need (ความต้องการประสบความนับถือ (ความยก
ย่อง) และสถานะจากสังคม) คือ การที่อยากจะได้มาซึ่งการยอมรับ ยกย่องจากบุคคลในระดับสูง เช่น 
รัฐมนตรี นักแสดงหรือนักร้อง เป็นต้น 

5.5) Self-actualization หรือ Self-fulfillment Needs (ความต้องการสมหวังใน
ชีวิต) อยู่ในล าดับสูงสุด เป็นความต้องการเพ่ือให้ตนเองนั้นได้เป็นตามที่ตนเองได้หวังไว้ 

ดังนั้น นักท่องเที่ยวนั้นไม่ได้ตัดสินใจท่องเที่ยวจากภาพลักษณ์ต่าง ๆ แต่ยังมีการเลือกจาก
ความต้องการและแรงจูงใจ เพราะฉะนั้นแรงจูงใจจึงเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการค้นหาความต้องการจาก
สถานที่ท่องเที่ยว 

จากทฤษฏีแรงจูงใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้น ผู้วิจยัไดน้ ามาศึกษาถึงสาเหตุและ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดพฤติกรรมในการเดินทาง 

 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 

ความหมายของการโหยหาอดีต 
Goulding (2001) กล่าวว่า “การถวิลหาอดีต” เป็นกระแสอย่างหนึ่งทางสังคมวัฒนธรรมที่

เกิดเป็นกระแสนิยมเริ่มแรกมาจากตะวันตกในภาษาอังกฤษใช้ว่า “Nostalgia (นอสทัลเจีย)” มีราก
ศัพท์ซึ่งเกิดจากค าศัพท์ในภาษากรีก 2 ค า คือ “Nostos”หมายถึง “กลับบ้าน (To Return Home)” 
และ “Algia” หมายถึง “ความเจ็บปวด (A Painful Condition)” Baker and Kennedy (1994) 
กล่าวว่า การโหยหาอดีตไม่ได้สื่อความหมายเฉพาะเพียงอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่มี
กับสถานที่ในอดีตเท่านั้น แต่มีความหมายว่า “ความรู้สึกร าลึกถึงหรืออารมณ์หวานขม (สุขทุกข์) ซึ่ง
มาจากการโหยหาประสบการณ์ การบริการหรือผลิตภัณฑ์ในอดีต” 

พัฒนา  กิติอาษา (2546) กล่าวว่าเป็นการจินตนาการถึงโลกท่ีเราได้สูญเสียไปแล้ว โลกที่เรา
ในฐานะปัจเจกบุคคลและสมาชิกของหน่วยทางสังคมวัฒนธรรมต่างก็เคยมีเหตุการณ์ร่วมกันมาใน
อดีต โลกที่เคยเป็นจริงในอดีตแต่มาบัดนี้เหลือไว้เพียงความทรงจ าให้เราได้ระลึกถึง 

2.5.1 การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 
เป็นการสร้างจุดขายของการท่องเที่ยวที่แตกต่าง โดยสื่อถึงวิถีชีวิตในอดีต เช่น ตลาดบก 

ตลาดน้ า ตลาดเก่า ตลาดใหม่ (สร้างใหม่แบบโบราณ) ย่านโบราณ ถนนคนเดิน ย้อนถึงอดีตเรื่องเล่า 
เรื่องราวต่างของ “วันวานยังหวานอยู่” (ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์) 

2.5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการถวิลหาอดีต 
เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ (2556) กล่าวว่า ปัจจัยส าคัญ 3 ประการที่ท าให้เกิดความรู้สึกถวิลหา

อดีตมีดังนี้ 
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1) ปัจจัยทางอารมณ์หรือความรู้สึก ปรากฏการณ์ถวิลหาอดีตเป็นกระแสที่คนใน
สังคมแสดงความรู้สึกในลักษณะ“หวานขมข่ืน  (Holak & Havlena, 1992) กล่าวคือ จะเกิดขึ้นได้
เมื่อคนเกิดความต้องการที่จะกลับไปสู่อดีต นอกจากนี้ การถวิลหาอดีตอาจจะเกิดข้ึนจากความรู้สึกท่ี
ไมพ่อใจหรือพบข้อบกพร่องของสังคมปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ผู้คนในสังคมจึงกลับไปหาอดีต 

2) ปัจจัยทางเวลาและสถานที่ การถวิลหาอดีตเป็นความรู้สึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากสถานที่ที่เคยมีอยู่จริงหรือโลกของความคิดหรือจินตนาการและเกิดข้ึนในช่วงเวลาที่แตกต่างกับ
เวลาปัจจุบัน (Lowenthal, 1985) มีมุมมองเวลาในลักษณะเป็นแนวระนาบ (Linear Time) และมอง
ว่าอนาคตเป็นสิ่งก าหนดไม่ได้ (An Undetermined Future) ด้วยเหตุนี้จึงสามารถหยิบยกภาพหรือ
เรื่องราวในอดีตช่วงระยะเวลาหนึ่งมารื้อฟ้ืนสร้างใหม่ได้ (Chase & Shaw, 1989) 

2.5.3 ปัจจัยด้านสิ่งเร้า  
การถวิลหาอดีตเป็นกระแสที่คล้ายคลึงกับกระแสทางสังคมและวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่

เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งเร้า นักวิชาการท่ีศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าว หลาย
คนได้ให้ข้อสรุปที่ได้จากงานวิจัยยืนยันว่า การถวิลหาอดีตเป็นกระแสที่มาจากการกระตุ้นของสิ่งเร้า
ต่าง ๆ หลากหลายประเภท ดังเช่น ตามท่ีต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม (Chase & Shaw, 
1989) กลิ่น เสียง รสชาติ (Hirsch, 1992) บุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์ (Holak & Havlena, 1992) 
จะเห็นได้ว่าสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดการโหยหาอดีตโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการรับรู้ ซึ่งแต่ละคน
จะใช้วิธีการเชื่อมโยงอดีตที่แตกต่าง (Bower, 1995) 
          เจษฎารัตน์  กล่ าศรี และวรินทรา ศิริสุทธิกุล (2557) กล่าวว่า แนวคิดการโหยหาอดีตเป็น
แนวคิดท่ีได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) การถวิลหาอดีต 
(Nostalgia) เป็นวิธีการมองโลกของชีวิตมนุษย์อย่างหนึ่งโดยเน้นความส าคัญของอารมณ์หรือ
จินตนาการใน “ปัจจุบันขณะ” ที่มีต่ออดีตที่ผ่านพ้นไปแล้ว เราต้องถวิลหาอดีตก็เพราะมันเป็นไป
ไม่ได้ที่จะย้อนกลับไปหาอดีตตามความเป็นจริง นอกเสียจากสร้างหรือจ าลองรูปแบบต่าง ๆ การถวิล
หาอดีตเป็นส่วนส าคัญในโครงสร้างบุคลิกภาพของมนุษย์แต่ละคน เช่นเดียวกับสังคมซึ่งเป็นภาพ
สะท้อนในองค์รวม ผู้คนและสังคมต่างโหยหาหรือย้อนเวลากลับไปหาอดีต เพราะอดีตมีเสน่ห์และมี
พลังอย่างมหาศาลต่อความรู้สึกและจินตนาการ ดูเหมือนว่าทุกคนใช้ช่องทางจินตนาการและช่องทาง
วัฒนธรรมในการท าการตอบโต้ขีดจ ากัดของเวลาและสถานที่ ในความเป็นจริง เพราะไม่มีใครสามารถ
ย้อนเวลาไปอดีตได้ ดังนั้น การถวิลหาอดีตในรูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่กระท าได้และมักกระท าอยู่
เสมอ จนกลายมาเป็นมุมหนึ่งของวิถีชีวิตของปัจเจกบุคคลและวิถีวัฒนธรรมของสังคมโดยทั่วไป  
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2.6 เพลินวาน 
 
ภาพที่ 2.1: บริเวณหน้าทางเข้าเพลินวาน 

 
                                  
 
            
 
 
 
 
 

เพลินวานหัวหิน ชื่อที่หลายคนเคยได้ยิน คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของหัวหิน  
เพลินวาน ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นศูนย์รวมความสุข สถานที่หยุดเวลา เรื่องราวมากมายในอดีตไว้ 
เพ่ือให้ความทรงจ าดี ๆ ของวันวาน ย้อนคืนกลับมาสร้างความอ่ิมเอมใจให้กับผู้คนยุคนี้ สมัยนี้ อีกครั้ง
ก่อนที่สิ่งเหล่านี้ จะเลือนรางและจางหายไปตามกาลเวลา 

เพลินวาน เป็นเสมือน “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Life Museum) ของย่านการค้าวันวาน” 
ที่ซึ่งเป็นมากกว่าสถานที่ หรือ สิ่งก่อสร้างสวยงามย้อนยุคตามสมัยนิยม แต่สิ่งส าคัญคือ ที่แห่งนี้มีจิต
วิญญาณ มีการด ารงอยู่ของผู้คนอย่างแท้จริง  เพลินวานหัวหินเป็นสถานที่จ าลองตลาดของไทยสมัย
โบราณ ได้จ าลองบรรยากาศให้เป็นแบบตลาดสมัยเก่าในช่วงปี 2499 ทั้งอาคาร สถานที่ อาหาร ขนม
ไทย สินค้าของฝาก ของเล่น สวนสนุก หนังกลางแปลง ชิงช้าสวรรค์ ซึ่งกิจกรรมหลายอย่าง เกือบไม่มี
ให้เห็นแล้วในปัจจุบัน 
 

ภาพที่ 2.2: บริเวณร้านค้าในโซนด้านหน้า 
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เสน่ห์ของเพลินวานหัวหิน ที่ท าให้ทุกคนอยากมาที่นี่ คือการที่หลายคนคิดถึงอดีต และอยาก
ย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศนั้นอีกครั้ง ในขณะที่เด็กรุ่นใหม่ ก็อยากเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทย
สมัยก่อน ว่าใช้ชีวิตกันอย่างไร เช่นข้าวของ เครื่องใช้ อาหาร สิ่งบันเทิงต่าง ๆ ที่มีการซื้อขาย และใช้
บริการได้จริง ซึ่งจะไม่เหมือนกับการไปพิพิธภัณฑ์ ที่ไม่สามารถใช้บริการได้เลย 
 
ภาพที่ 2.3: ร้านค้าขายของ ขนมที่เป็นของในอดีตต่าง ๆ 

 

ภาพที่ 2.4: (ซ้าย) บริเวณลานเพลินมีการฉายหนังกลางแปลง (ขวา) โซนกิจกรรมเกมต่าง ๆ 
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เพลินวานหัวหิน นอกจากจะเป็นศูนย์รวมเรื่องราวในสมัยเก่าให้ทุกคนได้มาเพลิดเพลิน
เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตจริง ๆ แล้ว  

เพลินวานหัวหิน ยังมีบริการห้องพักคลาสสิกสไตล์เรโทร (Retro) ชื่อพิมานเพลินวานไว้คอย
บริการลูกค้าทั่วไป ภายในห้องพักถูกตกแต่งจ าลองบรรยากาศห้องพักสมัยเก่าทั้งอุปกรณ์ข้าวของ
เครื่องใช้ที่ให้ผู้มาพักรู้สึกถึงความแตกต่างจากโรงแรมทั่วไป 

 
ภาพที่ 2.5: (ซ้าย) บริเวณด้านหน้าที่พักพิมาน เพลินวาน (ขวา) ป้ายพิมาน เพลินวาน ด้านหน้า

