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บทคัดย่อ 
 
การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 2) เพ่ือศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยองค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยวอันที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวมรวม
ข้อมูล จากนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบทีแบบกลุ่มอิสระ (Independent Sample t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21 – 30 ปี มีระดับ
การศึกษาอยู่ในช่วงปริญญาตรี รายได้ 15,001 – 30,000 บาทต่อเดือน และประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน มี
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัย
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านความดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก และด้านองค์ประกอบของการบริการ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of the study are 1) Thai tourist’s motivation of visiting the 
Bangkok folk museum 2) the personal factors that affect the Thai tourist’s motivation 
of visiting the Bangkok folk museum and 3) the components of tourist attractions 
affect the Thai tourist’s motivation of visiting the Bangkok folk museum. Data were 
collected from 400 Thai tourist in Bangkok area through a closed-ended 
questionnaire survey.  In addition, data were statistically analyzed using percentage, 
mean and standard deviation. Inferential statistics methods on independent sample 
t-test, one-way ANOVA and multiple regression analysis were used to test hypotheses 
in the study. 
 This research found that most of respondents are male, graduated with 
bachelor’s degree, and most of them working in the private company with a monthly 
income between 15,001-30,000 baht. The results of hypothesis testing showed that 
the personal factors did not affect the Thai tourist’s motivation of visiting the 
Bangkok folk different. In addition, the components of tourist attractions in term of 
attractions, accessibility, amenities and ancillary service affect the Thai tourist’s 
motivation of visiting the Bangkok folk museum at significant level of 0.05.  
 