ทางเข้า 
 

 
หัวใจหลักในการบริหารของเพลินวาน อยู่ที่การสนับสนุนให้คนในทุกๆพ้ืนที่ตั้งของเพลินวาน 

มีอาชีพ มีรายได้ โดยเฉพาะวิถีชีวิตริมทางฟุตบาทที่ทุกวันนี้แทบจะไม่มีที่ท ากิน  รวมถึงธุรกิจโชว์ห่วย

ที่นับวันเริ่มจางหายไปในยุคปัจจุบัน เพลินวานเชื่อว่าหาบเร่แผงลอยเมื่อสมัยคุณทวด ณ วันนี้มีหลาย

เจ้าที่สามารถเลื่อนขั้นไปเป็นธุรกิจที่มียอดขายหลายร้อย หลายพันล้าน   

เพลินวาน จึงเลือกที่จะให้โอกาส แก่พ่อค้า-แม่ขาย หาบเร่ แผงลอย โชว์ห่วย  ได้เข้ามาจับ
จองเช่าพ้ืนที่ค้าขายภายในโครงการ  ทั้งยังเป็นการให้โอกาสแก่คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน
เมื่อครั้งเก่า ที่ท าให้เกิดความเจริญทางสังคมและการค้าในยุคปัจจุบัน 
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ภาพที่ 2.6: (ซ้าย) บริเวณร้านค้าชั้น 1 (ขวา) บริเวณร้านค้าชั้น 2  
 

 

ถึงแม้เพลินวาน จะต้องแบกรับต้นทุนในระดับสูง เนื่องเพราะที่แห่งนี้ไม่ได้ถูกมองเป็นเพียง

แค่ร้านขายของทั่วไป แต่เราเป็นเหมือน Live Museum พิพิธภัณฑ์มีชีวิต จึงมีการสร้างบรรยากาศ

แวดล้อมและอารมณ์ร่วมไปในแนวทางที่เหมือนกัน รวมถึงการตกแต่งที่มีเอกลักษณ์ การออกแบบ

รถเข็นขายสินค้าและอาหารที่มีอยู่ภายในบริเวณ  สิ่งเหล่านี้คือ ความตั้งใจที่จะให้สัมผัสได้เมื่อมาถึง

ยัง...เพลินวาน 

 

ภาพที่ 2.7: ภาพบรรยากาศภายในเพลินวาน 
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2.7 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการ
ค้นคว้าวิจัย ดังนี้ 

เกียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ (2555) ศึกษาเรื่อง ความจริงแท้ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงโหยหา
อดีต: กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี จ.สุพรรณบุรี พบว่า การโหยหาอดีตนั้นเป็นสาเหตุที่ส าคัญ
ที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา เนื่องจากยังมีความจริงแท้ในมิติต าแหน่งด้านสถานที่และรูปแบบและ
การออกแบบ และยังพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นสามารถที่จะรับรู้และประเมินความจริงแท้ได้เป็น
อย่างดี 

เจษฎารัตน์ กล่ าศรี และวรินทรา ศิริสุทธิกุล (2557) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจต่อ 
การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่หัวหิน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาใน
เรื่องความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิล
หาอดีตท่ีหัวหิน พบว่าในด้านของพฤติกรรม  สถานที่ท่องเที่ยวทีม่ักจะนิยมเดินทางมา คือ เพลินวาน 
และมีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ คือ สถานที่ท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการอยู่ในระดับ โดยรวมในระดับที่พอใจ 

นิพัทธพงศ์ พุมมา และณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ (2555) ได้วิจัยเรื่อง “การโหยหาอดีตใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของปรากฏการณ์โหยหาอดีต
ที่เกิดขึ้นในสังคมตลอดจนเห็นส่วนประกอบและรูปแบบการท่องเที่ยวในแนวทางโหยหาอดีต ซึ่ง
สรุปผลการศึกษาได้ว่า แนวทางของการท่องเที่ยวโหยหาอดีตนั้นมี 3 รูปแบบ คือ 1) การเสนอ
ภาพลักษณ์ท้องถิ่น 2) การเสนอสินค้า และ 3) การเสนอภาพลักษณ์ของประเทศ 

สุนิสา มุนิเมธี (2555) ศึกษาเรื่อง “ถนนนางงาม: พ้ืนที่ย่านเมืองเก่าสู่การเป็นสินค้าใน
กระแสการท่องเที่ยว” มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การกลายเป็นสินค้าของถนนนางงามในกระแสการ
ท่องเที่ยว พบว่า การกลายเป็นสินค้า ของถนนนางงามหรือพ้ืนที่ย่านเมืองเก่าถูกประกอบสร้างจาก
การน าวัฒนธรรม ประเพณี ที่เคยมีในท้องถิ่นถูกหรือฟ้ืนและผลิตซ้ าอัตลักษณ์ข้ึนมาเพ่ือน ามาปรับใช้
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน 

วันทนีย์ สันติกุล (2560) วิจัยเรื่อง “Nostalgia-motivated Thai Domestic Tourism at 
Amphawa” พบว่า การท่องเที่ยวที่อัมพวานั้นเป็นการสะท้อนซึ่งความทรงจ าที่ผ่านมาของแต่ละ
บุคคล ส าหรับในวัยผู้ใหญ่ คิดว่า อัมพวานั้นสะท้อนให้เห็นได้รับรู้ถึงเรื่องราวในอดีตของพวกเขาในวัย
เด็ก ส่วนนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่บอกว่าเขาไม่เคยที่จะสัมผัสเกี่ยวกับวิถีชีวิตในอดีตแบบนี้มาก่อน ซึ่งนั่นก็
สะท้อนถงึความแตกต่างทางความรู้สึกในกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน  
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2.8 สมมติฐานงานวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน จะมีทัศนคติ

ต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน

การไปท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 

 

2.9 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี    

 

ภาพที่ 2.8: กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

- รูปแบบพฤติกรรม

นักท่องเที่ยว 

- จ านวนครั้ง 

- วันท่ีนิยมไป 

- ผู้ร่วมเดินทาง 

- ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ

การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 

- ด้านความน่าสนใจของสถานท่ี

ท่องเที่ยว 

- ด้านความเข้าถึงง่าย 

- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขั้น

พื้นฐาน 

- ด้านการรบัรู ้

แรงจูงใจทางการท่องเท่ียว 

- ภายใน  มีความต้องการในการท่องเที่ยวในสถานท่ีใหม่ๆ จึงเป็นแรงจูงใจใน

การมาท่องเที่ยว 

- ภายนอก การรับรู้ทางด้านสถานที่ท่องเที่ยวจากบุคคลรอบข้าง และสื่อต่าง ๆ 
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บทที่  3 
วิธีการวิจัย 

 
บทนี้เป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม เพ่ือท าการศึกษา

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 

เป็นงานวิจัยแบบเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  ซึ่งผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลใน
รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม  400 ชุด  ซ่ึงน าข้อมูล
ที่ได้มาป้อนสู่เครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS 
 
3.2 กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย 
ได้แก่  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน 
กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตเพลินวาน อ าเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) และการ
วิจัยในครั้งนี้ไม่ทราบประชากรกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอนจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้
วิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการหาขนาดตัวอย่าง ไม่ทราบจ านวนประชากร (Cochran, 
1953 อ้างใน สิชล กุลอ าภา, 2558, หน้า 46-47)  

 
n = Z2 p (1-p) 

e2 

โดย           n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

                          Z =  ค่ามาตรฐาน ณ ความเชื่อมั่นที่ก าหนดไว้ 

                          p =  อัตราส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยกระท าการสุ่มเลือก 

                          e =  อัตราส่วนความคลาดเคลื่อนที่ให้เกิดข้ึนได้ 

โดยใช้ความเชื่อม่ันที ่ 95% จะได้ Z0.975 = 1.96 
ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นได้  5% หรือ e = 0.05 
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เมื่อไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากรที่จะสุ่ม (p) ได้ใช้ค่า p ที่ท าให้ pq มีค่าสูงสุดคือ 0.5 
เพราะฉะนั้นจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

n = (1.96)2 (0.5) (1-0.5) 

(0.05)2 

  
ดังนั้น  จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  385 ตัวอย่าง และเพ่ิมการส ารองตัวอย่างอีก 4% 

หรือเท่ากับ 15 ตัวอย่าง  รวมทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการสร้างโดยใช้การศึกษาจากกรอบ
แนวความคิดของงานวิจัย และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับตัวแปรของกรอบแนวความคิด แบ่งเป็น 5 ส่วน 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed End) มีลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) มีค าตอบให้เลือกหลายตัวเลือก (Multiple Choice) มีค าถาม
ทั้งหมด  5 ข้อ ซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเพียงค าตอบเดียว  ได้แก่ 

เพศ ใช้การวัดผลแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) 
อายุ มีการวัดผลโดยใช้มาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 
สถานภาพ ใช้การวัดผลแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) 
อาชีพ ใช้วิธีการวัดผลคือมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้การวัดผลแบบมาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว โดยศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบของพฤติกรรม

นักท่องเที่ยว จ านวนครั้งที่นักท่องเที่ยวเคยไป วันที่นิยมไป ผู้ร่วมเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่อครั้ง โดย
รูปแบบแบบสอบถามปลายปิด (Closed End) มีลักษณะตรวจสอบรายการ (Check List) มีค าตอบ
ให้เลือกหลายตัวเลือก (Multiple Choice) มีค าถามทั้งหมด 5 ข้อ ซึ่งให้เลือกเพียงค าตอบเดียว แต่
ละข้อมีการวัดระดับข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ใช้การวัดผลแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) 
จ านวนครั้งที่เคยไป ใช้การวัดผลแบบมาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 
วันที่นิยมไปท่องเที่ยว ใช้การวัดผลแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ผู้ร่วมเดินทาง ใช้การวัดผลแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) 
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ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ใช้การวัดผลแบบมาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเพลินวาน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed End) แบบตรวจ 

สอบรายการ (Check List) มีค าตอบให้เลือกแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) มีค าถามทั้ง 
หมด 3 ข้อ ซึ่งให้เลือกเพียงค าตอบเดียว แต่ละข้อมีการวัดระดับข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

ลักษณะของเพลินวาน ใช้การวัดผลแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) 
จุดเด่นของเพลินวาน ใช้การวัดผลแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) 
วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเพลินวาน ใช้การวัดผลแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลแรงจูงใจ ลักษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี

ค าถามทั้งหมด 2 ข้อ ตามแบบของ Likert Scale เป็นมาตราวัดทีใ่ห้เลือกค าตอบ 5 ระดับ ได้แก่ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด  

ส่วนที่ 5 ข้อมูลการวัดทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 
 เพลินวาน แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 

ด้านที่ 1  ความน่าสนใจ  
ด้านที่ 2  ความเข้าถึงง่าย  
ด้านที่ 3  สิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน  
ด้านที่ 4  การรับรู้  

ลักษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale เป็น
มาตราวัดที่ใหเ้ลือกค าตอบ 5 ระดับ ได้แก ่มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด 

ระดับของความคิดเห็น                 คะแนน 
มากที่สุด       ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
มาก             ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4 
ปานกลาง      ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3 
น้อย            ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 
น้อยที่สุด       ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 
โดยการแปลผลได้ใช้ค่าพิสัย โดยใช้ค่าสูงสุดลบค่าต่ าสุดหารจ านวนชั้นก็จะได้หลักในการให้

ความหมาย ดังนี้ 
= 5-1 
  5 

= 0.80 
ส าหรับค่าแปลความหมายการเฉลี่ย ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ ดังนี้ (สุวัจชัย เสมา, 2550) 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 แปลว่า   ความส าคัญมากที่สุด 
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 แปลว่า   ความส าคัญมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 แปลว่า   ความส าคัญปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 แปลว่า   ความส าคัญน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 แปลว่า   ความส าคัญน้อยที่สุด 

 

3.4 การทดสอบเครื่องมือ  
          3.4.1 ผู้วิจัยได้น าเอาแบบสอบถามทั้งหมด ปรึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรม
การบริการและการท่องเที่ยว และท าการตรวจสอบแก้ไข เพื่อให้มีความถูกต้องและครอบคลุม 
          3.4.2 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการทดสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) โดยหลังจากสร้างแบบสอบถาม ได้น าไปตรวจสอบโดยให้ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมและความถูกต้องของเนื้อหาเรื่อง ทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต ซึ่งได้ใช้เกณฑ์ในการทดสอบ ดังนี้ 

ค่า +1  สอดคล้อง 
ค่า   0  ไม่แน่ใจ 
ค่า  -1  ไม่สอดคล้อง 

การหาค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index: 
IOC) (กรมวิชาการ, 2545) มีสูตรในการค านวณ คือ 

 

IOC= ΣR 
     N 

IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
R    คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR คือ ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
N   คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
ซึ่งพบว่าข้อค าถามส่วนใหญ่มีค่า ระดับ 0.85 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงและแก้ไข

เนื้อหาในแต่ละค าถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า ก่อนที่จะน าไปรวบรวมข้อมูล 
          3.4.3 การหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability Test) ก่อนถึงการด าเนินการหาข้อมูล ผู้วิจัยได้ท า
การน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ใช้วิธีการหาค่าของ
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่ระดับ .752 ซึ่งถือว่า
แบบสอบถามเชื่อถือได้ 
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3.5 วิธีการเก็บข้อมูล  
 การรวบรวมข้อมูลที่ใช้เพ่ือการท างานวิจัยนั้น ผู้ศึกษาวิจัยได้ได้แจกแบบสอบถามให้กับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ที่ เพลินวาน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีข้ันตอนการ
ด าเนินการ  2 วิธี ได้แก่ 

3.5.1 ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัย  ท าการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) 400 ชุด กับกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทาง
ไป เพลินวาน จ านวน 400 ตัวอย่าง 

3.5.2 ข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data)  ผู้ศึกษาวิจัยท าการค้นคว้าวรรณกรรมต่าง ๆ 
และระบบการสืบค้นจากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเก็บ
รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นโดยการเขียน ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาใหม่ 
 
3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

มีการใช้วิธีดังต่อไปนี้ 
3.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ในตอนที่ 1 ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตอนที่ 2 ด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ได้แก่ จ านวนครั้งที่เคยไป  วันที่นิยมไป 
วัตถุประสงค์ ผู้ร่วมเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ตอนที่ 3 ด้านเพลินวาน ได้แก่ ลักษณะของเพลิน
วาน จุดเด่นของเพลินวาน และวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเพลินวาน โดยใช้สถิติค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
          2) การวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว ในตอนที่ 4 และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหา
ความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหา
อดีต เพลินวาน ในตอนที่ 5 ได้แก่ ด้านความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงง่าย ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน และด้านการรับรู้ ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
การแปรค่า  ความส าคัญของกลุ่มตัวอย่าง ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติ 

มีวิธีการให้คะแนนดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ค่าความส าคัญมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ค่าความส าคัญมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ค่าความส าคัญปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ค่าความส าคัญน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ค่าความส าคัญน้อยที่สุด  
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3.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
1) สถิติ One-way  Anova เป็นการใช้เพ่ือหาค่าความแตกต่างระหว่างของกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่ม เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ในด้านความแตกต่างระหว่างลักษณะทาง
ประชากร ศาสตร์กับการเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน (สมมติฐานข้อมูลจากบทที่ 2 
หัวข้อ 2.2) 
            2) สถิติ Simple Regression ใช้เพ่ือหาอิทธิพลของตัวแปรต้น 1 ตัวแปรต่อตัวแปร
ตามท่ีเป็นจริงปริมาณ 1 ตัวแปร ทดสอบสมมติฐานในข้อที่ 2 ในด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมี
อิทธิพลต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน 
(สมมติฐานข้อมูลจากบทที่ 2 หัวข้อ 2.2) 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
          ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต กรณีศึกษาเพลินวาน  
อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
 
4.1  การสรุปข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 

4.1.1 ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เก่ียวกับตัวแปรที่เป็นปัจจัยส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ จ านวน 
5ตัวแปรได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ 250 คน โดยร้อย
ละ 62.500  และเพศชาย 150 คน ร้อยละ 37.500 โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.50 อายุ 21-30 ปี 
รองลงมาอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 22.00 อายุ 20 ปีหรือต่ ากว่า ร้อยละ 18.50 และอายุมากกว่า50ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 13.000 ตามล าดับ ส่วนช่วงอายุ 41-50 ปีมีเพียงส่วนน้อยคือร้อยละ 11.000 ส่วนมาก
โสด ร้อยละ 56.00 สมรสแล้ว ร้อยละ 39.00 และเป็นหม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ ร้อยละ 5.000 
ด้านอาชีพส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.80 เป็นนักเรียน/ นักศึกษา ร้อยละ 27.30 เป็นข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 19.50 ท าธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 17.00 เป็นพนักงานเอกชน และร้อยละ 
2.500 คืออาชีพอ่ืน ๆ ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ในช่วง 15,000บาทหรือต่ ากว่า ร้อย
ละ 29.80 รองลงมาคือ 25,000บาทข้ึนไป ร้อยละ 28.5  15,001-20,000 บาท ร้อยละ 25.00  และ 
20,001-25,000บาท ร้อยละ 16.80            
แสดงดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่  4.1:  จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

เพศ 1. ชาย 
2. หญิง 

150 
250 

37.50 
62.50 

ผลรวม  400 100.00 
 
 

อายุ 

1. 20ปีหรือต่ ากว่า 
2. 21-30 ปี 
3. 31-40 ป ี
4. 41-50 ปี                                                  
5. มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 

74 
142 
88 
44 
52 

18.50 
35.50 
22.00 
11.00 
13.00 

ผลรวม  400 100.00 

 
สถานภาพ 

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

224 
156 
20 

56.00 
39.00 
5.00 

ผลรวม  400 100.00 

 
 

อาชีพ 

1. นักเรียน/ นักศึกษา 
2. ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
3. พนักงานเอกชน 
4. ธุรกิจส่วนตัว 
5. อ่ืน ๆ 

135 
109 
68 
78 
10 

33.80 
27.30 
17.00 
19.50 
2.50 

ผลรวม  400 100.00 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

1. 15,000 บาทหรือน้อยกว่า 
2. 15,001 – 20,000 บาท 
3. 20,001 – 25,000 บาท 
4. 25,000 บาทข้ึนไป 

119 
100 
67 

114     

29.80 
25.00 
16.80 
28.50 

ผลรวม  400 100.00 
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4.2  ผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน 
สมมติฐานที่  1  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน จะมีทัศนคติต่อ

การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตที่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  4.2:  การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานระหว่าง   
                   นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสถิติ p 

เพศ ชาย 
หญิง 

4.055 
3.839 

0.466 
0.507 

t = 4.254 
Levene’s test =  2.755 

0.000 
0.098 

 

พบว่า นักท่องเที่ยวที่เป็นเพศชายมีค่าเฉลี่ยทัศนคติที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 
เพลินวานเท่ากับ 4.055 ส่วนเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.839 แต่เมื่อทดสอบความแตกต่างกลับ
พบว่า นักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 4.254 , p = 0.000) 

จากประเด็นในข้างต้นของการวัดทัศนคติระหว่างเพศนั้น น ามาอภิปรายเพ่ิมเติมได้ว่า จาก
ค่าเฉลี่ยที่เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิงนั้นไม่ได้หมายความว่าเพศชายจะรู้สึกถวิลหาอดีต
มากกว่าเพศชาย ทุดเพศสามารถโหยหาอดีตได้ จากปัจจัยต่าง ๆ ที่กระตุ้นความรู้สึกให้ถวิลหาอดีต 
เช่น ปัจจัยทางแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว จากการเก็บข้อมูล พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงมี
ความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้มาท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต  
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ตารางที่ 4.3:  การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานระหว่าง      
                 นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน 
 

ตัว
แปร 

ค่าตัวแปร Mean S.D แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

อาย ุ 1. 20 ปี หรือต่ ากว่า 
2. 21 – 30 ปี 
3. 31 – 40 ปี 
4. 41 – 50 ปี 
5. มากกว่า50 ปีขึ้นไป 

3.781 
4.066 
4.012 
3.744 
3.716 

0.515 
0.465 
0.456 
0.518 
0.495 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

8.713 
92.17 

100.88 

4 
395 
399 

2.178 
0.233 

9.335 0.000 

P*<0.05 

 

การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  

พบว่า ความแปรปรวนของทัศนคติต่อการเดินทางท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานระหว่าง

นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Levene’s Test = 1.632, p = 

0.165) การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานระหว่าง

นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน  พบว่า ในกลุ่มอายุ 21-30 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.066 

รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 กลุ่มอายุ 20 ปี หรือต่ ากว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.78 กลุ่มอายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.71 เมื่อทดสอบความแตกต่าง พบว่า ทุกกลุ่มอายุมีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 

เพลินวานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 9.355, p = 0.000) ดังนั้น จึงท าการเปรียบ 

เทียบภายหลัง (Post Hoc) ด้วยสถิติ Bonferroni พบว่า 1) นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มอายุ 20 ปี 

หรือต่ ากว่ามีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตสูงกว่ากลุ่มอายุ 21-30 ปี และ 31-40 ปี   

2) นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 21-30 ปี มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตสูงกว่ากลุ่มอายุ 20 ปี 

หรือต่ ากว่า 41-50 ปี และมากกว่า 50 ปีขึ้นไป 3) นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 31-40 ปี มีทัศนคติต่อการ

ท่อง เที่ยวเชิงถวิลหาอดีตสูงกว่ากลุ่มอายุ 20 ปี หรือต่ ากว่า 41-50 ปี และมากกว่า 50 ปีขึ้นไป  

4) นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตสูงกว่ากลุ่มอายุ 21-30 

ปี และ31-40 ปี 5) นักท่องเที่ยวกลุ่มอายมุากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหา
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อดีตสูงกว่ากลุ่มอายุ 21-30 ปี และ31-40 ปี ทุกกลุ่มอายุของนักท่องเที่ยวมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยว

เชิงถวิลหาอดีตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที่ 4.4: การเปรียบเทียบภายหลัง (Post Hoc) ที่ 1 
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ตารางที่ 4.5: การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานระหว่าง 

                นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน 

*p < 0.050 
การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  

พบว่า ความแปรปรวนของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานระหว่างนักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Levene’s Test = 1.662, p = 0.191) การ
เปรียบเทียบทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพ
ต่างกัน  พบว่า สถานภาพโสด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.979 รองลงมาคือ สมรสแล้ว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.863 เป็นหม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.712  เมื่อทดสอบความ
แตกต่าง พบว่า ทุกกลุ่มสถานภาพมีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 4.307, p = 0.014) ดังนั้น จึงท าการเปรียบเทียบภายหลัง 
(Post Hoc) ด้วยสถิติ Bonferroni พบว่า ทุกกลุ่มสถานภาพมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหา
อดีตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที่ 4.6: การเปรียบเทียบภายหลัง (Post Hoc) ที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

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

3.979 
3.863 
3.712 

 

0.481 
0.507 
0.613 

 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.143 
98.74 

100.88 

2 
397 
399 

1.071 
0.249 

4.307 0.014 
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ตารางที่ 4.7: การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานระหว่าง  

                นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน 

*p < 0.050 

การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  
พบว่า ความแปรปรวนของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานระหว่างนักท่องเที่ยวที่มี
อาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Levene’s Test = 2.758, p = 0.028) การเปรียบเทียบ
ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน  พบว่า 
อาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.000 รองลงมาคือ 
นักเรียน/ นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.957 พนักงานเอกชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.955 ธุรกิจส่วนตัว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.734 และอาชีพอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.687  จากตารางที่ 4.7 พบว่า ค่า  
p < 0.050 แสดงว่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เทา่กัน จึงตอ้งใช้สถิติทดสอบ Brown-
Forsythe ในการทดสอบค่าเฉลี่ยแสดงดังตารางที่ 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัว
แปร 

ค่าตัวแปร Mean S.D แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

อาชีพ 1. นักเรียน/ 
นักศึกษา            
2. ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกจิ    
3. พนักงานเอกชน     
4. ธุรกิจส่วนตัว 
5. อื่น ๆ                    

3.957 
 

4.000 
 

3.955 
3.734 
3.687 

0.529 
 

0.517 
 

0.441 
0.446 
0.405 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.361 
96.52 

100.88 

4 
395 
399 

1.090 
0.244 

4.461 0.002 
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ตารางที่ 4.8: การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย Brown-Forsythe 
 

Robust Tests of Equality of Means 

a_attitudes     

 Statistica df1 df2 Sig. 

Brown-Forsythe 5.048 4 178.481 .001 

*p < 0.050   

จากตารางที่ 4.8 แสดงว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิล
หาอดีตแตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.050 ดังนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการวิเคราะห์การ
เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบเกม โฮเวลส์  (Games-Howell) 
เพ่ือพิจารณาว่าค่าเฉลี่ยของคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน ดังตารางที่ 4.9 พบว่า 1) นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม
อาชีพนักเรียน/ นักศึกษามีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตสูงกว่ากลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว  
2) นักท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต
สูงกว่ากลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว  3) นักท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพพนักงานเอกชนมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยว
เชิงถวิลหาอดีตสูงกว่ากลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นทุกกลุ่มอายุของนักท่องเที่ยวมีทัศนคติต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.9: การเปรียบเทียบภายหลัง (Post Hoc) ที่ 3 
 

Multiple Comparisons 

a_attitudes 

Games-Howell 

    

(I) occ (J) occ 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 -.05062 .06739 .944 -.2359 .1346 

3 .00153 .07035 1.000 -.1926 .1957 

4 .22343* .06812 .011 .0357 .4111 

5 .26991 .13596 .331 -.1670 .7068 

2 1 .05062 .06739 .944 -.1346 .2359 

3 .05215 .07301 .953 -.1493 .2536 

4 .27405* .07086 .001 .0788 .4693 

5 .32053 .13736 .201 -.1180 .7591 

3 1 -.00153 .07035 1.000 -.1957 .1926 

2 -.05215 .07301 .953 -.2536 .1493 

4 .22191* .07368 .025 .0183 .4255 

5 .26838 .13884 .351 -.1720 .7088 

4 1 -.22343* .06812 .011 -.4111 -.0357 

2 -.27405* .07086 .001 -.4693 -.0788 

3 -.22191* .07368 .025 -.4255 -.0183 

5 .04647 .13772 .997 -.3925 .4855 

5 1 -.26991 .13596 .331 -.7068 .1670 

2 -.32053 .13736 .201 -.7591 .1180 

3 -.26838 .13884 .351 -.7088 .1720 

4 -.04647 .13772 .997 -.4855 .3925 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  
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ตารางที่ 4.10: การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานระหว่าง 
                  นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน 

*p < 0.050 

การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  
พบว่า ความแปรปรวนของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานระหว่างนักท่องเที่ยวที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Levene’s Test = 1.787, p = 0.149) 
การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน พบว่า ช่วงรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.106 รองลงมาคือ ช่วงรายได ้15,000 บาทหรือน้อยกว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.959 ช่วงรายได้ 
20,001 – 25,000 บาท  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.929 และช่วงรายได ้25,000 บาท ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.712  เมื่อทดสอบความแตกต่าง พบว่า ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อ
การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(F = 12.277, p = 0.000) 
 

 

 

 

 

 

ตัว
แปร 

ค่าตัวแปร Mean S.D แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

รายได้
เฉลี่ย
ต่อ
เดือน 

1.15,000 บาทหรือ
น้อยกว่า          
2.15,001 – 20,000 
บาท 
3.20,001 – 25,000 
บาท            
4. 25,000 บาทขึ้นไป 

3.959 
 

4.106 
 

3.929 
 

3.712 

0.497 
 

0.448 
 

0.424 
 

0.525 

ระหว่าง
กลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

8.585 
 

92.30 
100.88 

3 
 

396 
399 

2.86 
0.23 

12.27 0.000 
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สมมติฐานที่  2  แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การไปท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน 
 
ตารางที่ 4.11: การวิเคราะห์อิทธิพลของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาว  

        ไทยในการไปท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน ด้วยวิธีถดถอย Simple   
        Regression Analysis 

 

 b S.E. Beta T P 

ค่าคงที่ 
แรงจูงใจ 

1.311 
0.654* 

0.137 
0.034 

 
0.694 

9.579 
19.230* 

0.000 
0.000 

r = 0.694, adj.r2 = 0.480, F = 369.777*, p = 0.000, Durbin Watson = 1.50  *p < 0.050 

 

การตรวจสอบกับข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรท านายและตัว
แปรตามเป็นอิสระต่อกัน พบว่า เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น Durbin Watson มีค่าระหว่าง 1.5-2.5 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554, หน้า 131) แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานและสามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการคาดคะเนการบริการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.694, F = 369.777, p = 0.000) สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับแก้แล้ว 
(adj.r2) มีค่าเท่ากับ 0.480 

กล่าวได้ว่าแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวสามารถอธิบายความผันแปรของทัศนคติต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน ได้ร้อยละ 48.00 และแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวยังมีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 19.230,  
p = 0.000) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ 0.694 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
Attitudes = 1.311+0.654*Motivations 
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ตารางที่ 4.12: การวิเคราะห์อิทธิพลของการท่องเที่ยวเพลินวานท าให้ท่านได้พักผ่อนร่างกายจากการ 
        ท างานหนักต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการไปท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต  

                  เพลินวาน ด้วยวิธีถดถอย Simple Regression Analysis 
 

 b S.E. Beta t P 
ค่าคงที่ 
การท่องเที่ยวเพลินวานท าให้ท่านได้
พักผ่อนร่างกายจากการท างานหนัก 

2.512 
0.347* 

0.130 
0.032 

 
0.483 

19.323 
10.999* 

0.000 
0.000 

r = 0.483, adj.r2 = 0.231, F = 120.983*, p = 0.000, Durbin Watson = 1.114  *p < 0.050 

 

การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรท านายและตัว
แปรตามเป็นอิสระต่อกัน พบว่า ไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น Durbin Watson มีค่าระหว่าง  
1.5-2.5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554, หน้า 131) การท่องเที่ยวเพลินวานท าให้ท่านได้พักผ่อนร่างกาย
จากการท างานหนักไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานและ
สามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการคาดคะเนการบริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.483,  
F = 120.983, p = 0.000) สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับแก้แล้ว (adj.r2) มีค่าเท่ากับ 0.231 

กล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเพลินวานท าให้ท่านได้พักผ่อนร่างกายจากการท างานหนักสามารถ
อธิบายความผันแปรของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน ได้ร้อยละ 23.10 และ
การท่องเที่ยวเพลินวานท าให้ท่านได้พักผ่อนร่างกายจากการท างานหนักยังมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อ
การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 19.323, p = 0.000) โดยมี
ขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ 0.483 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
Attitudes = 2.512+0.347*relax 
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ตารางที่ 4.13: การวิเคราะห์อิทธิพลของการท่องเที่ยวเพลินวานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่ 
        น่าสนใจต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการไปท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต  
        เพลินวาน ด้วยวิธีถดถอย Simple Regression Analysis 

 

 b S.E. Beta t P 
ค่าคงที่ 
การท่องเที่ยวเพลินวานเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่
น่าสนใจ 

1.992 
0.487* 

0.084 
0.021 

 
0.759 

23.601 
23.286* 

0.000 
0.000 

r = 0.759, adj.r2 = 0.576, F = 542.247*, p = 0.000, Durbin Watson = 1.223  *p < 0.050 
 

การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรท านายและตัว
แปรตามเป็นอิสระต่อกัน พบว่า ไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น Durbin Watson มีค่าระหว่าง  
1.5-2.5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554, หน้า 131) การท่องเที่ยวเพลินวานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ 
ที่น่าสนใจไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานและสามารถใช้เป็น
ตัวพยากรณ์ในการคาดคะเนการบริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.759, F = 524.247,  
p = 0.000) สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับแก้แล้ว (adj.r2) มีค่าเท่ากับ 0.576 

กล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเพลินวานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่น่าสนใจสามารถอธิบาย
ความผันแปรของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน ได้ร้อยละ 57.60 และ 
การท่องเที่ยวเพลินวานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่น่าสนใจยังมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อ 
การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 23.601, p = 0.000) โดยมี
ขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ 0.759 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้  
Attitudes = 1.992+0.487*interesting 
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ตารางที่ 4.14: การวิเคราะห์อิทธิพลของท่านต้องการมาท่องเที่ยวเพลินวานในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
                  หรือวันหยุดตามเทศกาลต่าง ๆ ต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการไป  
                  ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน ด้วยวิธถีดถอย Simple Regression Analysis 
 

 b S.E. Beta t P 
ค่าคงที่ 
ท่านต้องการมาท่องเที่ยวเพลินวาน
ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุด
ตามเทศกาลต่าง ๆ            

2.841 
0.264* 

0.150 
0.036 

 
0.342 

18.879 
7.266* 

0.000 
0.000 

r = 0.342, adj.r2 = 0.115, F = 52.792*, p = 0.000, Durbin Watson = 0.756  *p < 0.050 
 

การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรท านายและตัว
แปรตามเป็นอิสระต่อกัน พบว่า เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น Durbin Watson มีค่าระหว่าง 1.5-2.5 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554, หน้า 131) ท่านต้องการมาท่องเที่ยวเพลินวานในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือ
วันหยุดตามเทศกาลต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานและ
สามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการคาดคะเนการบริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.342,  
F = 52.792, p = 0.000) สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับแก้แล้ว (adj.r2) มีค่าเท่ากับ 0.115 