Keywords: Components of Tourist Attractions, Tourism Motivation, Museum 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความ
กรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ ที่ได้สละเวลาให้ความรู้ คําปรึกษา ตลอดจน
คําแนะนําอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงสละเวลาในการตรวจตราพิจารณาและช่วย
ปรับปรุงและแก้ไขการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความ
เคารพอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ และคุณแม่ ผู้ให้การสนับสนุนในการศึกษาเล่าเรียนมา
โดยตลอด และเพ่ือน และพ่ีๆ ของผู้วิจัยที่ให้การช่วยเหลือและเป็นกําลังใจที่ดีเสมอมารวมถึงสมาชิก
ครอบครัวทุกท่านที่เป็นแรงผลักดันช่วยให้ผู้วิจัยมาถึงจุดนี้ได้ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคน ที่มีน้ําใจและคอยให้การช่วยเหลือ ทั้งให้คําปรึกษา ให้
กําลังใจซึ่งกันและกันสําหรับการทํางานวิจัยและการศึกษาร่วมกันมาโดยตลอดจนจบการศึกษาของ
ผู้วิจัย 
 คุณประโยชน์และความดีอันพึงมีจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบให้บิดา มารดา 
ตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกท่าน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้รับความนิยมมากข้ึน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2560) 
รายงานว่า การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในปี 2560 มีแนวโน้มที่ดี 
ภายใต้สถานการณ์ท่ียังเอ้ือต่อการเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท าตลาดกระตุ้นการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวผสมผสานกับกิจกรรมอย่าง
การจัดการแข่งขันกีฬา การจัดงานเทศกาล รวมถึงพฤติกรรมของคนไทยที่ให้ความส าคัญกับการ
เดินทางท่องเที่ยวมากข้ึน  โดยในปี 2560 การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยสร้างเม็ดเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 9.30-9.38 แสนล้านบาท หรือขยายตัวประมาณร้อยละ 7.0-
8.0 เมื่อเทียบกับท่ีเติบโตร้อยละ 8.3 ในปี 2559 และมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 
158.2-159.7 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 6.2-7.2 จากที่เติบโตประมาณร้อยละ 7.3 ในปี 2559 ที่ผ่าน
มา (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) 
 นอกจากนี้ด้วยความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว และประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลก ซึ่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยวนี้
เองที่ถือเป็นสิ่งส าคัญของการท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือน (นงเยาว์  
ชาญณรงค์, 2560) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ มี
หลากหลายรูปแบบ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมได้เป็นจ านวนมาก การพัฒนา
องค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยวเหล่านี้ให้มีประโยชน์มากที่สุด จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีควรค านึงถึง 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพยั่งยืน (ปิรันธ์ ชิณโชติ และธีระวฒัน์ จันทึก, 
2559) นอกจากนี้แรงจูงใจในการท่องเที่ยวยังเป็นสิ่งส าคัญในการกระตุ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา
ท่องเที่ยว ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจเป็นสิ่งที่ก าหนดให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกไปท่องเที่ยว ไม่ว่า
นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเลือกไปท่องเที่ยวที่ใด กับบุคคลใด มีกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบไหน ย่อมเกิด
จากแรงจูงใจทั้งสิ้น จึงกล่าวได้ว่าแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมีความเก่ียวข้องกับจุดหมายปลายทางใน
การท่องเที่ยวอย่างแยกจากกันไม่ได้ (วิคิเนีย มายอร์, 2555) 
 ในปัจจุบันนี้มีจ านวนนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากที่เลือกท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร หนึ่ง
ในนั้นคือการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์นับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ โดยในประเทศไทยมี
พิพิธภัณฑ์อยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ของภาครัฐ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย พิพิธภัณฑ์ของเอกชน เช่น พิพิธภัณฑ์ล้านของ
เล่น ของ อ.เกริก ยุ้นพันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์อีกประเภทหนึ่ง คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
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ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดข้ึนโดยสถาบันหรือองค์กรท้องถิ่นหรือจะเป็นเอกชนในท้องถิ่นนั้นๆ โดยมี
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในเขต บางรัก (ปฐมพร 
สงวนแก้ว, 2557) 
 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก  หรือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เป็นหนึ่งใน 
แหล่งท่องเที่ยว มุมมองใหม่ในบางกอกได้จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ และความตั้งใจของ 
อาจาร์ยวราพร สุรวดี ผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งอยากจะจัดบ้าน และทรัพย์สิน มรดกท่ีได้จากมารดา คือ  
นางสอาง สุรวดี (ตันบุญเล็ก) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพ่ือ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา เมื่ออาจารย์วราพร  
จัดสิ่งของได้ท าเรืองยกบ้านหลังนี้ให้เป็น สมบัติของ กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นกรุงเทพมหานครก็
ได้จัดท าบ้านดังกล่าว ให้เป็น โครงการ น าร่องสนอง นโยบายการมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของแต่ละเขต 
โดยรูปแบบการจัดแสดงบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบางกอกท่ีมีฐานะ
ปานกลาง ในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2480-2500) ซึ่งข้าวของเครื่องใช้ที่น ามา
แสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่เจ้าของบ้านได้ใช้งานจริง (ส านักงานเขตบางรัก, 2560) 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก เพื่อน าข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางปรับปรุง และ
พัฒนา  พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ให้มีความน่าสนใจ น่าดึงดูดนักท่องเที่ยว และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี
ศักยภาพ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมคู่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวอันได้แก่ ด้านความดึงดูดใจ ด้านการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านองค์ประกอบของการบริการ ที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้คือ 
 ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย 
  ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
  ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 ผลการวิจัยนี้ท าให้ทราบถึงแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้ 
 1.4.2 ผลการวิจัยนี้ท าให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลที่ได้เป็นแนวทาง
ปรับปรุง และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการรองรับการเข้าเยี่ยม
ชมของนักท่องเที่ยว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมคู่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป 
 1.4.3 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับผู้ที่สนใจท าการศึกษาใน
ประเด็นทีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานวิจัยต่อไปในอนาคต 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.5.1 การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของคนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครไปยังอีก
สถานที่หนึ่งในกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ ท่องเที่ยวพักผ่อน หรือ
ประกอบภารกิจอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การท างานประจ าหรือเพ่ือการศึกษา 
 1.5.2 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์และความตั้งใจ
ของรองศาสตราจารย์วราพร สุรวดี เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้ศึกษาวิถีชีวิตชนชั้นกลางชาว
บางกอกในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2480 – 2500) โดยโอนกรรมสิทธิ์แก่กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ตั้งอยู่เลขที่ 273 ซอยเจริญกรุง 43 ถนนเจริญ
กรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 1.5.3 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวที่เป็นคนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้เดินทางมาท่องเที่ยวได้ ประกอบไปด้วย 
ความดึงดูดใจ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก และองค์ประกอบของการบริการ
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 1.5.4 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่ผลักดันให้คนที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครเดินทางท่องเที่ยวตามความต้องการของตนเองได้แก่ แรงจูงใจทางกายภาพ แรงจูงใจ
ทางวัฒนธรรม แรงจูงใจระหว่างบุคคล และแรงจูงใจทางสถานภาพและชื่อเสียง  
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
 บทนี้เป็นการน าเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับตัวแปรของการศึกษาซึ่ง
ผู๎วิจัยได๎ท าการสืบค๎น จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหลํงตํางๆ โดยแบํงเนื้อหาของบทนี้
เป็น 4 สํวนคือ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหลํงทํองเที่ยว 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํองเที่ยว 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคล 
 2.4 ข๎อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 2.6 กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
 เกี่ยวกับองค์ประกอบของแหลํงทํองเที่ยวมีนักวิชาการหลายทํานสรุปไว๎ใกล๎เคียงกันดังนี้ 
 Cooper & Boniface (1998) กลําววํา แหลํงทํองเที่ยวเป็นสถานที่ส าคัญที่จะสนองความ
ต๎องการของนักทํองเที่ยว ซึ่งจะต๎องประกอบด๎วย 4 As คือ 
  1. สิ่งดึงดูดใจ (Attractions) แหลํงทํองเที่ยวควรมีสิ่งดึงดูดความสนใจของ
นักทํองเที่ยวได๎ หรือมีลักษณะชวนใจ มีเสนํห์เฉพาะตัว ได๎แกํ สิ่งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ (Natural 
Attractions) สิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร๎างขึ้น (Built Attractions) รวมถึงกิจกรรมที่มนุษย์จัดขึ้น ซึ่งเป็น
สาเหตุให๎นักทํองเที่ยวเดินทางมายังแหลํงทํองเที่ยว เชํน สวนสนุก และกิจกรรมการประชุม 
(Meeting, Incentive, Exhibition, Convention (MICE) สิ่งดึงดูดใจเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural 
Attractions) หรือสิ่งดึงดูดใจเชิงชุมชนสัมพันธ์ (Social Attractions) 
  2. การเข๎าถึง (Accessibility) แหลํงทํองเที่ยวจะดึงดูดความสนใจได๎มากหากมีความ
สะดวกในการเข๎าถึง โดยครอบคลุมสภาพการคมนาคมไปสูํแหลํงทํองเที่ยวนั้นๆ มีความสะดวกสบาย 
เหมาะตํอการเดินทางทํองเที่ยวมากน๎อยเพียงใดโดยพิจารณาจากระยะทาง จากจุดศูนย์กลางการ
ทํองเที่ยวมาสูํแหลํงทํองเที่ยว เชํน ระยะทางจากตัวเมือง ซึ่งจะเป็นศูนย์กลาง การทํองเที่ยวของพ้ืนที่
นั้น เป็นต๎น พิจารณาจากลักษณะการเดินทางวําเป็นอยํางไร เชํน โดยรถยนต์ เรือ หรือการเดินเท๎า 
สภาพของเส๎นทางเอ้ืออ านวยตํอการเดินทางมากน๎อยเพียงใด มีสภาพเป็นถนนคอนกรีต ลาดยาง 
ลูกรัง หรือถนนดิน ถ๎าเป็นแมํน้ า ล าคลอง ต๎องใช๎เรือหรือแพ มีสิ่งกีดขวางหรือไมํ และถ๎าเป็นทางเท๎า 
สภาพทางเดินดีหรือไมํ ระยะทางเดินเหมาะกับนักทํองเที่ยวเพียงใด การจัดหาพาหนะสะดวกหรือ
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ยาก และคําวําจ๎างแพงหรือถูก เป็นต๎น ดังนั้นตัวแปรที่ใช๎ในการประเมินสภาพการเข๎าถึง อาจ
พิจารณาได๎จากความสะดวก อุปสรรค หรือสิ่งกีดขวางการเดินทาง ลักษณะการเดินทาง และสภาพ
ถนน การคมนาคมขนสํงและความสะดวกในการเดินทางทางมายังแหลํงทํองเที่ยว (Access) เชํน 
เที่ยวบิน การตรวจคนเข๎าเมือง รถโดยสารสาธารณะ สภาพถนนหนทาง นอกจากนี้การเข๎าถึงในแหลํง
ทํองเที่ยวยังหมายถึงสิ่งที่สามารถท าให๎นักทํองเที่ยวรู๎จักและท าให๎นักทํองเที่ยวสามารถเข๎าถึงแหลํง
ทํองเที่ยวนั้นได๎งํายขึ้น เชํน การลงเว็บไซต์ เป็นต๎น 
  3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) แหลํงทํองเที่ยวควรกํอให๎เกิดความประทับใจ 
สุขใจ และซาบซึ้งในการเที่ยวชม โดยสิ่งบริการขั้นพ้ืนฐานตํางๆ ที่จ าเป็นตํอการทํองเที่ยวและระบบ
สาธารณูปการ ซึ่งมีอยูํในแหลํงทํองเที่ยวนั้นๆ ที่นักทํองเที่ยวสามารถจะใช๎ได๎อยํางสะดวกสบายมาก
น๎อยเพียงใด เชํน ที่พักแรม ร๎านอาหารและเครื่องดื่ม สถานเริงรมย์ สถานบริการอ่ืนๆ ระบบไฟฟูา 
ประปา โทรศัพท์ สถานรักษาพยาบาล สถานีต ารวจ หรือระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต๎น สิ่ง
เหลํานี้จะพิจารณาท้ังปริมาณและคุณภาพควบคูํกันไปและถ๎าหากในบริเวณแหลํงทํองเที่ยวนั้นไมํมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกอยํางครบถ๎วน ก็จะพิจารณาถึง ความสะดวกและความใกล๎ไกลที่จะไปอาศัยใช๎
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกจากแหลํงชุมชนข๎างเคียงได๎ยากงํายเพียงใด ดังนั้น ตัวแปรที่ใช๎ในการ
ประเมินสิ่งอ านวยความสะดวก อาจพิจารณาได๎จากระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การ
ให๎บริการบ๎านพัก สถานบริการตําง ๆ ระบบสื่อความหมายและระบบการจัดการ เชํน ร๎านอาหาร 
ร๎านค๎าตํางๆ เชํน ร๎านขายของ บริษัทบริการการทํองเที่ยว ร๎านของที่ระลึก การบริการอ่ืนๆ เชํน ร๎าน
ตัดผม ศูนย์บริการนักทํองเที่ยว ร๎านเชํารถ ระบบสาธารณูปโภค ตู๎เอทีเอ็ม สถานีต ารวจ โรงพยาบาล 
เป็นต๎น 
  4. องค์ประกอบของการบริการ (Ancillary Service) แหลํงทํองเที่ยวควรจัดสรร
บริการด๎านตํางๆ ให๎กับนักทํองเที่ยว หนํวยงาน และภาคธุรกิจที่เก่ียวข๎อง เพ่ืออ านวยความสะดวก
และดึงดูดนักทํองเที่ยวมายังสถานที่ทํองเที่ยว โดยสถานที่ทํองเที่ยวควรจัดให๎มีกิจกรรมตํางๆ ที่
นักทํองเที่ยวสามารถท าในชํวงเวลาที่พ านักและทํองเที่ยว ณ สถานที่นั้น เพ่ือเพ่ิมความนําสนใจของ
การทํองเที่ยวและชํวงเวลาพักผํอนของนักทํองเที่ยว กิจกรรมตํางๆ ควรมีความหลากหลายและตรง
กับความต๎องการของนักทํองเที่ยวด๎วย เชํน กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจับจํายใช๎สอย กิจกรรมทางทะเล 
เชํน ด าน้ า วํายน้ า เป็นต๎น กิจกรรมในแหลํงทํองเที่ยว เชํน กิจกรรมเดินปุา กิจกรรมดูนก กิจกรรม
สํองสัตว์ กิจกรรมแสง สี เสียง ในสถานที่ทํองเที่ยวนั้นๆ เป็นต๎น 
 Collier & Harraway (1997) กลําววําแหลํงทํองเที่ยวที่มีศักยภาพประกอบด๎วย
องค์ประกอบหลัก 3 ประการ หรือ 3 As ได๎แกํ 
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  1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ที่เกิดจากสถานที่ (Site) หรือเหตุการณ์ (Event) โดย
สถานที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์สร๎างขึ้นแตํเหตุการณ์ที่นําประทับใจเกิดจากมนุษย์เป็นผู๎สร๎าง
ขึ้น 
  2. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) หมายถึงบริเวณพ้ืนที่และโครงสร๎างสิ่งปลูก
สร๎างตํางๆ ที่สร๎างขึ้นรองรับกิจกรรมของผู๎มาเยือนและกิจกรรมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ สิ่งอ านวย
ความสะดวกในแหลํงทํองเที่ยว การกํอสร๎างปัจจัยพ้ืนฐาน เชํนระบบขนสํง ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักทํองเที่ยวเพราะจะชํวยให๎นักทํองเที่ยวได๎รับความ
สะดวกสบายและเป็นการสร๎างภาพลักษณ์ของแหลํงทํองเที่ยวด๎วย 
  3. การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) ซึ่งจะต๎องมีระบบขนสํง 
(Transportation) ประกอบด๎วยเส๎นทาง ยานพานะ และผู๎ประกอบการขนสํงเพื่อล าเลียงคนและ
สิ่งของไปยังจุดหมายปลายทาง 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) ได๎สรุปเพิ่มเติมวําการที่จะให๎มีนักทํองเที่ยวไปเยี่ยมชม
ทรัพยากรทํองเที่ยวใดๆ ก็ตาม มักจะขึ้นอยูํกับปัจจัย 3 ประการ ดังที่ คูเปอร์ และฮาราเวย์ ได๎กลําว
ไว๎แล๎ว คือ 
  1. ทรัพยากรทํองเที่ยวจะต๎องมีสิ่งดึงดูดใจ เชํน ความสวยงามของธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน สถานที่ทางประวัติศาสตร์ เป็นต๎น 
  2. ทรัพยากรทํองเที่ยวจะต๎องมีเส๎นทางคมนาคมเข๎าถึง เป็นปัจจัยส าคัญของ
ทรัพยากรทํองเที่ยวที่ต๎องมีเส๎นทางหรือโครงขํายคมนาคมที่สามารถเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวนั้น 
ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกันระหวํางแหลํงทํองเที่ยวกับบริเวณใกล๎เคียง 
  3. ทรัพยากรทํองเที่ยวจะต๎องมีสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นองค์ประกอบเพ่ือให๎
นักทํองเที่ยวเข๎ามายังแหลํงทํองเที่ยวได๎ประทับใจ เชํน บริการด๎านน ้าประปา ไฟฟูา การสื่อสาร การ
ขนสํง ที่พัก อาหาร น าเที่ยว แลกเปลี่ยนเงินตรา สินค๎าท่ีระลึก เป็นต๎น 
 เทิดชาย ชํวยบ ารุง (2551) กลําวไว๎วํา องค์ประกอบของทรัพยากรทํองเที่ยวควรมี
องค์ประกอบหลักอยํางน๎อย 5 ประการ หรือ 5As ดังตํอไปนี้  
  1. Accessibility หมายถึง การเข๎าถึง คือ มีความสามารถในการเข๎าถึง ความสามารถ
ในการคมนาคม ไปยังสถานที่หรือแหลํงทํองเที่ยวได๎อยํางดี เชํน มีถนนคอนกรีตและ 
ถนนลาดยาง อยูํในสภาพที่ดี เข๎าถึงงําย สะดวกสบาย รวมไปถึงการเดินทางโดยวิธีอ่ืนๆ 
  2. Activity หมายถึง กิจกรรม คือ ภายในแหลํงทํองเที่ยวมีสถานที่ทํองเที่ยวหลาย
แหํงที่มีกิจกรรมที่ท าให๎นักทํองเที่ยวได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการทํองเที่ยวอยํางสมบูรณ์แบบ เชํน 
การเดินปุา การปั่นจักรยาน การศึกษาธรรมชาติ การพายเรือ การถํายรูป เป็นต๎น 
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  3. Amenity หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวก คือ แหลํงทํองเที่ยวต๎องมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเตรียมไว๎ส าหรับนักทํองเที่ยวอยํางครบครันและเพียงพอ เชํน ด๎านสาธารณูปโภค 
น้ าประปา ไฟฟูา ถนน โทรศัพท์ สถานีต ารวจ โรงพยาบาล รวมถึงที่พัก ร๎านอาหาร ร๎าน 
ขายของที่ระลึก และจุดบริการนักทํองเที่ยว 
  4. Attraction หมายถึง สิ่งดึงดูดใจ คือ แหลํงทํองเที่ยวจะต๎องมีสิ่งดึงดูดใจ
นักทํองเที่ยว เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวยังแหลํงทํองเที่ยวได๎ เชํน ทรัพยากรแหลํงทํองเที่ยว รวมไปถึง 
กิจกรรมการทํองเที่ยวตํางๆ 
  5. Accommodation หมายถึง ที่พัก คือ ภายในบริเวณแหลํงทํองเที่ยวหรือบริเวณ
ใกล๎เคียงต๎องมีที่พักไว๎เพ่ือบริการนักทํองเที่ยว 
 ทวีศักดิ์ ทิพยมหิงษ์ (2544) อธิบายวํา การทํองเที่ยวมีสํวนประกอบ 4 ด๎าน ดังนี้ 
  1. ด๎านสิ่งดึงดูดใจในการทํองเที่ยว (Tourist Attraction) ซึ่งหมายถึง สถานที่เที่ยวทั้ง
เชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม สถานที่เที่ยวเพื่อความบันเทิง ฯลฯ จะต๎องเป็นสถานที่ทํองเที่ยวซึ่งมี
ความนําสนใจ สามารถจูงใจคนให๎ไปเท่ียวได๎ หรือเป็นสถานที่ที่มีกิจกรรมตํางๆ ที่สร๎างความพึงพอใจ
แกํผู๎เข๎าไปเที่ยวชมได๎ 
  2. ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก (Tourist Facilities) คือสิ่งที่ท าให๎เกิดความ
สะดวกสบายแกํนักทํองเที่ยวที่ไปเยือนสถานที่นั้นๆ สร๎างความรู๎สึกพอใจ เชํน บริการด๎านการเดินทาง 
อาหารการกิน ร๎านขายสินค๎าที่ระลึก สัญญาณอินเทอร์เน็ต พื้นที่พักผํอน เป็นต๎น 
  3. ด๎านการคมนาคม คือ เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนย๎ายและการเดินทาง เชํน สภาพถนน 
ทางเดิน ยานพาหนะ ซึ่งจะต๎องมีการจัดการให๎เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย สร๎างความ
ไว๎วางใจแกํผู๎มาเยือน 
  4. ด๎านการต๎อนรับเป็นสํวนที่ท าให๎เกิดความประทับใจ หากสถานที่เที่ยวนั้นมีบริการ
และการต๎อนรับที่ดี จะสํงผลให๎นักทํองเที่ยวจดจ าและอยากกลับมาเที่ยว หรือใช๎บริการอีกครั้งใน
อนาคต  
 เทิดชาย ชํวยบ ารุง (2551) กลําวถึงทรัพยากรการทํองเที่ยววํามีองค์ประกอบอยูํ 5 สํวน คือ 
  1. การเข๎าถึง คือ มีถนนที่อยูํในสภาพใช๎งานได๎ สถานที่เข๎าถึงงําย มีขนสํงประเภท
ตํางๆ ที่เข๎าถึงได๎ 
  2. มีกิจกรรมภายในสถานที่ ซึ่งผู๎มาเยือนสามารถมีสํวนรํวมได๎ 
  3. มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครันและเพียงพอตํอสิ่งที่ต๎องการ เชํน สาธารณูปโภค 
โทรศัพท์ โรงพยาบาล ร๎านอาหาร ร๎านของฝาก เป็นต๎น 
  4. สิ่งที่สามารถดึงดูดใจ ทั้งในตัวสถานที่เองและกิจกรรม 
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  5. ที่พัก คือบริเวณใกล๎เคียง หรือในสถานที่ทํองเที่ยว มีที่พักผํอนชั่วคราวหรือค๎างคืน 
ส าหรับนักทํองเที่ยว 
 Steven (2008) กลําวถึงคุณลักษณะของแหลํงทํองเที่ยววํา แหลํงทํองเที่ยวเป็นการ
ผสมผสานระหวํางผลิตภัณฑ์ทางการทํองเที่ยว ประสบการณ์ และการน าเสนอทรัพยากรที่จับต๎อง
ไมํได๎อื่นๆ แกํผู๎บริโภค สิ่งส าคัญคือแหลํงทํองเที่ยวเป็นสถานที่ซึ่งนักทํองเที่ยวจะเดินทางมาเยี่ยมชม
หรือพักอาศัย ดังนั้นแหลํงทํองเที่ยวควรประกอบด๎วยองค์ประกอบ 5 ประการ ได๎แกํ 
  1. การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) ได๎แกํการมีระบบโครงสร๎างพื้นฐานที่
เหมาะสม เชํน ระบบคมนาคม สนามบิน ตลอดจนบริการด๎านอุตสาหกรรมขนสํง เชํน การขนสํงทาง
อากาศ ทางบกและทางน้ า ซึ่งจะเอ้ืออ านวยให๎นักทํองเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง 
(Destination) หรือแหลํงทํองเที่ยว (Attraction) 
  2. การมีท่ีพักแรมเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยว (Accommodation) ที่ต๎องการค๎างคืน
ได๎แกํ ที่พักประเภทตํางๆ เชํน โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ๎าส์ โฮมสเตย์ ที่พักแรมประเภทตํางๆจะมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกในระดับตํางๆ กัน ซึ่งจะท าให๎มีราคาและบริการในระดับตํางๆ กัน ได๎แกํ 
ภัตตาคาร สระวํายน้ า ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซาวนํา ศูนย์กลางธุรกิจ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  3. แหลํงทํองเที่ยว (Attraction) นับเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญสูงสุดของการ
เดินทาง เพราะเป็นจุดดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยว แหลํงทํองเที่ยวอาจเป็นแหลํง
ธรรมชาติที่มีความโดดเดํน เชํน แหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เชํน ปราสาทพนมรุ๎ง 
แสดงถึงความรุํงเรืองของอาณาจักรขอม การทํองเที่ยวชนบทเพ่ือสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ๎านเรียนรู๎ถึงภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ตลอดจนโบราณสถานยุคเกําแกํกํอนประวัติศาสตร์ เชํน วัฒนธรรมบ๎านเชยีง เป็นต๎น 
  4. กิจกรรมการทํองเที่ยว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist Activities 
and Recreational Activities) นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในยุคปัจจุบันเพราะการทํองเที่ยวมิได๎
หมายถึง เพียงแคํการเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย์ ความงดงามของธรรมชาติเทํานั้นแตํเป็น
การที่นักทํองเที่ยวได๎มีโอกาสท ากิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ การเดินปุา การลํองแกํงในแมํน้ า การปีนหน๎าผา 
การด าน้ า การตกปลาหมึกในทะเลลึก ตลอดจนการรํวมกิจกรรมกับชุมชนเจ๎าบ๎าน เชํน การด านาการ
เกี่ยวข๎าว การรํวมพิธีบายศรีสูํขวัญ เป็นต๎น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์ท่ีอยูํในความทรง
จ าของนักทํองเที่ยวและกิจกรรมดังกลําวมักกํอให๎เกิดการกระจายรายได๎ 
  5. บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให๎นักทํองเที่ยว (Ancillary) เชํน บริการด๎านร๎านอาหาร 
โรงพยาบาล ไปรษณีย์ สถานีบริการน้ ามัน ร๎านค๎า ร๎านขายของที่ระลึก ห๎องสุขา เป็นต๎น 
 สรุปได๎วํา องค์ประกอบการทํองเที่ยว คือสิ่งที่จะสามารถบํงบอกถึงศักยภาพของแหลํง
ทํองเที่ยว โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยเลือกใช๎แนวคิดองค์ประกอบของแหลํงทํองเที่ยว ของ  
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Cooper & Boniface (1998) อันประกอบไปด๎วย ด๎านความดึงดูดใจ ด๎านการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว 
ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก และด๎านองค์ประกอบของการบริการ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
 เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํองเที่ยวมีนักวิชาการหลายทํานสรุปไว๎ใกล๎เคียงกันดังนี้ 
 ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง (2558) กลําววํา แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํองเที่ยว 
(Travel Motivation) มีจุดเริ่มต๎นมาจากทฤษฎีล าดับขั้นความต๎องการของมนุษย์ของมาสโลว์ ซึ่ง
นักวิชาการและนักวิจัยได๎น ามาศึกษาในบริบทของการทํองเที่ยว เพ่ือทราบถึงสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจให๎
นักทํองเที่ยวออกเดินทางไปยังสถานที่ตํางๆ โดยในปี 1979 ได๎มีนักวิชาการที่แบํงแรงจูงใจในการ
ทํองเที่ยว ออกเป็นแรงผลักกับแรงดึงดูด (Push and Pull Factors) ที่ท าให๎การเลือกจุดหมาย
ปลายทางของแตํละคนแตกตํางกันไปโดยระบุวําแรงจูงใจแบบผลักเป็นปัจจัยที่เป็นแรงกระตุ๎นภายใน
ให๎ผู๎คนตัดสินใจออกเดินทางทํองเที่ยวหรือออกจากสภาพแวดล๎อมเดิมๆ และแรงจูงใจแบบดึงดูด
สํงผลกระทบตํอแนวคิดของนักทํองเที่ยวในการเลือกจุดหมายปลายทาง (Crompton, 1979) ซ่ึง
ตํอมาได๎มีผู๎ให๎ค านิยามเชํนเดียวกัน แตํเพ่ิมเติมในรายละเอียดมากขึ้น (Uysal & Jurowski, 1994) 
แนวคิดนี้ได๎รับการสนับสนุน และมีการศึกษาเพ่ิมเติมในบริบทของการแบํงประเภทแรงจูงใจในการ
ทํองเที่ยว (Tourism Motivation Typology) ตามบริบทตํางๆ ในปีถัดมาทฤษฎีแรงผลักและแรง
ดึงดูดในการทํองเที่ยวได๎รับการสนับสนุนจากนักวิชาการในมุมมองของนักสังคมศาสตร์วําแรงผลักท่ี
ท าให๎ผู๎คนเดินทางทํองเที่ยวคือแรงผลักท่ีอยากหลีกหนีจากสภาพเดิมที่เป็นอยูํ (Escape) ในขณะที่
แรงดึงดูดที่ท าให๎ผู๎คนเลือกไปทํองเที่ยวในสถานที่ใด คือการมองหาสถานที่ที่สามารถสร๎างความสุขให๎
ตนได๎ (Seeking for Pleasure) ตํอมาได๎มีนักวิชาการน าเสนอทฤษฎีขั้นบันไดแหํงการเดินทาง ที่ระบุ
ความต๎องการในการทํองเที่ยวตามทฤษฎีล าดับขั้นความต๎องการของมนุษย์ของมาสโลว์ 
 ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2544) กลําววํา พฤติกรรมการเดินทางทํองเที่ยว เป็นพฤติกรรมที่มี
เปูาหมายชัดเจน เพ่ือตอบสนองความต๎องการจ าเป็นบางอยํางของแตํละบุคคลทางการทํองเที่ยว
พฤติกรรมที่มีเปูาหมายนี้จะมีแรงจูงใจเป็นตัวผลักดันรวมอยูํด๎วย จึงสํงเสริมเรํงเร๎าให๎บุคคลเดินทาง
มากขึ้นและยังมีอิทธิพลที่ท าให๎แตํละบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตํางกันออกไป ทั้งในด๎านพฤติกรรมการ
บริโภคสินค๎าและการบริการทางการทํองเที่ยว และพฤติกรรมทางสังคมที่ผู๎ให๎บริการต๎อนรับสนใจ
ศึกษา และมุํงหวังที่จะตอบสนองความต๎องการจ าเป็นนั้น เพ่ือสร๎างความพอใจสูงสุดให๎แกํ
นักทํองเที่ยว จนมีความพร๎อมและความฝังใจที่จะกลับมาเยี่ยมเยียนแหลํงทํองเที่ยวเดิมอีกครั้งหนึ่ง 
 Pizam & Mansfield (1999) กลําวํา การศึกษาสํวนใหญํแรงจูงใจมีบทบาทส าคัญในการ
ตัดสินพฤติกรรมของนักทํองเที่ยว เนื่องจากแรงจูงใจสํงผลตํอ เวลา สถานที่ และประเภทการ
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ทํองเที่ยวใดๆ ที่ผู๎บริโภคปฏิบัติตามการศึกษาพฤติกรรมนักทํองเที่ยวสํวนมากชี้ไปที่สิ่งที่มีอยูํจริงทั้ง
ปัจจัยด๎านแรงจูงใจภายนอกและภายใน     
 Uysal & Hagan (1993) ได๎น าเสนอถึงปัจจัยในเรื่องของความเข๎าใจ ซึ่งมีผลตํอการผลักดัน
ให๎บุคคลนั้นๆ ท าการตัดสินใจเดินทางทํองเที่ยว โดยเชื่อวําความเข๎าใจดังกลําวนั้นเป็นสํวนชํวยให๎เกิด
จุดหมายปลายทางในการเดินทางทํองเที่ยว และในท๎ายที่สุดจะเป็นสํวนชํวยให๎เกิดการพัฒนาในการ
การสร๎างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมขึ้นแตํละบุคคลมีแรงจูงใจในการทํองเที่ยวที่แตกตํางกันไป 
ขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายๆ อยํางที่จะกํอให๎เกิดการแสดงออกของพฤติกรรมทางสังคม และพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีแตกตํางกันไป 
 แรงจูงใจสามารถ แบํงออกได๎เป็น 2 ประเภท (Uysal & Hagan, 1993) คือ 
  1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นสิ่งที่ผลักดันจากภายในตัวบุคคล ซึ่ง
อาจเป็นทัศนคติ ความตั้งใจ ความสนใจ ความต๎องการ ความคิดเห็น ความพอใจ การมองเห็นคุณคํา 
เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้มักจะยึดติดคํอนข๎างถาวร และมีอิทธิพลตํอพฤติกรรม ซึ่งแรงจูงใจประเภทนี้
เกี่ยวข๎องกับจิตวิทยาสังคม และเกิดจากการหลํอหลอมทางสังคมตั้งแตํในวัยเด็ก แรงจูงใจภายในนั้น
แบํงออกเป็นหลายประเภทตามแตํละประเภทของสินค๎าและบริการ 
  2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งที่ผลักดัน
ภายนอกตัวบุคคลที่กระตุ๎นให๎เกิดเป็นพฤติกรรม อาจจะเป็นการได๎รางวัล ค าชม หรือได๎รับการยกยํอง 
เป็นต๎น แรงจูงใจนี้ไมํสํงผลโดยถาวรตํอพฤติกรรมอยากกระท าเม่ือต๎องการ บุคคลนั้นจะแสดงออก
ทางพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองตํอแรงจูงใจดังกลําว และจะกระท าเมื่อได๎รับแรงกระตุ๎นจากสิ่งนั้น
เทํานั้นเป็นต๎น ตัวอยํางของแรงจูงใจภายนอกซึ่งมีอิทธิพลตํอพฤติกรรม เชํน พนักงานบริษัทท างานไป
วันๆ เพ่ือแลกกับคําตอบแทนเทํานั้น 
 Swarbrooke & Horner (1991) ได๎เสนอประเภทของแรงจูงใจในการทํองเที่ยวไว๎ 6 
ประเภทด๎วยกัน คือ 
  1. ปัจจัยสํวนตัว ได๎แกํ การทํองเที่ยวเพ่ือเยี่ยมเยือนญาติ เพ่ือน หรือเพราะเพ่ือเอาใจ
ผู๎อื่น 
  2. เพ่ือพัฒนาตนเอง เป็นการทํองเที่ยวเพื่อพัฒนาความสามารถ ทักษะและเพ่ือหา
ความรู๎ใหมํๆ 
  3. ปัจจัยด๎านอารมณ์ คือการทํองเที่ยวเพื่อต๎องการความรู๎สึก เชํน โรแมนติก ตื่นเต๎น 
ท๎าทาย สนุกสนาน การร าลึกหาอดีต เป็นต๎น 
  4. สถานะภาพ ซึ่งเกี่ยวพันถึงความต๎องการความเดํน สมัยนิยม สังคม 
   5. วัฒนธรรม เป็นการทํองเที่ยวเพ่ือเรียนรู๎วัฒนธรรมใหมํๆ รวมถึงเพ่ือเรียนรู๎วิถีชีวิต
ในแตํละสังคมที่ตํางออกไป 
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  6. กายภาพ เชํน การทํองเที่ยวเพ่ือสุขภาพ การพักผํอน เป็นต๎น 
 Pearce, Morrison & Rutledge (1998) ได๎กลําววําแรงจูงใจของนักทํองเที่ยวเป็นเครือขําย
ทั้งหมดท่ีก าหนดพฤติกรรมการทํองเที่ยว เป็นแนวคิดทางด๎านจิตวิทยาและสังคมวิทยา พลังทางด๎าน
จิตวิทยา คือ ความต๎องการท าสิ่งตํางๆ เชํน อยากวํายน้ า อยากปีนเขา พลังทางด๎านสังคมวิทยา คือ 
ความอยากมีหน๎ามีตาในสังคม อยากทันสมัย อยากดูมีระดับ โดยได๎น าเสนอแรงจูงใจของนักทํองเที่ยว 
10 ประการ ดังตํอไปนี้ 
  1. แรงจูงใจที่จะได๎สัมผัสสิ่งแวดล๎อม 
  2. แรงจูงใจที่จะได๎พบปะกับคนในท๎องถิ่น 
  3. แรงจูงใจที่จะเข๎าใจวัฒนธรรมท๎องถิ่นและประเทศเจ๎าบ๎าน 
  4. แรงจูงใจที่จะสร๎างเสริมสัมพันธภาพภายในครอบครัว 
  5. แรงจูงใจที่จะได๎พักผํอนในสภาพแวดล๎อมที่นําสบาย 
  6. แรงจูงใจที่จะได๎ท ากิจกรรมที่นักทํองเที่ยวสนใจและฝึกทักษะ 
  7. แรงจูงใจที่จะมีสุขภาพดี 
  8. แรงจูงใจที่จะได๎รับการคุ๎มกันและความปลอดภัย 
  9. แรงจูงใจที่จะได๎รับการยอมรับนับถือและได๎รับสถานภาพทางสังคม 
  10. แรงจูงใจที่จะให๎รางวัลแกํตัวเอง 
 ทฤษฎี Travel Career Ladder (Pearce, 1988) ซึ่งเปรียบเทียบความต๎องการทํองเที่ยวกับ
ความต๎องการความก๎าวหน๎าในอาชีพ ซึ่งแตํละคนเริ่มที่ความต๎องการในระดับที่แตกตํางกันไป และ
เปลี่ยนแปลงไปตามวงจรชีวิต ซึ่งความต๎องการเหลํานี้ได๎รับอิทธิพลจาก เงินสุขภาพ คนอ่ืนๆ ทฤษฎี 
Travel Career Ladder คิดขึ้นมาบนพ้ืนฐานของทฤษฎีของ Abraham Maslow คือทฤษฎีล าดับขั้น
ความต๎องการ The Hierarchy of Needs โดยขยายความต๎องการในแตํละขั้น แตํใจความหรือ
แนวคิดหลักยังคงใช๎แนวคิดของ Maslow กลําวคือ ความต๎องการขั้นต่ าต๎องได๎รับการตอบสนองจนพึง
พอใจกํอนที่มนุษย์จะมีความต๎องการขั้นสูงตํอไป อยํางไรก็ดีบันไดท้ัง 5 ขั้น จะชํวยอธิบายแรงจูงใจใน
ภาพรวมมากกวํามุํงไปที่ความต๎องการเพียงตัวเดียว ตัวอยํางเชํนนักทํองเที่ยวที่ต๎องการทํองเที่ยวเพ่ือ
เสริมสร๎างความสัมพันธ์ในครอบครัว ยังคงต๎องการความปลอดภัย แตํอาจไมํสนใจชื่อเสียงหรือการ
พัฒนาตนเอง  
 Travel Career Ladder เน๎นที่จะอธิบายวํามนุษย์มีแรงจูงใจหลายแบบในการค๎นหา
ประสบการณ์การทํองเที่ยว ตัวอยํางเชํน นักทํองเที่ยวชาวออสเตรเลียที่เดินทางทํองเที่ยวฮํองกง อาจ
มีสิ่งจูงใจคือความตื่นตัวของแสงสีในเมืองฮํองกง อาหารจีนและวัฒนธรรมจีน โดยล าดับขั้นความ
ต๎องการที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวครั้งนี้มีมากกวํา 1 ขั้น รวมกันเป็นแรงจูงใจในภาพรวม อยํางไรก็
ดีแรงจูงใจสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ในเวลาและสถานการณ์ที่แตกตํางกัน เชํน การเดินทางทํองเที่ยว
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บาหลี นักทํองเที่ยวชาวออสเตรเลียคนเดิมอาจต๎องการเดินทางไปเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว หรือเพ่ือพักผํอนมากกวําที่จะใฝุหาอาหารรสเลิศหรือความตื่นตาตื่นใจ ส าหรับทฤษฎี 
Travel Career Ladder แล๎วแหลํงทํองเที่ยวเปรียบเสมือนฉากที่มีประสบการณ์หลากหลายรูปแบบ
สามารถหาได๎ที่นั่น ดังนั้นแรงจูงใจเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลในการค๎นหาสิ่งที่ต๎องการจากแหลํงทํองเที่ยว 
ในขณะที่แหลํงทํองเที่ยวตํางมีความหลากหลาย ซึ่งให๎ประสบการณ์ทํองเที่ยวที่แตกตํางกัน 
 Mclntosh & Goeldler (1986) กลําวไว๎วํา แรงจูงใจทางการทํองเที่ยว (Tourism 
Motivation) หมายถึง สิ่งที่กระตุ๎นให๎นักทํองเที่ยวเดินทางออกทํองเที่ยวเพ่ือสนองความต๎องการของ
ตนเอง ตามปกตินักทํองเที่ยวจะเดินทางหรือไมํ ยํอมข้ึนอยูํกับแรงจูงใจ 4 ประการ คือ 
  1. สิ่งจูงใจทางกายภาพ (Physical Motivation) ได๎แกํ สิ่งจูงใจที่เก่ียวกับการพักผํอน
รํางกาย การเลํนกีฬา การสันทนาการตามชายหาด การหยํอนใจด๎วยการบันเทิงและสิ่งจูงใจ 
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาสุขภาพ 
  2.  สิ่งจูงใจทางวัฒนธรรม (Culture Motivation) ได๎แกํ ความปรารถนาที่อยากรู๎จัก
กับผู๎อ่ืน เชํน เรื่องราวที่เกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ และศาสนา เป็นต๎น 
  3. สิ่งจูงใจระหวํางบุคคล (Interpersonal Motivation) ได๎แกํ ความปรารถนาที่
อยากจะได๎พบคนใหมํๆ 
  4. สิ่งจูงใจทางด๎านสถานภาพและชื่อเสียง (Status and Prestige Motivation) 
ได๎แกํความต๎องการพัฒนาตนเองและแสดงความส าคัญของตนเอง เชํน การเดินทางท าธุรกิจการ 
ประชุม และ การศึกษา เป็นต๎น 
 สรุปไดว๎ํา แรงจูงใจในการทํองเที่ยวหมายถึง สิ่งที่ผลักดันให๎นักทํองเที่ยวเดินทางทํองเที่ยว
ตามความต๎องการของตนเอง โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยเลือกใช๎แนวคิดแรงจูงใจของ Mclntosh & 
Goeldler (1986) อันประกอบไปด๎วย แรงจูงใจทางกายภาพ แรงจูงใจทางวัฒนธรรม แรงจูงใจ
ระหวํางบุคคล และแรงจูงใจทางด๎านสถานภาพและชื่อเสียง  
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2552) ศึกษาไว๎วํา คุณสมบัติสํวน
บุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินการทางด๎านการตลาดนั้นจะมีปัจจัยตํางๆ ที่ส าคัญ ดังตํอไปนี้ 