กล่าวได้ว่าท่านต้องการมาท่องเที่ยวเพลินวานในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดตามเทศกาล
ต่าง ๆ  สามารถอธิบายความผันแปรของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน ได้ร้อย
ละ 11.50 และท่านต้องการมาท่องเที่ยวเพลินวานในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดตามเทศกาลต่าง 
ๆ  ยังมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 
18.879, p = 0.000) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ 0.342 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
Attitudes = 2.841+0.264*holiday 
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ตารางที่ 4.15: การวิเคราะห์อิทธิพลของท่านต้องการมาท่องเที่ยวที่เพลินวานจากการรับรู้ข้อมูลผ่าน 
        สื่อต่าง ๆ หรือจากบุคคลรอบข้างต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการไป 

                  ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน ด้วยวิธถีดถอย Simple Regression Analysis 
 

 b S.E. Beta t P 
ค่าคงที่ 
ท่านต้องการมาท่องเที่ยวที่เพลินวาน
จากการรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ 
หรือจากบุคคลรอบข้าง 

2.409 
0.384* 

0.106 
0.026 

 
0.588 

22.654 
14.489* 

0.000 
0.000 

r = 0.588, adj.r2 = 0.344, F = 209.938*, p = 0.000, Durbin Watson = 1.213  *p < 0.050 
 

การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรท านายและตัว
แปรตามเป็นอิสระต่อกัน พบว่า เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น Durbin Watson มีค่าระหว่าง 1.5-2.5 
(กัลยา  วานิชย์บัญชา, 2554, หน้า 131) ท่านต้องการมาท่องเที่ยวที่เพลินวานจากการรับรู้ข้อมูลผ่าน
สื่อต่าง ๆ หรือจากบุคคลรอบข้างมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต  
เพลินวานและสามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการคาดคะเนการบริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(r = 0.588, F = 209.938, p = 0.000) สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับแก้แล้ว (adj.r2) มีค่าเท่ากับ 
0.344 

กล่าวได้ว่าท่านต้องการมาท่องเที่ยวที่เพลินวานจากการรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ หรือ 
จากบุคคลรอบข้าง สามารถอธิบายความผันแปรของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลิน
วาน ได้ร้อยละ 34.40 และท่านต้องการมาท่องเที่ยวที่เพลินวานจากการรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ หรือ
จากบุคคลรอบข้างยังมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (t = 22.654, p = 0.000) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ 0.588 สามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ได้ดังนี้ Attitudes = 2.409+0.384*recognition 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืน ๆ 
4.3.1 ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมด 5 ตัวแปร คือ 

วัตถุประสงค์การไปท่องเที่ยว จ านวนครั้งที่เคยไป วันที่นิยมไป ลักษณะการไปเที่ยว และค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้ง 

ผลการวิเคราะห์  แสดงว่า โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการนันทนาการ เน้นการพักผ่อน 
ร้อยละ 68.50  ส่วนใหญ่แบบไปครั้งแรก ร้อยละ 54.30 และนิยมไปท่องเที่ยวที่เพลินวานในวันหยุด
สุดสัปดาห์ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) ร้อยละ 64.00 ไปท่องเที่ยวกับเพ่ือน/ เพ่ือนร่วมงาน ร้อยละ  
38.80 และมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ500บาทหรือต่ ากว่า ร้อยละ 40.80 แสดงดังตารางที่  4.16 

 

ตารางที่ 4.16: จ านวนและร้อยละตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการไปท่องเที่ยวสถานที่ 
        ท่องเที่ยว เพลินวาน 

 
ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

วัตถุประสงค์ในการมา
ท่องเที่ยวของท่านเป็น
อย่างไร 

1. นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ เน้นการพักผ่อน 
2. นักท่องเที่ยวแบบมุ่งหาประสบการณ์ 
3. นักท่องเที่ยวทดลอง ชอบเรียนรู้และปรับตัว         
4. นักท่องเที่ยวแบบปลีกตัว หลีกหนีความจ าเจ 
5. อ่ืน ๆ 

274 
49 
41 
36 
0 

68.50 
12.30 
10.30 
9.00 
0.00 

จ านวนครั้งที่ท่านเคยมา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิล
หาอดีต เพลินวาน 

1. มาครั้งแรก          
2. 2 ครั้ง 
3. มากกว่า 2 ครั้ง 

217 
101 
82 

54.30 
25.30 
20.50 

ท่านนิยมไปท่องเที่ยว
เพลินวานในวันใด 

1. วันจันทร์-วันศุกร์           
2. วันหยุดสุดสัปดาห์ ( วันเสาร์ - วันอาทิตย์ )    
3. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

36 
256 
108              

9.00 
64.00 
27.00 

ลักษณะการมาท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิล
หาอดีต  เพลินวาน  
ของท่าน 

1. มาตามล าพัง         
2. เดินทางมากับครอบครัว         
3.เดินทางมากับเพื่อน/ เพื่อนร่วมงาน        
4. เดินทางมาเป็นหมู่คณะหรือบริษัทน าเที่ยว        
5. อ่ืน ๆ 

32 
143 
155 
70 
0 

8.00 
35.80 
38.80 
17.50 
0.00 

                                                                                                         (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ): จ านวนและร้อยละตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการไปท่องเที่ยวสถานที่  
                         ท่องเที่ยวเพลินวาน 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการ
เดินทางมาท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิล
หาอดีต เพลินวาน 

1. 500 บาทหรือต่ ากว่า                 
2. 501 บาท – 1,000 บาท 
3. 1,001บาท – 1,500 บาท           
4. มากกว่า 1,500 บาทข้ึนไป 

163 
161 
36 
40 

40.80 
40.30 
9.00 

10.00 
 

4.3.2 การวิเคราะห์ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างกับเพลินวานจ านวน  3 ตัวแปร คือ ลักษณะ
ของเพลินวาน จุดเด่นของเพลินวาน และวัตถุประสงค์ในการไปเพลินวาน 

ผลการวิเคราะห์  แสดงว่า โดยส่วนใหญ่มองว่าเพลินวานมีลักษณะเป็นศูนย์รวบรวมเรื่องราว
ในสมัยเก่า  ร้อยละ50.50 มีจุดเด่นในด้านดารจ าลองอาคาร สถานที่เป็นแบบย้อนยุค ร้อยละ 41.50 
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือสัมผัสภาพ/ บรรยากาศย้อนอดีต ร้อยละ 50.50  แสดงดังตารางที่  4.17 

 
ตารางที่ 4.17: จ านวนและร้อยละตัวอย่างจ าแนกตามสถานที่ท่องเที่ยวเพลินวาน 

(ตารางมีต่อ) 

ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

ในความคิดของท่าน 
ท่านมองว่าสถานที่
ท่องเที่ยวเพลินวาน
มีลักษณะเป็น
อย่างไร   

1. พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวในอดีต             
2. สถานที่ท่องเที่ยวทั่วๆไป 
3. สถานทีท่ี่เป็นศูนย์รวบรวมเรื่องราวในสมัยเก่า           
4. ร้านค้า 
5. อ่ืน ๆ 

128 
55 

202 
15 
0 

32.00 
15.80 
50.50 

3.80 
0.00 

ท่านคิดว่าสถานที่
ท่องเที่ยวเพลินวาน
มีจุดเด่นในด้านใด 

1. การจ าลองอาคาร สถานที่เป็นแบบย้อนยุค        
2. เป็นศูนย์รวมข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในอดีต 
3. การสะท้อนให้เห็นเรื่องราววิถีชีวิตต่าง ๆ สมัยเก่า       
4. มีห้องพักคลาสสิคสไตล์เรโทร(Retro) 
5. มีสินค้าของฝาก ของเล่น ขนมแบบโบราณ         
6. มีกิจกรรม บันเทิงต่าง ๆ ที่เคยมีในสมัยก่อน 
7. อ่ืน ๆ 

166 
43 
73 
8 

43 
67 
0 

41.50 
10.80 
18.30 
2.00 

10.80 
16.80 
0.00 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ): จ านวนและร้อยละตัวอย่างจ าแนกตามสถานที่ท่องเที่ยวเพลินวาน 

 

 
ตารางที่ 4.18: การหาค่าเฉลี่ยทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว 

S.E. of sk = 0.122   S.E. of ku = 0.243 
 

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อด้านความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวมีทัศนคติทีร่ะดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90) ข้อสูงสุด คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมหลากหลายน่าสนใจ โดยมี
ทัศนคติอยู่ในระดับมาก ถัดมา คือ เป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เป็นแหล่งสะท้อนเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตได้ดี และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต แตกต่างจากที่อ่ืน ๆ 
ตามล าดับ กระจายข้อมูลโดยพิจารณาตามส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าทั้งด้านความน่าสนใจของ
สถานที่ท่องเที่ยวในภาพรวม และแยกเป็นรายข้อค าถามมีค่าการกระจายที่มาก   
(SD = 0.643-0.912) 

วัตถุประสงค์ในการ
เดินทางมาท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ถวิลหาอดีต   
เพลินวาน 

1. เพ่ือการพักผ่อน           
2. เพื่อสัมผัสภาพ/ บรรยากาศย้อนอดีต 
3. เพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต      
4. เพ่ือต้องการพบสิ่งใหม่ ๆ สถานที่ใหม่ ๆ 
5. เพ่ือต้องการเข้าสังคมสร้างสัมพันธ์กับเพ่ือนใหม่ ๆ      
6. อ่ืน ๆ 

145 
202 
31 
22 
0 
0              

36.30 
50.50 

7.80 
5.50 
0.00 
0.00 

 Mean Std. 
Deviation 

Skewness Kurtosis Minimum Maximum 

เป็นแหล่งที่มีคณุค่าทาง
วัฒนธรรม 3.94 .791 -.172 -.773 2.00 5.00 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมี
กิจกรรมหลากหลาย
น่าสนใจ 4.08 .643 -.476 .869 2.00 5.00 
เป็นแหล่งสะท้อนเรื่องราว
ต่าง ๆ ในอดีตได้ด ี 3.81 .824 -.119 -.702 2.00 5.00 
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต 
แตกต่างจากท่ีอื่น ๆ 3.80 .912 -.131 -.965 2.00 5.00 
a_interesting 3.90 .658 -.256 -.644 2.25 5.00 
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ตารางที่ 4.19: การหาค่าเฉลี่ยทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านการรับรู้ 

S.E. of sk = 0.122   S.E. of ku = 0.243 
 

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านการรับรู้มีทัศนคตทิีร่ะดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81) ข้อ
สูงสุด คือ การมีความรู้เดิมจากการศึกษาในเรื่องของวิถีชีวิตต่าง ๆ ในอดีตท าให้เกิดความเข้าใจในการ
มาท่องเที่ยวที่เพลินวานได้มากข้ึน ถัดมา คือ ท่านได้รับรู้ถึงประวัติเรื่องราววิถีชีวิตต่าง ๆ ในอดีตจาก
การท่องเที่ยว ท่านได้มองเห็นภาพของเรื่องราววิถีชีวิตในอดีตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  และเพลินวานสามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตในอดีตได้อย่างมีความสมบูรณ์กระจายข้อมูลโดยได้มีการพิจารณาตามส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าทั้งภาพรวม และแยกเป็นรายข้อค าถามมีค่าการกระจายที่ใกล้เคียงกัน   
(SD = 0.707-0.878) 
 
 
 
 
 

 Mean Std. 
Deviation 

Skewness Kurtosis Minimum Maximum 

ท่านได้รับรู้ถึงประวตัิเรื่องราววิถี
ชีวิตต่าง ๆ ในอดีตจากการมา
ท่องเที่ยว 3.85 .856 -.275 -.652 2.00 5.00 