 1. เพศ (Gender) เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญ เนื่องจากเพศท่ีแตกตํางกันท าให๎
ทัศนคติในการรับรู๎และการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค๎าหรือบริการแตกตํางกัน โดยสํวนใหญํมักเกิด
จากการเลี้ยงดู การปลูกฝังนิสัยมาตั้งแตํในวัยเด็กโดยเฉพาะอยํางยิ่งประเทศไทยซึ่งมีวัฒนธรรมในการ
เลี้ยงดูเด็กผู๎ชายและเด็กผู๎หญิงที่แตกตํางกันอยํางมาก 
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  2. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกตํางกันจะมีความต๎องการในสินค๎าหรือบริการที่
แตกตํางกันเชํนกลุํมวัยรุํนจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหมํและชอบซื้อสินค๎าประเภทแฟชั่น สํวนกลุํม
ผู๎สูงอายุจะสนใจสินค๎าที่เก่ียวกับการรักษาสุขภาพ หากมีการแบํงกลุํมชํวงอายุออกเป็นกลุํมๆ ที่มี
พฤติกรรมและลักษณะที่ใกล๎เคียงกันโดยเด็กผู๎ชายจะถูกเลี้ยงให๎มีความกล๎าแสดงออกและมีความ
รับผิดชอบเพื่อจะได๎เป็นหัวหน๎าครอบครัวตํอไป สํวนเด็กผู๎หญิงจะถูกเลี้ยงดูในลักษณะที่ให๎สงบเสงี่ยม
และเป็นผู๎ตามหรือเป็นภรรยาที่ดีท าให๎มีพฤติกรรมที่มีแนวโน๎มในการไมํคํอยกล๎าแสดงความคิดเห็น
จากที่กลําวมาอาจกลําวได๎วําในสังคมไทยเพศชายมีแนวโน๎มที่จะเป็นผู๎ตัดสินใจซื้อสินค๎าและบริการ
ของครอบครัวมากกวําเพศหญิง 
     3. สถานภาพการสมรส (Status) เป็นสถานภาพของบุคคลตํางๆที่มีความเกี่ยวข๎องกับ
การสมรส การเป็นโสด การเป็นหม๎ายหรือหยําร๎าง เป็นต๎น โดยในการด าเนินการทางการตลาดจะต๎อง
มีการพิจารณาถึงประเด็นตํางๆตํอไปนี้เพื่อท าให๎เกิดการน าเสนอขายสินค๎าและบริการตํางๆที่
เหมาะสมกับบุคคลรวมถึงเหมาะสมกับสถานภาพทางครอบครัวประเภทตํางๆด๎วย 

   4. ระดับการศึกษา (Education) เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งของคุณสมบัติสํวน
บุคคลเนื่องจากระดับการศึกษาจะเป็นตัวกลางหรือเป็นตัววัดระดับความคิดเห็น ระดับทัศนคติหรือ
ระดับของความคิดของผู๎บริโภคเป็นอยํางมาก อีกทั้งระดับการศึกษานั้นสามารถบอกถึงความเป็นอยูํ
และความสนใจในสิ่งตํางๆได๎โดยผู๎ที่มีการศึกษาสูงกวําสํวนใหญํจะมีการด ารงชีวิตที่ดีกวํากลุํมผู๎ที่มี
ระดับการศึกษาต่ ากวํา 
  5. รายได๎ (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) 
เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติสํวนบุคคลเนื่องจากระดับรายได๎จะ
เป็นการแสดงออกถึงระดับทางด๎านสถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลซ่ึงจะกระทบตํอสินค๎าและ
บริการที่ตัดสินใจ สถานภาพเหลํานี้ประกอบด๎วยรายได๎ การออมทรัพย์ อ านาจการซื้อ และทัศนคติ
เกี่ยวกับการจํายเงิน นักการตลาดต๎องสนใจแนวโน๎มของรายได๎สํวนบุคคลเนื่องจากรายได๎จะมีผลตํอ
อ านาจของการซื้อ คนที่มีรายได๎ต่ าจะมุํงซื้อสินค๎าที่จ าเป็นตํอการครองชีพและมีความไวตํอราคามาก
สํวนคนที่มีรายได๎สูงจะมุํงซื้อสินค๎าที่มีคุณภาพและราคาสูงโดยเน๎นที่ภาพพจน์ของราคาสินค๎าเป็นหลัก
การศึกษา อาชีพ และรายได๎นั้นมีแนวโน๎มสัมพันธ์กันอยํางใกล๎ชิด เป็นความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
เชํน บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเลือกอาชีพที่สามารถสร๎างรายได๎สูงกวําคนที่มีการศึกษาต่ ากวํา
เป็นต๎น 
 กิ่งแก๎ว ทรัพย์พระวงศ์ (2546) กลําววํา ผู๎รับสารแตํละคนจะมีลักษณะที่แตกตํางกันใน
หลายๆ ด๎าน โดยเฉพาะลักษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) ซึ่งได๎แกํ อายุ เพศ 
การศึกษา และสถานทางเศรษฐกิจและสังคม โดยผู๎รับขําวสารที่มีลักษณะทางประชากรแตกตํางกัน 
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จะมีพฤติกรรม ความสนใจ การรับขําวสารแตกตํางกันไปด๎วย ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการ
รับสาร มีความสัมพันธ์กันดังนี้ 