ท่านได้มองเห็นภาพของ
เรื่องราววิถีชีวิตในอดีตได้ชัดเจน
ยิ่งข้ึน 3.75 .820 -.199 -.496 2.00 5.00 

เพลินวานสามารถถ่ายทอด
เรื่องราววิถีชีวิตในอดีตได้อย่าง
สมบูรณ ์ 3.72 .878 -.081 -.798 2.00 5.00 

การมีความรู้เดิมจากการศึกษา
ในเร่ืองของวิถีชีวิตต่าง ๆ ใน
อดีตท าให้เกิดความเข้าใจใน
การมาท่องเที่ยวท่ีเพลินวานได้
มากขึน้ 3.92 .707 -.099 -.478 2.00 5.00 
a_recognition 3.81 .703 -.336 -.861 2.25 5.00 
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ตารางที่ 4.20: การหาค่าเฉลี่ยทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อด้านการเข้าถึงง่าย 
 

S.E. of sk = 0.122   S.E. of ku = 0.243 
 

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านการเข้าถึงง่ายมีทัศนคติทีร่ะดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14) ข้อทีสู่งสุด คือ สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ติดถนน มองหาได้ง่าย ถัดมา คือ ป้ายบอกทางมีความ
ชัดเจน มีจ านวนรถโดยสารประจ าทางเพียงพอ มีบริการสถานที่ส าหรับจอดยานพาหนะส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มเล็กและหมู่คณะที่เพียงพอ ตามล าดับ กระจายข้อมูลโดยพิจารณาจากส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าในภาพรวม และแยกเป็นรายข้อค าถามมีค่าการกระจายที่ใกล้เคียงกัน 
(SD = 0.579-0.678) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mean Std. 
Deviation 

Skewness Kurtosis Minimum Maximum 

สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ติด
ถนน มองหาได้ง่าย 4.31 .621 -.401 -.327 2.00 5.00 
มีจ านวนรถโดยสาร
ประจ าทางเพียงพอ 4.10 .579 -.163 .563 2.00 5.00 

ป้ายบอกทางมีความ
ชัดเจน 4.14 .580 -.099 .162 2.00 5.00 

มีบริการสถานท่ีส าหรับ
จอดยานพาหนะส าหรับ
นักท่องเที่ยวท่ีมาเป็น
กลุ่มเล็กและหมู่คณะที่
เพียงพอ 4.03 .678 -.133 -.513 2.00 5.00 
a_access 4.14 .412 -.244 .487 2.75 5.00 
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ตารางที่ 4.21: การหาค่าเฉลี่ยทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน 

S.E. of sk = 0.122   S.E. of ku = 0.243 
 

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานมีทัศนคติทีร่ะดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81) ข้อสูงสุด คือ มีจ านวนร้ายขายอาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอ ถัดมามา คือ มี
ศูนย์บริการให้ข้อมูลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพียงพอ มีห้องน้ าที่สะอาด  มีพ้ืนที่ในการเข้าชมที่
เพียงพอต่อการองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ตามล าดับ กระจายข้อมูลโดยพิจารณาจากส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าในภาพรวม และแยกเป็นรายข้อค าถามมีค่าการกระจายที่ใกล้เคียงกัน   
(SD = 0.705-0.792) 
 

 

 

 

 

 

 Mean Std. 
Deviation 

Skewness Kurtosis Minimum Maximum 

มีจ านวนร้ายขาย
อาหารและเคร่ืองด่ืมที่
เพียงพอ 3.95 .792 -.046 -1.117 2.00 5.00 

มีห้องน้ าท่ีสะอาด 3.75 .766 .152 -.767 2.00 5.00 
มีศูนย์บริการให้ข้อมูล
และช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวเพียงพอ 3.80 .705 -.091 -.049 1.00 5.00 
มีพื้นท่ีในการเข้าชมที่
เพียงพอต่อการองรับ
นักท่องเที่ยวจ านวน
มาก 3.73 .757 .112 -.636 2.00 5.00 
a_accommodation 3.81 .629 -.124 -.978 2.25 5.00 
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ตารางที่ 4.22: การหาค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
 

S.E. of sk = 0.122   S.E. of ku = 0.243 
 

ทัศนคติเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีทัศนคติทีร่ะดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99) ข้อสูงสุดคือ ท่านต้องการมาท่องเที่ยวเพลินวานในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือ
วันหยุดตามเทศกาลต่าง ๆ ถัดมา คือ การท่องเที่ยวเพลินวานท าให้ได้พักผ่อนร่างกายจากการท างาน
หนัก การท่องเที่ยวเพลินวานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และท่านต้องการมาท่องเที่ยวที่
เพลินวานจากการรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆหรือจากบุคคลรอบข้าง ตามล าดับ การกระจายข้อมูลส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าในภาพรวม และแยกเป็นรายข้อค าถามมีค่าการกระจายที่ใกล้เคียงกัน   
(SD = 0.651-0.784) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mean Std. 
Deviation 

Skewness Kurtosis Minimum Maximum 

Relax 4.05 .698 -.253 -.375 2.00 5.00 
Interesting 3.96 .784 -.212 -.700 2.00 5.00 

Holiday 4.08 .651 -.524 .945 2.00 5.00 
acknowledge 3.94 .769 -.261 -.464 2.00 5.00 

Motivation 3.99 .533 -.366 -.222 2.50 5.00 
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บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ผู้วิจัยได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 ประการ คือ 1) เพ่ือท าการศึกษาถึง

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต  2) เพ่ือศึกษา
ถึงระดับทัศนคตินักท่องเที่ยวไทยต่อสถานที่ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต และ 3) เพ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจที่
ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในเลือกท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงใช้เครื่องมือ 
ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแจกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเพลินวาน จ านวน 400 คน 
จากนั้นได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่ได้ทบทวนไว้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  

ซ่ึงสามารถสรุปผล  โดยจ าแนกได้เป็น 6 ส่วนดังนี้ 
5.1.1 สรุปข้อมูลคุณลักษณะของบุคคลที่กรอกแบบสอบถาม  
5.1.2 สรุปข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
5.1.3 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเพลินวาน 
5.1.4 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
5.1.5 สรุปข้อมูลการการวัดทัศนคติ 

    5.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน 

 

5.1.1 สรุปข้อมูลคุณลักษณะของบุคคลที่กรอกแบบสอบถาม  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 62.50)  ที่มีอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 35.50) 

รองลงมาอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 22.00) ส่วนมากโสด (ร้อยละ 56.00) ถัดมาคือ สมรสแล้ว (ร้อยละ 
39.00) ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/ นักศึกษา (ร้อยละ 33.80) รองลงมาเป็นข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 19.50) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 15,000บาทหรือต่ ากว่า  
(ร้อยละ 29.80) รองลงมาคือ 25,000 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 28.50) 
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5.1.2 สรุปข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการนันทนาการ (ร้อยละ 68.50)  ส่วนใหญ่

แบบไปครั้งแรก (ร้อยละ 54.30) และนิยมไปในวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) (ร้อยละ 
64.00) ไปกับเพ่ือน/ เพ่ือนร่วมงาน (ร้อยละ  38.80) และมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยู่ที่ 500 บาทหรือต่ า
กว่า (ร้อยละ 40.80) 

5.1.3 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเพลินวาน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าเพลินวานเป็นศูนย์รวบรวมเรื่องราวในสมัยเก่า  (ร้อยละ

50.50) มีจุดเด่นในด้านการจ าลองรูปแบบของอาคาร สถานที่เป็นแบบย้อนยุค (ร้อยละ 41.50) และ
เดินทางมามาท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสภาพ/ บรรยากาศย้อนอดีต (ร้อยละ 50.50) 

5.1.4 สรุปข้อมูลแรงจูงใจ 
1) ผลการศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่

ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (x  = 3.99) 
           2) ผลการศึกษาด้านปัจจัยผลัก (Push Factor) 

           โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวไทยมีแรงจูงใจด้านปัจจัยผลัก (Push Factor) ที่ท าให้เดินทาง

ไปท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (x  = 4.01) ข้อสูงที่สุดคือ การ

ท่องเที่ยวเพลินวานท าให้ท่านได้พักผ่อนร่างกายจากการท างานหนัก (x  = 4.05)  รองลงมาคือ การ

ท่องเที่ยวเพลินวานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ (x   = 3.96) โดยทั้ง 2 ข้อ มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน 

3) ผลการศึกษาด้านปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) 
โดยภาพรวม มีแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  

(x   = 4.01) ข้อที่เป็นแรงจูงใจสูงสุดคือ ท่านต้องการมาท่องเที่ยวเพลินวานในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือ

วันหยุดตามเทศกาลต่าง ๆ (x   = 4.08) รองลงมาคือ ท่านต้องการมาท่องเที่ยวที่เพลินวานจากการรับรู้

ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ หรือจากบุคคลรอบข้าง (x   = 3.94) โดยทั้ง 2 ข้อ มีค่าเฉลี่ยที่ระดับมาก
เช่นเดียวกัน 

5.1.5 สรุปข้อมูลการวัดทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวเพลินวาน 

 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับทัศนคติ โดยรวมที่ระดับมาก (x   = 3.92) 

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านทีร่ะดับทัศนคติดีที่สุดคือ ด้านการเข้าถึงง่าย (x   = 4.14) ถัดมาคือ 

ด้านความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว (x  = 3.90) โดยด้านการรับรู้และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

ขัน้พื้นฐานมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน (x   = 3.81) โดยทั้ง 4 ข้อ มีค่าเฉลี่ยที่ระดับมากเช่นเดียวกัน 
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  1) ด้านความน่าสนใจ   
โดยภาพรวม นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติ โดยรวมทีร่ะดับมาก 

(x   = 3.90 ) ข้อที่มีระดับทัศนคติมากที่สุดคือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมหลากหลายน่าสนใจ  

(x   = 4.08) ถัดมา คือ เป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (x  = 3.94) 

เป็นแหล่งสะท้อนเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตได้ดี (x  = 3.81) และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต แตกต่างจากที่

อ่ืน ๆ  (x  = 3.80)  โดยทั้ง 4 ข้อ มีค่าเฉลี่ยที่ระดับมากเช่นเดียวกัน 
  2) ด้านการรับรู้ 

 นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติ โดยรวมทีร่ะดับมาก (x   = 3.81) ข้อที่
มีระดับทัศนคติมากที่สุดคือ การมีความรู้เดิมจากการศึกษาในเรื่องของวิถีชีวิตต่าง ๆ ในอดีตท าให้เกิด

ความเข้าใจในการมาท่องเที่ยวเพลินวานได้มากข้ึน (x   = 3.92) ถัดมา คือ ท่านได้รับรู้ถึงประวัติ 

เรื่องราว วิถีชีวิตต่าง ๆ ในอดีตจากการมาท่องเที่ยว (x  = 3.85) ท่านได้มองเห็นภาพของเรื่องราววิถี

ชีวิตในอดีตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น (x  = 3.75)   และเพลินวานสามารถถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตในอดีตได้

อย่างสมบูรณ์ (x  = 3.72)  โดยทั้ง 4 ข้อ มีค่าเฉลี่ยที่ระดับมากเช่นเดียวกัน 
  3) ด้านการเข้าถึงง่าย 
  โดยภาพรวม  นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติโดยรวมทีร่ะดับมาก  

(x   = 4.14 ) ข้อที่มีระดับทัศนคติมากที่สุดคือ สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ติดถนน มองหาได้ง่าย (x   = 4.31) 

ถัดมา คือ ป้ายบอกทางมีความชัดเจน (x   = 4.14) มีจ านวนรถโดยสารประจ าทางเพียงพอ (x  = 4.10) 
และมีบริการสถานที่ส าหรับจอดยานพาหนะส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มเล็กและหมู่คณะที่

เพียงพอ (x   = 4.03)  โดยทั้ง 4 ข้อ มีค่าเฉลี่ยที่ระดับมากเช่นเดียวกัน  
  4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน 
  โดยภาพรวม  นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติ โดยรวมทีร่ะดับมาก  

(x   = 3.81) ข้อที่มีระดับทัศนคติมากที่สุดคือ มีจ านวนร้ายขายอาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอ  

(x   = 3.95) ถัดมา คือ มีศูนย์บริการให้ข้อมูลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพียงพอ (x  = 3.80) มีห้องน้ า

ที่สะอาด (x  = 3.75) และมีพ้ืนที่ในการเข้าชมที่เพียงพอต่อการองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมาก  

(x   = 3.73) โดยทั้ง 4 ข้อ มีค่าเฉลี่ยที่ระดับมากเช่นเดียวกัน 
5.1.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน มีทัศนคติต่อ 

การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตที่แตกต่างกัน จ าแนกย่อยออกได้ 5 ข้อ ดังนี้ 
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1) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตที่
แตกต่างกัน พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตที่
แตกต่างกัน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกันมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และเม่ือทดสอบความแตกต่าง พบว่า ทุกกลุ่มอายุมี
ค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

3) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพต่างกัน มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหา
อดีตที่แตกต่างกัน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกันมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 
เพลินวานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และเม่ือทดสอบความแตกต่าง พบว่า ทุกกลุ่ม
สถานภาพมีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

4) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต
ที่แตกต่างกัน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกันมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลิน
วานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และเม่ือทดสอบความแตกต่าง พบว่า ทุกกลุ่มอาชีพมี
ค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

5) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยว
เชิงถวิลหาอดีตท่ีแตกต่างกัน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อทดสอบความ
แตกต่าง พบว่า ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลิน
วานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การไปท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต พบว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานและสามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการคาดคะเนการบริการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  และแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวยังมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหา
อดีต เพลินวานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

 
 
 



54 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย  
สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน จะมีทัศนคติ

ต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตที่แตกต่างกัน จ าแนกออกได้ 5 สมมติฐานย่อย ดังนี้ 
1) จากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่

ต่างกันมีทัศนคติแตกต่างกัน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิง
ถวิลหาอดีต เพลินวานแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ ภาวิดา จีนะวัฒน์ (2547) ว่าเพศที่แตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ทั้ง 2 เพศ คือเพศชายและหญิงย่อมมีลักษณะทางความคิดท่ีแตกต่างกัน
อยู่แล้วในหลายเรื่อง 

2) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตที่แตกต่าง
กัน พบว่าทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกันมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 
เพลินวานแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ ภาวิดา จีนะวัฒน์ (2547) ว่าระดับอายุที่ต่างกัน มีทัศนคติ
แตกต่างกันอย่างมากในการเลือกท่องเที่ยว ซึ่งวัยรุ่นนั้นไม่นิยมไปยังท่ีไกล ๆ หรือเที่ยวแบบธรรมชาติ
สรรสร้าง แต่จะชอบเที่ยวสถานบันเทิงหรือแหล่งรวมวัยรุ่นด้วยกัน ซึ่งจะต่างกับผู้ใหญ่ ที่ชอบเที่ยวใน
รูปแบบอื่น อีกท้ังระดับอายุที่ต่างกัน ความคิดย่อมแตกต่างกันตามประสบการณ์ในการตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ 

3) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพต่างกัน มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตที่
แตกต่างกัน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกันมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลิน
วานแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ ภาวิดา จีนะวัฒน์ (2547) ว่าซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าคนที่โสดย่อมมี
ทัศนคติที่แตกต่างกับคนที่มีครอบครัวแล้ว เพราะคนโสดมักจะนึกถึงแต่ความคิดตัวเองและไม่คิดอะไร
มาก ต่างจากคนที่มีครอบครัวที่จะต้องคิดถึงคู่สมรสหรือคนภายในครอบครัว จึงมีความคิดที่ต่างกัน
แน่นอน  

4) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตที่แตกต่าง
กัน พบว่า ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกันมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลิน
วานแตกต่างกัน เพราะว่าความแตกต่างความรู้รอบตัว และอาจจะเป็นเพราะค่าเข้าชมฟรี อาหาร  
ต่าง ๆ มีราคาที่ไม่สูงมากนัก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาจึงมักเป็นกลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษา ที่ยังมี
รายได้ที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรา ลาภลือชัย (2546) เรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ าท่าคา จ.สมุทรสงคราม และตลาดน้ าด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
ที่กล่าวว่า อาชีพส่งผลกับการแสดงออกถึงความพอใจ 

5) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน จะมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิล
หาอดีตท่ีแตกต่างกัน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิง
ถวิลหาอดีต เพลินวานแตกต่างกัน ซึ่งบุคคลที่ระดับรายได้ที่สูงมักต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอ 
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ฉะนั้นบุคคลที่มีรายได้ที่สูงกว่ามีความปรารถนากับการบริการมากกว่าเสมอ เพราะต้องการความ
คุ้มค่าของเงินที่จ่ายไป ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรชัย ลิ้มพรจิตรวิไล (2548) ความแตกต่างกันในด้านของ
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนั้น บุคคลที่มีรายได้สูงจะมีความพึงพอใจทีต่่ ากว่าผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การไปท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต พบว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวานอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งแน่นอนว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ช่วยให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่นั้น ๆ โดยแรงจูงใจมีทั้งแรงผลักและแรงดึงดูดที่ช่วยให้
เกิดทัศนคติท่ีส่งผลให้การเลือกเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ อาจจะท าให้เกิดได้ทั้งทัศนคติที่เป็นบวกหรือ
เป็นลบได้ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับสารของนักท่องเที่ยว โดยสอดคล้องกับ ศรินท์ทิพย์ คาวาโนเบะ
(2554) ที่ว่าแรงจูงใจจากด้านต่าง ๆ เป็นผลที่ท าให้เดินทางไปท่องเที่ยว 
 

5.3 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ทราบถึง ข้อมูลประชากรศาสตร์ รวมถึงลักษณะทางด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจของ

นักท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการตลาด และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ดังนี้ 

5.3.1 ด้านการจัดการพ้ืนที่ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) จะมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมามาก มีทั้งท่ีเดินทางมาเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มครอบครัวรวมถึงเป็นหมู่คณะจ านวนมาก ท าให้
ในวันดังกล่าวจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวทีม่ากท าให้การเข้าชมท่องเที่ยวในเพลินวานนั้น มีความแออัด
พอสมควร จึงควรจะท าการปรับปรุงและจัดการพื้นที่ให้เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว 

5.3.2 ด้านการคมนาคม เนื่องจากเพลินวานตั้งอยู่ริมถนนสายหลัก ท าให้การจราจรในบริเวณ
นี้มีการติดขัดเกิดขึ้นในบางช่วงเวลา ทางเพลินวานอาจมีการวางแผนการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยมีการ
จดัให้มีพนักงานมาดูแลจัดระเบียบ การเข้า-ออกเพลินวาน 

5.3.3 ด้านสถานที่จอดรถ ปัจจุบันมีเพลินวานมีบริการสถานที่จอดรถ ซึ่งยังไม่เพียงพอในการ
จอดรถในวันหยุดสุดสัปดาห์ ท าให้มีการบริการสถานที่จอดรถที่เป็นของคนภายนอก จึงมีการเก็บ
ค่าบริการจอดรถ ในส่วนนี้อาจท าให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นได้ เช่น การเก็บค่าจอดรถที่สูงหรือการเอา
เปรียบนักท่องเที่ยว จึงอยากให้เพลินวานมีการดูแลในส่วนนี้มากข้ึน  

5.3.4 ด้านราคาสินค้า เนื่องจากราคาของสินค้าต่าง ๆ ภายในเพลินวาน ส่วนใหญ่มีราคาที่ไม่
สูงมากนัก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน/ นักศึกษา เพราะฉะนั้นทางเพลินวานควรมีการ
ควบคุมราคาสินค้าต่าง ๆ ให้มีความพอดีและเหมาะสมเพ่ือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะท าให้เกิด
ความรู้สึกถึงความคุ้มค่าของเงินที่ได้ใช้จ่ายไป และท าให้อยากกลับมาเที่ยวที่นี่อีก 
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5.3.5 ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ เนื่องจากเพลินวานนั้นมีความโดดเด่นในการจ าลอง
อาคารแบบย้อนยุค เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ทีม่ากข้ึน ทางเพลินวานควรมีการปรับองค์ประกอบทาง
กายภาพ เช่น การน าสิ่งของที่หายาก  จ าพวกของโบราณต่าง ๆ ประวัติของสถานที่หรือบุคคลส าคัญ
ต่าง ๆ ในอดีต มาจัดแสดงหรือจัดตกแต่งเพ่ือเพ่ิมความน่าดึงดูด องค์ความรู้ของสถานที่มากข้ึน 

5.3.6 ด้านประชาสัมพันธ์ สิ่งหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้เพลินวานเป็นที่รู้จัก คือการน าไปบอกต่อ  
โดยการบอกเล่าผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทางเพลินวานเองควรมีการเผยแพร่ข่าวสาร ผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และสร้างแรงจูงใจอยากท่ีจะมาท่องเที่ยวที่เพลิน
วานเพิ่มขึ้น 

 
5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 

5.4.1 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งใช้แบบสอบถามในการรวบรวม
ข้อมูล ผู้ที่สนใจท าวิจัยในหัวข้อนี้ ควรศึกษาค้นคว้างานวิจัยในเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ควบคู่
กันไปด้วย เพื่อให้รู้ถึงข้อมูลในส่วนลึก และทัศนคติของผู้รับสารอย่างแท้จริงจากตัวแปรต่าง ๆ 
 5.4.2 ควรมีการท าการวิจัยเพิ่มเติมตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงโหยหาอดีตแห่งอ่ืนในอ าเภอหัว
หิน เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้มาศึกษา เปรียบเทียบ เพ่ือประโยชน์ต่อธุรกิจท่องเที่ยวในการรักษาฐาน
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมและการขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ให้มากขึ้น 

5.4.3 ควรมีการก าหนดตัวแปรในการประเมินทัศนคติในด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อ
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวในด้านอื่น ๆ เพื่อความสมบูรณ์ เช่น ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นต้น 

5.4.4 ควรมีการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพ่ิมเติมในครั้งต่อไป เนื่องจากเพลินวาน
ตั้งอยู่ในอ าเภอหัวหิน ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติมาเป็นจ านวนทีม่าก 
และให้ความสนใจมาท่องเที่ยวที่เพลินวาน จึงควรจะมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงให้
มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นด้วย 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต  

กรณีศึกษา เพลินวาน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 
 

 
 
** การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต คือ การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ที่ตอบสนองความต้องการ “โหยหา
อดีต” (Nostalgia) และน ามาสู่ความต้องการที่จะหวนย้อนกลับไปมีประสบการณ์ “วันชื่นคืนสุข” ใน
อดีตนั้น ๆ อีกครั้ง  เช่น ตลาดสามชุก หรือตลาดเก่าท้ังหลายที่นิยมพ่วงท้ายชื่อตลาดแบบใหม่ด้วยค า
ฮิตว่า “100 ปี” แต่ในกรณีนี้ยังหมายรวมถึงการก่อสร้างพ้ืนที่ตลาดขึ้นมาใหม่โดยตั้งใจออกแบบให้มี
ลักษณะของการจ าลองกลิ่นอายและบรรยากาศอันหวนร าลึกย้อนไปถึงตลาดในอดีตเมื่อเกือบ 100 ปี
ที่ผ่านมา อาทิ ตลาดน ้า 4 ภาค พัทยา, ตลาดน ้าอโยธยา, เพลินวานหรือแม้กระทั่ง Cicada Market 
หัวหิน เป็นต้น 
 
แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน  ดังนี้ 

 ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่  2  พฤติกรรมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเที่ยว 

 ส่วนที่  3  สถานที่ท่องเที่ยวเพลินวาน 

 ส่วนที่  4  แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเพลินวาน 

 ส่วนที่  5  การวัดทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน 

 
 

 

 

ค าชี้แจง    แบบสอบถามนี้  เป็นแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการท ารูปเล่มวิจัยของนักศึกษาปริญญา

โท หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว   บัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ

ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต  ผู้วิจัยจงึใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการช่วยตอบแบบสอบถามให้ครบทกุข้อด้วย

ความเป็นจริง  โดยขอรับรองว่าจะไม่น าข้อมลูใด ๆ  ท่ีอาจสร้างความเสยีหายต่อผู้ให้ข้อมูลไปเปดิเผย  

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีได้ร่วมมือสละเวลาอันมีค่าในครั้งน้ี 
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ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
               โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง          ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
 1.1  เพศ 
                          1. ชาย                       2. หญิง 
  
1.2  อายุ 
                          1. 20 ปีหรือต่ ากว่า           2. 21-30 ปี             3. 31-40 ปี  
                          4. 41-50 ปี                    5. มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
 
1.3  สถานภาพ 
           1. โสด             2. สมรส               3. หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 
 
1.4  อาชีพ 
                          1. นักเรียน/ นักศึกษา           2. ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ     
                          3. พนักงานเอกชน               4. ธุรกิจส่วนตัว            
                           5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................... 
 
1.5  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
                         1. 15,000 บาทหรือน้อยกว่า         2. 15,001 – 20,000 บาท 
                         3. 20,001 – 25,000 บาท           4. 25,000 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที่  2  พฤติกรรมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเที่ยว 
             โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง          ที่ตรงกับท่านมากท่ีสุด 
2.1 วัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวของท่านเป็นอย่างไร 
             1.นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ เน้นการพักผ่อน         
             2.นักท่องเที่ยวแบบมุ่งหาประสบการณ์ 
             3.นักท่องเที่ยวทดลอง ชอบเรียนรู้และปรับตัว         
             4.นักท่องเที่ยวแบบปลีกตัว หลีกหนีความจ าเจ 
             5.อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ).......................................... 
 
2.2 จ านวนครั้งที่ท่านเคยมาแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน 
                1. มาครั้งแรก         2. 2 ครั้ง                   3. มากกว่า 2 ครั้ง 
 
2.3 ท่านนิยมไปท่องเที่ยวเพลินวานในวันใด 
               1. วันจันทร์ - วันศุกร์          2. วันหยุดสุดสปัดาห์ ( วันเสาร์ - วันอาทิตย์ )    
               3. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
2.4 ลักษณะการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต  เพลินวาน  ของท่าน 
                1. มาตามล าพัง        2. เดินทางมากับครอบครัว         
                3.เดินทางมากับเพ่ือน/ เพ่ือนร่วมงาน          
                4. เดินทางมาเป็นหมู่คณะหรือบริษัทน าเที่ยว        5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................. 
 
2.5 ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เพลินวาน 
                1. 500 บาทหรือต่ ากว่า                2. 501 บาท – 1,000 บาท 
                3. 1,001บาท – 1,500 บาท          4. มากกว่า 1,500 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที่ 3 สถานที่ท่องเที่ยวเพลินวาน 
           โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง          ที่ตรงกับท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 
3.1 ในความคิดของท่าน ท่านมองว่าสถานที่ท่องเที่ยวเพลินวานมีลักษณะเป็นอย่างไร   
                1.พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวในอดีต            2.สถานที่ท่องเที่ยวทั่ว ๆ ไป 
                3.สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์รวบรวมเรื่องราวในสมัยเก่า          4.ร้านค้า 
                5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................... 
 
3.2 ท่านคิดว่าสถานที่ท่องเที่ยวเพลินวานมีจุดเด่นในด้านใด  
                1. การจ าลองอาคาร สถานที่เป็นแบบย้อนยุค   
                2. เป็นศูนย์รวมข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในอดีต 
                3. การสะท้อนให้เห็นเรื่องราววิถีชีวิตต่าง ๆ ในสมัยเก่า       
                4. มีห้องพักคลาสสิคสไตล์เรโทร(Retro) 
                5. มีสินค้าของฝาก ของเล่น ขนมแบบโบราณ         
                6. มีกิจกรรม บันเทิงต่างๆที่เคยมีในสมัยก่อน 
                7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................... 
 
3.3 วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต  เพลินวาน 
                1. เพ่ือการพักผ่อน          2. เพ่ือสัมผัสภาพ/บรรยากาศย้อนอดีต 
                3. เพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต           
                4. เพ่ือต้องการพบสิ่งใหม่ ๆ สถานที่ใหม่ ๆ 
                5. เพ่ือต้องการเข้าสังคม สร้างสัมพันธ์กับเพ่ือนใหม่ ๆ        
                6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
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ส่วนที่  4  แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเพลินวาน 
        โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง..................ที่ตรงกับท่านมากที่สุด โดยมีค่าระดับความ
คิดเห็น ดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็น                      คะแนน 
 ระดับค่าความส าคัญมากที่สุด    ให้คะแนนเท่ากับ 5 
 ระดับค่าความส าคัญมาก          ให้คะแนนเท่ากับ 4 
 ระดับค่าความส าคัญปานกลาง   ให้คะแนนเท่ากับ 3 
 ระดับค่าความส าคัญน้อย         ให้คะแนนเท่ากับ 2 
 ระดับค่าความส าคัญน้อยที่สุด    ให้คะแนนเท่ากับ 1 
 

 
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวเพลินวาน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 

1.การท่องเที่ยวเพลินวานท าให้ท่านได้พัก 
ผ่อนร่างกายจากการท างานหนัก                    ..............         ..............     ................     ..............    ............. 
2.การท่องเที่ยวเพลินวานเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ 

 
.............. 

. 
............. 

 
.............. 

 

. 
............ 

 

 
.............. 

3.ท่านต้องการมาท่องเที่ยวเพลินวานในวัน 
หยุดสดุสัปดาห์หรือวันหยุดตามเทศกาลต่างๆ      ..............       ..............      ................     .............    .............. 
4.ท่านต้องการมาท่องเที่ยวท่ีเพลนิวานจาก
การรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆหรือจากบุคคล
รอบข้าง 

 
 
.............. 

 
 
.............. 

 
 
................ 

 
 
........... 

 
 
............. 
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ส่วนที่ 5 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 

โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง......ที่ตรงกับท่านมากท่ีสุด โดยมีค่าระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

 ระดับความคิดเห็น                      คะแนน 
 ระดับค่าความส าคัญมากที่สุด    ให้คะแนนเท่ากับ 5 
 ระดับค่าความส าคัญมาก          ให้คะแนนเท่ากับ 4 
 ระดับค่าความส าคัญปานกลาง   ให้คะแนนเท่ากับ 3 
 ระดับค่าความส าคัญน้อย         ให้คะแนนเท่ากับ 2 
 ระดับค่าความส าคัญน้อยที่สุด    ให้คะแนนเท่ากับ 1 
 
 

ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต 
เพลินวาน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 

ด้านความน่าสนใจของสถานที่ทอ่งเที่ยว 
1.เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีคุณคา่ทางวัฒนธรรม ................ .............. ................ ............. ...............

. 
2.เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย
น่าสนใจ 

 
................ 

 
…………. 

 
................ 

 
………… 

 
...............
. 

3.เป็นแหล่งสะท้อนเรื่องราวตา่งๆในอดีตไดด้ ี
4.เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ที่แตกต่างจากท่ีอื่นๆ ................ ............. ............ ............ ............. .............. ................ ............. 

................ 

................ 
.............
............. 

................ 

................ 
............. 
............. 

............... 

............... 

ด้านการรับรู้ 
1.ท่านได้รับรู้ถึงประวัติ เรื่องราว วิถีชีวิตต่างๆ
ในอดีตจากการมาท่องเที่ยว 

 
................ 

 
.............
. 

 
................ 

 
............. 

 
...............
. 

2.ท่านได้มองเห็นภาพของเรื่องราววิถีชีวิตใน
อดีตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
................ 

 
.............
. 

 
................ 

 
............. 

 
...............
. 

3.เพลินวาน สามารถถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต
ในอดีตได้อยา่งสมบรูณ ์
4.การมีความรู้เดมิจากการศึกษาในเรื่องของ
วิถีชีวิตต่าง ๆ ในอดีตท าให้เกิดความเข้าใจใน
การมาท่องเที่ยวเพลินวานไดม้ากขึ้น 

 
................ 
 
 
................ 

 
.............
. 
 
............. 

 
................ 
 
 
................ 

 
............. 
 
 
............. 

 
...............
. 
. 
.............. 
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ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต 

เพลินวาน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 

ด้านการเข้าถึงง่าย 
1.สถานท่ีท่องเที่ยวอยู่ติดถนน มองหาได้ง่าย ................ .............

. 
................ ............. ...............

. 
2.มีจ านวนรถโดยสารประจ าทางเพียงพอ ................ .............

. 
................ ............. ...............

. 
3.ป้ายบอกทางมีความชัดเจน 
4.มีบริการสถานท่ีส าหรับจอดยานพาหนะ
ส าหรับนักท่องเที่ยวท่ีมาเป็นกลุม่เล็กและเป็น
หมู่คณะที่เพียงพอ 

................ 
 
 
................ 

.............

. 
 
............. 

................ 
 
 
................ 

............. 
 
 
............. 

...............

. 
 
............... 
 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพืน้ฐาน 
1.มีจ านวนร้านขายอาหารและเครือ่งดื่มที่
เพียงพอ 

 
................ 

 
.............
. 

 
................ 

 
............. 

 
...............
. 

2.มีห้องน้ าท่ีสะอาด  ................ .............
. 

................ ............. ...............
. 

3.มีศูนย์บริการให้ข้อมูลและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวเพียงพอ 
4.มีพื้นท่ีในการเข้าชมที่เพียงพอตอ่การรองรับ
นักท่องเที่ยวจ านวนมาก 
 

 
................ 
 
................ 

 
............. 
 
............. 

 
................ 
 
................ 

 
............. 
 
............. 

 
...............
. 
............... 

 

ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-นามสกุล   นายอภิดิฐ  อุทิศธรรมศักดิ์ 

 
อีเมล                                  Abhidit.utid@gmail.com 

 
ประวัติการศึกษา  ปีการศึกษา  2558: ศิลปศาสตรบัณฑิต 

                               สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน   
                       มหาวิทยาลยักรุงเทพ 