  1. อายุ เป็นคุณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระยะเวลาของการมีชีวิตอยูํหรือตามวัยของบุคคล เป็นลักษณะประจ าตัวบุคคลที่ส าคัญมากใน
การศึกษาและวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคล และเป็นเครื่องบํงชี้
ถึงความสามารถในการท าความเข๎าใจในเนื้อหาและขําวสารรวมถึงการรับรู๎ตํางๆ ได๎มากน๎อยตํางกัน 
การมีประสบการณ์ในชีวิตที่ผํานมาแตกตํางกัน หรืออีกประการหนึ่งคือ อายุจะเป็นเครื่องบํงชี้ถึง
ความสนใจในประเด็นตํางๆ เชํน เรื่องการเมือง ความสนุกสนาน การเตรียมตัวสร๎างอนาคต เป็นต๎น 
นอกจากนี้ก็จะชี้ให๎เห็นอารมณ์ท่ีแตกตํางกันออกไปในกลุํมคนที่มีวัยตํางกัน อันเนื่องจากกระบวนการ
คิดและตัดสินใจที่ผํานการกลั่นกรองจากประสบการณ์ของชํวงวัย ที่จะสํงผลตํอกระบวนการคิดและ
การควบคุมทางอารมณ์ของแตํละชํวงอายุของบุคคล 

  2. เพศ เป็นลักษณะทางประชากรที่บุคคลได๎รับมาแตํก าเนิด ในประชากรกลุํมใดๆ ก็
ตาม จะประกอบด๎วย ประชากรเพศชาย (Male) และประชากรเพศหญิง (Female) ซึ่งโดยปกติแล๎ว
จะมีจ านวนที่ใกล๎เคียงกัน เพราะธรรมชาติได๎สร๎างความสมดุลทางเพศมาให๎กับประชากรทุกกลุํมเพศ 
เป็นปัจจัยพื้นฐานด๎านรํางกายที่แตกตํางกันของบุคคล เป็นสถานภาพที่มีมาแตํก าเนิดของบุคคล เมื่อ
เป็นสมาชิกของกลุํม เพศจะเป็นตัวก าหนดบทบาทหน๎าที่ของบุคคล ตลอดจนพัฒนาการตํางๆ ในแตํ
ละชํวงวัยก็มีความแตกตํางกันด๎วย ความแตกตํางทางเพศท าให๎บุคคลมีพฤติกรรมการติดตํอสื่อสารที่
แตกตํางกัน กลําวคือ เพศหญิงมีแนวโน๎มและมีความต๎องการที่จะสํงและรับขําวสารมากกวําเพศชาย 
ในขณะที่เพศชายไมํได๎มีความต๎องการที่จะสํงและรับขําวสารแตํเพียงอยํางเดียวเทํานั้น แตํมีความ
ต๎องการที่จะสร๎างความสัมพันธ์อันดีให๎เกิดจากการรับขําวสารนั้นด๎วย  

  3. ระดับการศึกษา บํงบอกถึงความสามารถในการเลือกรับขําวสาร และอัตราการรู๎
หนังสือ ระดับการศึกษาจะท าให๎คนมีความรู๎ ความคิด ตลอดจนความเข๎าใจในสิ่งตํางๆ กว๎างขวาง
ลึกซึ้งแตกตํางกันออกไป ท าให๎ผู๎พูดสามารถแยกความเหมาะสมของเนื้อหาและตัวอยํางที่จะยกมา
กลําวได๎ การศึกษานอกจากจะท าให๎บุคคลมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนแล๎ว การศึกษายังท าให๎เกิดความแตกตําง
ทางทัศนคติ คํานิยม และคุณธรรมความคิดอีกเชํนกัน ดังนั้นคนที่ได๎รับการศึกษาในระดับที่ตํางกัน ยุค
สมัยที่ตํางกัน ระบบการศึกษาแตกตํางกัน สาขาวิชาที่แตกตํางกัน จึงมีความรู๎สึกนึกคิด อุดมการณ์ 
และความต๎องการที่แตกตํางกันไปอีกด๎วย 

  4. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นเครื่องชี้ถึงเรื่องที่กลุํมจะสนใจรับรู๎ขําวสาร
บุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตํางกันทั้งการประกอบอาชีพ รายได๎ ศาสนา รวมไปถึง
สถานภาพการสมรส ยํอมสํงผลตํอการรับสารที่แตกตํางกันด๎วย 
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  5. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว รายได๎ของบุคคลแสดงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญแสดงถึงการมีศักยภาพในการดูแลตนเอง บํงบอกถึงอ านาจการ
ใช๎จํายในการบริโภคขําวสาร ผู๎ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสที่ดีกวําในการแสวงหาสิ่งที่
เป็นประโยชน์ตํอการดูแลตนเอง ผู๎ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต ่าจะมีการศึกษาน๎อย ท าให๎มีข๎อจ ากัด
ในการรับรู๎ เรียนรู๎ ตลอดจนการแสวงหาความรู๎และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง 

  6. อาชีพและลักษณะการรวมกลุํมของผู๎ฟัง จะบํงบอกลักษณะเฉพาะของบุคคล 
ชํวงเวลาที่เปิดรับขําวสาร เรื่องท่ีกลุํมผู๎ฟังสนใจ เชํน กลุํมชาวนาก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องข๎าว ราคาข๎าว 
ปุ๋ย เป็นต๎น ในบางกรณีคนที่มีอาชีพอยํางหนึ่งแตํอาจจะไปรวมกลุํมกับคนที่มีอาชีพหนึ่งก็ได๎ ซึ่งก็จะ
ท าให๎ความสนใจขยายวงกว๎างออกไป 

  7. ศาสนาหรือกลุํมความเชื่อในศาสนา เชํน ศาสนาพุทธ อิสลาม หรือศาสนาคริสต์ 
หรืออ่ืนๆ ยํอมมีแนวคิด วัฒนธรรม ประเพณี และหลักการในการคิดตัดสินใจตํอการรับสารแตกตําง
กันตามรายละเอียดปลีกยํอยของศาสนา ดังนั้นการสื่อสารหรือถํายทอดข๎อมูลโดยการพิจารณาความ
แตกตํางทางศาสนายํอมเป็นผลดีในการสํงสารให๎แกํผู๎รับสารได๎อยํางถูกต๎องและตรงกับความต๎องการ
ของผู๎รับสารมากท่ีสุด 

 
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
 ประวัติพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก   

 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก  หรือ พิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เป็นหนึ่งใน 
แหลํงทํองเที่ยวมุมมองใหมํในบางกอกได๎จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ และความตั้งใจของ 
อาจาร์ยวราพร สุรวดี ผู๎เป็นเจ๎าของ ซึ่งอยากจะจัดบ๎าน และทรัพย์สิน มรดกท่ีได๎จากมารดา คือ นาง
สอาง  สุรวดี (ตันบุญเล็ก) ให๎เป็นพิพิธภัณฑ์เพ่ือ ให๎เยาวชนรุํนหลังได๎ศึกษา เมื่ออาจารย์วราพรจัดสิ่ง 
ของได๎ท าเรืองยกบ๎านหลังนี้ให๎เป็น สมบัติของกรุงเทพ มหานคร หลังจากนั้นกรุงเทพมหานครก็ได๎
จดัท าบ๎านดังกลําว ให๎เป็นโครงการน ารํองสนอง นโยบายการมีพิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่นของแตํละเขตโดย
รูปแบบการจัดแสดงเป็นอาคารและวัตถุซึ่งบอกเลําเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยูํของชาว
บางกอกที่มีฐานะปานกลางในชํวงกํอนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งข๎าวของเครื่องใช๎ที่น ามาแสดง
สํวนใหญํจะเป็นของใช๎ที่เจ๎าของบ๎านได๎ใช๎งานจริง 
 
 
 
 
 



17 

 สถานที่ส าคัญในพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก   
 
ภาพที่ 2.1: อาคารหลังที่ 1 
 

 
 
 อาคารหลังที่ 1  
 เป็นอาคารที่ครอบครัวอาจาร์ยวราพรเคยใช๎อาศัยอยูํเมื่อในอดีต ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรม
ทีไ่ด๎รับอิทธิพลมากจากตะวันตกซ่ึงเป็นที่นิยมในยุคนั้น เป็นอาคารไม๎สองชั้นหลังคาทรงปั้นหยามุง
กระเบื้องวําวสีแดง ผนังอาคารสร๎างด๎วยไม๎ทาสีเลียนแบบผนังกํออิฐถือปูนฝีมือชํางชาวจีนเป็นผู๎
กํอสร๎าง ที่เรียกกันวําทรงปั้นหยายุคปลายโดยลดลายฉลุที่ชายคาออก  
 
ภาพที่ 2.2: อาคารหลังที่ 2 
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 อาคารหลังที่ 2 
 บ๎านหลังนี้เดิมปลูกที่ทุํงมหาเมฆ ซอยงามดูพลี เป็นอาคารไม๎ 2 ชั้น สร๎างจ าลองข้ึนมาให๎
ใกล๎เคียงกับหลังเดิม จุดประสงค์ท่ีสร๎างบ๎านหลังนี้ในตอนแรก  คือ เพ่ือใช๎ชั้นลํางเป็นคลินิกคุณหมอ 
ฟรานซิส คริสเตียน บ๎านหลังนี้ สร๎างยังไมํทันเสร็จคุณหมอก็ปุวยเสียชีวิต ตํอมาอาจารย์จึงได๎รื้อบ๎าน
ที่ทุํงมหาเมฆ มาจัดสร๎างไว๎ที่นี่ โดยจั สร๎างโดยยํอสํวนลงตามพ้ืนที่ ที่มีจ ากัด ตกแตํงบ๎านด๎วยข๎าวของ 
เครื่องใช๎ตํางๆ ของคุณหมอชั้นบนจะเป็นห๎องนอน 
 
ภาพที่ 2.3: อาคารหลังที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อาคารหลังที่ 3  
 ชั้นลํางเป็นการจัดแสดงข๎าวของเครื่องใช๎ในบ๎านมีทั้งเครื่องครัว เครื่องเขียน เครื่องมือชําง 
เครื่องมือเครื่องใช๎ใน งานหัตถกรรม ฯลฯ ชั้นบนแสดงภาพรวมของกรุงเทพมหานคร  
 
 การบริการงานพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
  1. การให๎บริการการศึกษา (นิทรรศการ/กิจกรรมเครือขําย) ในชํวงระยะเวลานี้บริการ
การศึกษาของพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกทั้งการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรม และการบริการบูรณาการ
งานรํวมกับเครือขํายยังไมํมีผลที่เกิดข้ึนอยํางชัดเจน โดยไมํได๎มีการด าเนินการใดๆ ในการจัดท า
นิทรรศการแสดงเนื้อหาเรื่องเลําและการจัดกิจกรรมสํงเสริมความรู๎ภายในพิพิธภัณฑ์ มีเพียงการน าชม
และบรรยายในชํวงวันเสาร์อาทิตย์ตามเง่ือนไขท่ีมีการนัด เนื่องจากข๎อจ ากัดในด๎านเวลาและ
งบประมาณของอาจารย์วราพร มีเพียงการท างานรํวมกับเครือขํายซึ่งถือเป็นระยะเริ่มแรกท่ีมีการ
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เชื่อมโยงการท างานกัน โดยพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเป็นฝุายที่ได๎รับการสนับสนุนเป็นสํวนใหญํ แตํก็ท า
ให๎เครือขํายงานพิพิธภัณฑ์และกลุํมที่สนใจได๎รู๎จักและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับ อาจารย์วราพรมากขึ้น 
  2. ผู๎ชมและกลุํมเปูาหมาย การเปิดรับผู๎เข๎าชมพิพิธภัณฑ์ในชํวงต๎นของพิพิธภัณฑ์ชาว
บางกอกยังไมํพร๎อมส าหรับการเปิดรับผู๎เข๎าชมทั่วไป เนื่องจากข๎อจ ากัดด๎านการดูแลบริหารจัดการ
และข๎อจ ากัดที่ท าให๎ ไมํสามารถให๎ความรู๎แกํผู๎เข๎าชมได๎อยํางทั่วถึง ทั้งนี้ผู๎ชมและกลุํมเปูาหมายใน
ระยะนี้เป็นกลุํมเครือขํายทางพิพิธภัณฑ์ที่เริ่มจากผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านงานพิพิธภัณฑ์ได๎เข๎ามาให๎
ค าปรึกษาในการจัดตั้ง และเกิดการบอกตํอไปยังกลุํมเครือขําย ซึ่งมีผู๎ที่สนใจพิพิธภัณฑ์แหํงนี้เข๎า
มารํวมชมจนขยายกลุํมเปูาหมายจากเครือขํายพิพิธภัณฑ์ เป็นกลุํมผู๎ที่นิยมทํองเที่ยวแหลํงวัฒนธรรม 
เชํน สมาคมสยามทัศน์และบุคคลที่มีความสนใจเนื่องจากเรื่องราวและสิ่งจัดแสดงแตกตํางจาก
พิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่นแหํงอ่ืน แตํก็เปิดให๎เข๎าชมได๎ตามเงื่อนไขและจ านวนที่จ ากัดตามศักยภาพของ
อาจารย์วราพรในฐานะวิทยากรให๎ความรู๎ 
  3. ร๎านจ าหนํายสินค๎าของพิพิธภัณฑ์ การบริหารจัดการในสํวนของการจัดร๎านค๎าเพ่ือ
จ าหนํายสินค๎า ของที่ระลึก และอาหารเครื่องดื่ม ยังไมํมีการจัดตั้งขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์ในชํวง
ระยะเวลานี้ เนื่องด๎วยข๎อจ ากัดของอาจารย์วราพรที่ไมํสามารถบริหารจัดการในสํวนนี้ได๎ ประกอบกับ
กลุํมเปูาหมายที่เข๎าชมยังมีจ านวนไมํมากนัก ดังนั้นชํองทางการจัดตั้งร๎านค๎าเพ่ือหารายได๎บางสํวนเพื่อ
น ามาบ ารุงพิพิธภัณฑ์จึงยัง ไมํถูกด าเนินการ แตํอาจารย์วราพรก็ได๎พิจารณาไว๎ตามการเติบโตของ
พิพิธภัณฑ์ในอนาคต 
  4. การประชาสัมพันธ์ ชํวงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกนี้ รูปแบบของการ
ประชาสัมพันธ์ไมํได๎มีการก าหนดไว๎อยํางชัดเจน ไมํมีการท าเอกสารประชาสัมพันธ์แตํอยํางใด การ
ประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกถูกท าทางอ๎อม โดยวิธีการบอกตํอของเครือขํายถึงความ
นําสนใจและความแปลกใหมํของพิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่นที่มีเนื้อหาโฟกัสชัดเจนในการแสดงภาพวิถีชีวิต
ของชาวบางกอกฐานะปานกลางในชํวงสมัยกํอนจนถึงชํวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปวิตรา วิเศษ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่สํงผลตํอแรงจูงใจในการทํองเที่ยวพระราชวังของ
นักทํองเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่สํงผล
ตํอแรงจูงใจในการทํองเที่ยวพระราชวังของนักทํองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผู๎วิจัยเลือก
ศึกษา 1.ปัจจัยด๎านองค์ประกอบของทรัพยากรการทํองเที่ยว 2.ปัจจัยด๎านการเปิดรับสื่อที่มีผลตํอ
แรงจูงใจในการทํองเที่ยวพระราชวังของนักทํองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3.
เปรียบเทียบปัจจัยสํวนบุคคลของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่สํงผลตํอแรงจูงใจในการทํองเที่ยวพระราชวัง
ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุํมตัวอยําง คือ นักทํองเที่ยวชาวไทยจ านวน 405 คน ที่มาทํองเที่ยว
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พระราชวังในกรุงเทพมหานคร 3 แหํง ได๎แกํ พระราชวังบวรสถานมงคล พระราชวังดุสิต และ
พระราชวังพญาไท ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา 1. องค์ประกอบของทรัพยากรการทํองเที่ยวด๎าน
สิ่งดึงดูดใจ ด๎านเส๎นทางการคมนาคมขนสํงหรือการเข๎าถึง และด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก สํงผลตํอ
แรงจูงใจในการทํองเที่ยวพระราชวังของนักทํองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 2.การเปิดรับสื่อประเภทสื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ สํงผลตํอแรงจูงใจในการ
ทํองเที่ยวพระราชวังของนักทํองเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 3.
เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยสํวนบุคคลของนักทํองเที่ยวชาวไทยพบวํา เพศ อายุ และสถานภาพที่แตกตําง
กันสํงผลตํอแรงจูงใจการทํองเที่ยวในพระราชวังในเขตกรุงเทพมหานครไมํแตกตํางกัน สรุป
ผลการวิจัย องค์ประกอบของทรัพยากรการทํองเที่ยวด๎านสิ่งดึงดูดใจ ด๎านเส๎นทางการคมนาคมขนสํง
หรือการเข๎าถึง และด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก สํงผลตํอแรงจูงใจในการทํองเที่ยวพระราชวังของ
นักทํองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 การเปิดรับสื่อด๎านสื่อ
บุคคลและสื่อเฉพาะกิจสํงผลตํอแรงจูงใจในการทํองเที่ยวพระราชวังของนักทํองเที่ยวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศ อายุ และสถานภาพ
สมรส ที่แตกตํางกัน สํงผลตํอแรงจูงใจการทํองเที่ยวในพระราชวังในเขตกรุงเทพมหานคร ไมํแตกตําง
กัน 
 สิริภา กิจประพฤทธิ์กุล (2558) สํวนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจใน
การทํองเที่ยวที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเดินทางไปทํองเที่ยวที่ประเทศเกาหลีของนักทํองเที่ยวชาว
ไทยในกรุงเทพมหานคร กลุํมตัวอยํางคือนักทํองเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแตํ 18 ปี
ขึ้นไป จ านวน 400 คน โดยวิธีการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการแจก
แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามที่ได๎จัดเตรียมไว๎ วิธีการทางสถิติ ได๎แกํ การแจก
แจงความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regressions) ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถาม สํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีชํวงอายุ
ระหวําง 18 – 25 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่ระดับ 20,001 - 30,000 บาท นิยมเดินทางไปทํองเที่ยวโดยวิธีไปด๎วยตนเอง
มากที่สุด บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางไปทํองเที่ยวด๎วยมากที่สุดคือครอบครัว สํวนใหญํ
เดินทางไปทํองเที่ยวที่ประเทศเกาหลีเป็นครั้งแรก ใช๎เวลาในการเดินทางทํองเที่ยว 3 - 5 วัน ปัจจัย
ด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการทํองเที่ยว โดยรวมมีคําเฉลี่ยอยูํใน
ระดับส าคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการ 
ทัศนคติ และแรงจูงใจในการทํองเที่ยวมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเดินทางไปทํองเที่ยวที่ประเทศเกาหลี
ของนักทํองเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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 ธรรญชนก เพชรานนท์ (2558) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการเดินทางทํองเที่ยวยังแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพ้ืนที่การค๎าชายแดนจังหวัดเชียงราย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎เกิด
ความเข๎าใจในเหตุผลในการเดินทางทํองเที่ยวยังแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัด
เชียงราย แบบสอบถามที่ให๎กลุํมตัวอยํางกรอกข๎อมูลด๎วยตนเองถูกน ามาใช๎ในการเก็บข๎อมูล โดยให๎
นักทํองเที่ยวระบุปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเดินทางทํองเที่ยว ประเด็น
แรงจูงใจด๎านผลักดันและดึงดูดถูกสร๎างข้ึนบนพื้นฐานของงานวิจัยด๎านการทํองเที่ยวภายใต๎กรอบ
แนวคิดแรงผลักดัน-แรงดึงดูดในการทํองเที่ยว วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบถูกน ามาใช๎ในการสกัด
องค์ประกอบด๎านปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด การวิเคราะห์ปัจจัยผลักดัน 17 ประเด็นได๎ผล
องค์ประกอบด๎านปัจจัยผลักดัน 4 องค์ประกอบ ได๎แกํ การพักผํอนหยํอนใจ การหลีกหนีความวุํนวาย
จากภาระงานประจ าหรือสภาวะแวดล๎อมเดิม, การส ารวจความแปลกใหมํ การเรียนรู๎การแสวงหา
ความตื่นเต๎นเร๎าใจ, การยกระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว,การเข๎าสังคมและความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคล การวิเคราะห์ปัจจัยดึงดูด 35ประเด็นได๎ผลองค์ประกอบด๎านปัจจัยดึงดูดจ านวน 6
องค์ประกอบ ได๎แกํ ด๎านทรัพยากรการทํองเที่ยวและกิจกรรมการทํองเที่ยว การให๎บริการสนับสนุน
การทํองเที่ยวแกํนักทํองเที่ยว การคมนาคมขนสํงและการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว การให๎บริการของเจ๎า
บ๎าน ความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ และความมั่นคงทางการเมืองและปัจจัย
ทางด๎านเศรษฐกิจ 
 จุฑาภรณ์ ฮาร์ล และศศิธร ง๎วนพันธ์ (2557) ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเดินทางทํองเที่ยว
ในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเดินทาง
ทํองเที่ยวในประเทศไทยมีสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยว
ชาวตํางประเทศ โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัยในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากนักทํองเที่ยวชาว
ตํางประเทศท่ีเดินทางมาทํองเที่ยวในประเทศไทยและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได๎จ านวน 400 
ตัวอยําง ผลการศึกษาพบวํา แรงจูงใจในการเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยทุกด๎าน ได๎แกํ ปัจจัย
ด๎านสถานที่ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ ปัจจัยวัฒนธรรม ปัจจัยการบริการด๎านการทํองเที่ยว และ
อัธยาศัยไมตรีและปัจจัยอื่นๆ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของ
นักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 วาสนา สุวรรณวิจิตร (2557) ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวในการ
เดินทางทํองเที่ยวในพ้ืนที่ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT): 
ศึกษาเฉพาะในเขตพ้ืนที่ฝุายไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจของ
นักทํองเที่ยวในการเดินทางทํองเที่ยวในพ้ืนที่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) โดยศึกษาเฉพาะในเขตพ้ืนที่ฝุายไทย และศึกษาความสัมพันธ์ระหวําง
พฤติกรรมการทํองเที่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลของนักทํองเที่ยว กลุํมตัวอยํางได๎แกํนักทํองเที่ยว
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ชาวตํางชาติรวม 360 คน ผลการวิจัย พบวํา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวในการ
เดินทางทํองเทีย่วในพ้ืนที่ฯ ระดับมาก มี 6 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านแหลํงทํองเที่ยวด๎านความปลอดภัย ด๎าน
ความสะดวก ด๎านการบริการ ด๎านราคา และด๎านภาพลักษณ์ ถิ่นที่อยูํของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํองเที่ยวในด๎านความถี่ในการเดินทาง ด๎านสถานที่พักแรมในระหวําง
ทํองเที่ยว ด๎านเพื่อนรํวมเดินทางในระหวํางทํองเที่ยว ด๎านระยะเวลาทํองเที่ยว ด๎านคําใช๎จํายเพื่อการ
ทํองเที่ยวตํอครั้ง และด๎านผลที่ได๎รับจากการเดินทางมาทํองเที่ยว ผลการวิจัยที่ได๎สามารถไปใช๎ในการ
แบํงสํวนตลาด รวมทั้งก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพ่ิมศักยภาพและสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันทางการ
ทํองเที่ยวในพื้นที่ฯ 
 นิภาพร นิลรัตน์ (2557) ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกทํองเที่ยวเชิงนิเวศของคนไทยใน
อุทยานแหํงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหมํ  การวิจัยในครั้งนี้มีความมุํงหมายเพ่ือ 1) ศึกษาระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช๎ในการเลือกทํองเที่ยวเชิงนิเวศของคนไทยในอุทยานแหํงชาติดอยสุ
เทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหมํ 2) เปรียบเทียบปัจจัยสํวนบุคคล ที่ใช๎ในการเลือกทํองเที่ยวเชิงนิเวศของคน
ไทยในอุทยานแหํงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหมํ โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และภูมิล าเนา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหวําง
พฤติกรรมการทํองเที่ยวกับปัจจัยที่ใช๎ในการเลือกทํองเที่ยวเชิงนิเวศของคนไทยในอุทยานแหํงชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหมํ จ านวน 400 คน  ผลการวิจัยพบวํา ความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรม
การทํองเที่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกทํองเที่ยวเชิงนิเวศของคนไทยในอุทยานแหํงชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหมํ พบวํา วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางมาทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย และโอกาสในอนาคตที่จะกลับมาทํองเที่ยว ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน โดยที่ จ านวนครั้งของการเดินทางมาทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติดอยสุเทพ-ปุย บุคคลผู๎รํวม
เดินทางมาทํองเที่ยว ระยะเวลาในการทํองเที่ยว ชํวงเวลาในการเดินทางทํองเที่ยว และงบประมาณท่ี
ใช๎ในการทํองเที่ยว ในภาพรวมไมํมีความสัมพันธ์กัน 
 พลอยระพี ชลวริช (2555) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลตํอการทํองเที่ยว
ภายในประเทศของผู๎สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวํา วัตถุประสงค์หลักในการ
ทํองเที่ยวเพื่อพักผํอนหยํอนใจ โดยใช๎รถเชําเป็นพาหนะท่ีใช๎ในการเดินทาง มักจะเดินทางทํองเที่ยว
กับเพ่ือน ใช๎ระยะเวลาในการทํองเที่ยว 1 – 2 วัน มีชํวงเวลาที่มักเดินทางทํองเที่ยวชํวงคืนวันเสาร์ – 
วันอาทิตย์ คําใช๎จํายในการเดินทางเฉลี่ยตํอครั้งต่ ากวํา 1,000 บาท ชอบทํองเที่ยวแหลํงทํองเที่ยวทาง
ธรรมชาติและรับรู๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการทํองเที่ยวจากเพ่ือน ปัจจัยด๎านแรงจูงใจที่มีผลตํอการ
ทํองเที่ยวอยูํในระดับมาก ยกเว๎นแรงจูงใจทางสถานภาพอยูํในระดับน๎อย เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจที่
มีผลตํอการทํองเที่ยวที่มีเพศแตกตํางกัน พบวํา แรงจูงใจทางสถานภาพและชื่อเสี่ยงแตกตํางกันอยําง
มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีผลตํอการทํองเที่ยว ที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน 
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พบวํา แรงจูงใจทางกายภาพและแรงจูงใจระหวํางบุคคลแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีผลตํอการทํองเที่ยวที่มีรายได๎แตกตํางกัน พบวํา ไมํแตกตํางกัน  
 อติกานต์ ไพโรจน์พิริยะกุล และสุชาติ ทวีพรปฐมกุล (2555) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทํองเที่ยวเมืองหลวงพระบาง พบวํา 1) การ
เปรียบเทียบปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจของผู๎ตอบแบบสอบถามท่ีเดินทาง
ไปทํองเที่ยวเมืองหลวงพระบาง ระหวําง เพศ อาชีพระดับการศึกษา และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) การเปรียบเทียบปัจจัยความต๎องการของ
นักทํองเที่ยวที่มีผลตํอการตัดสินใจของผู๎ตอบแบบสอบถามที่เดินทางไปทํองเที่ยว ที่มี เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) 
ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทํองเที่ยวเมืองหลวงพระบาง ด๎าน
โปรแกรมการทํองเที่ยวเมืองหลวงพระบางมีผลตํอการตัดสินใจของผู๎ตอบแบบสอบถามที่เดินทางไป
ทํองเที่ยวเมืองหลวงพระบางมากที่สุด 
 ปกาศิต พันธุ์เพ็ง (2553) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มีตํอการทํองเที่ยวตลาดจตุจักรของ
นักทํองเที่ยว กลุํมตัวอยํางในการศึกษาคือนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติจ านวน 400 ราย โดยใช๎การสุํม
แบบบังเอิญ ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีแรงจูงใจทางการทํองเที่ยวในระดับ
มากในทกุด๎าน องค์ประกอบของแหลํงทํองเที่ยวมีผลตํอการตัดสินใจในการทํองเที่ยวตลาดนัดจตุจักร
ในระดับมากทุกด๎านเชํนกัน  ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ 
และการศึกษา ตํางกัน มีแรงจูงใจในการทํองเที่ยวที่แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ในด๎านของ
อาชีพ รายได๎ของผู๎ตอบแบบสอบถามไมํพบความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา (2552) ศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจของเยาวชนไทยตํอการทํองเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา แรงจูงใจทางการ
ทํองเที่ยวของเยาวชนไทยตํอการทํองเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
เปรียบเทียบแรงจูงใจระหวําง เพศและอายุ ในด๎านกายภาพ ด๎านวัฒนธรรม ด๎านระหวํางบุคคล และ
ด๎านสถานภาพและชื่อเสียง กลุํมตัวอยํางเป็นเยาวชนไทยที่เดินทางมาเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ
วัดเบญจมบพิตร หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ 
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติพระ
นคร และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู๎แหํงชาติ จ านวน 420 คน ผลการวิจัยพบวํา 1) เยาวชนไทย
สํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีชํวงอายุ 15 - 18 ปื และ 19 - 22 ปี มีสัดสํวนเทําๆกัน มีวุฒิการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. มีอาชีพนักเรียน/นิสิตนักศึกษา มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ต่ ากวํา 5,000 
บาท มีประสบการณ์การทํองเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใน 1 ปีที่
ผํานมา 1 – 2 ครั้ง มาเที่ยวในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ โดยเดินทางมากับเพ่ือน มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ
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การศึกษาและเรียนรู๎ เดินทางมาเท่ียวโดยขนสํงสาธารณะ/รถรับจ๎าง สื่อที่มีผลตํอการเข๎าถึงข๎อมูล
ขําวสารของพิพิธภัณฑ์คือ อินเตอร์เน็ต 2) องค์ประกอบแหลํงทํองเที่ยวที่มีผลตํอแรงจูงใจทางการ
ทํองเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเยาวชนไทย มากท่ีสุดคือ ความ
นําสนใจของพิพิธภัณฑ์  3) เยาวชนไทยมีแรงจูงใจทางการทํองเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในระดับมากทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎านวัฒนธรรม ด๎านสถานภาพและ
ชื่อเสียง ด๎านกายภาพ  และด๎านระหวํางบุคคล 4) เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจทางการทํองเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหวํางเยาวชนไทยเพศชายและเพศหญิง 
พบวํา ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจทางการ
ทํองเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหวํางเยาวชนไทยที่มีชํวงอายุที่
แตกตํางกัน พบวํา ด๎านระหวํางบุคคล และด๎านสถานภาพและชื่อเสียงแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ภาพที่ 2.4: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
(4As) 

- ด๎านความดึงดูดใจ (Attraction) 
- ด๎านการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว 

(Accessibilities) 
- ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
- ด๎านองค์ประกอบของการบริการ 

(Ancillary Services) 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

- แรงจูงใจทางกายภาพ (Physical 

Motivation) 
- แรงจูงใจทางวัฒนธรรม (Culture 

Motivation) 
- แรงจูงใจระหวํางบุคคล (Interpersonal 

Motivation) 
- แรงจูงใจทางด๎านสถาณภาพและ

ชื่อเสียง (Status and Prestige 

Motivation) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได๎ตํอเดือน 
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 สมมติฐานการวิจัย 
  สมมติฐานที่ 1 นักทํองเที่ยวที่มีปัจจัยสํวนบุคคลทีแ่ตกตํางกันมีแรงจูงใจในการ
ทํองเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักทํองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาว
บางกอก แตกตํางกัน 
  สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยองค์ประกอบของแหลํงทํองเที่ยวสํงผลตํอแรงจูงใจในการ
ทํองเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักทํองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาว
บางกอก 
 



P(1 -P)Z2 

   (E)2 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง  
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครทั้งนี้
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถ
ค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อม่ันร้อย
ละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549, หน้า 74) ซึ่งสูตรใน
การค านวณท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
 
    n =  
 
 เมื่อ  n แทน  ขนาดตัวอยา่ง 
   P แทน  สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก าลังสุ่ม 0.50 
   Z แทน  ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ระดับ 0.05) 
   E แทน  ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = 0.05 (มีค่า = 0.05) 
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 0.50 (1-0.50)(1.96)2 

        (0.05)2 

 แทนค่า 
 
    n =   
    
            =                  384.16 
 
 ดังนั้น จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างในการท าแบบสอบถามจ านวน 400 ตัวอย่างเพ่ือความ
สมบูรณ์ของงานวิจัย 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.2.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  3.2.1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยว และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
  3.2.1.2 สร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและเพ่ือขอค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ 
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ที่สร้างขึ้นจากแนวคิดของ 
Cooper & Boniface (1998) ประกอบด้วย ด้านความดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก และด้านองค์ประกอบของการบริการโดยเป็นค าถามปลายปิด ประกอบด้วย
ค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) มีจ านวนข้อค าถาม
ทั้งหมด 16 ข้อ 
   ส่วนที่ 3 ข้อมูลแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ที่สร้างขึ้นจากแนวคิดของ Mclntosh 
& Goeldler (1986) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ แรงจูงใจทางกายภาพ แรงจูงใจทางวัฒนธรรม 
แรงจูงใจระหว่างบุคคล และแรงจูงใจทางด้านสถานภาพและชื่อเสียงโดยเป็นค าถามปลายปิด 
ประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 
มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 15 ข้อ 
  ทั้งนี้ส าหรับแบบสอบถามส่วนที่ 2–3 ข้อค าถามมีลักษณะปลายปิด ใช้มาตรวัด
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามหลักของ Likert Scaleส าหรับการวัดระดับความคิดเห็นจะมีระดับ
การวัดดังนี้ 
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  ระดับความความเห็นด้วยน้อยที่สุด   มีค่าคะแนนเป็น 1 
  ระดับความความเห็นด้วยน้อย   มีค่าคะแนนเป็น 2 
  ระดับความความเห็นด้วยปานกลาง  มีค่าคะแนนเป็น 3 
  ระดับความความเห็นด้วยมาก   มีค่าคะแนนเป็น 4 
  ระดับความความเห็นด้วยมากที่สุด   มีค่าคะแนนเป็น 5 

  ซึ่งมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน จากสูตรค านวณระดับการให้คะแนนเฉลี่ย
ในแต่ละระดับชั้น โดยใช้สูตรค านวณช่วงความกว้างของชั้น ดังนี้  

   ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =    คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด 
                      จ านวนชั้น  
        =    5-1  
               5  
        =    0.80  
   คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นด้วยมากท่ีสุด  
   คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ความคิดเห็นด้วยมาก  
   คะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
   คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อย  
   คะแนน 1.00-1.80 หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด  

  3.2.1.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
การแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด และน าไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม และน าผลที่ได้จากการหาค่าความเชื่อมั่นไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
  3.2.1.4 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน400 ชุด 
 ผลจาการวัดค่าความเชื่อมั่นพบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเมื่อน าไปใช้กับกลุ่ม
ทดลอง จ านวน 40 ชุด มีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.903 และค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเม่ือน าไปใช้กับกลุ่มทดลอง จ านวน 400 ชุด มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยรวมเท่ากับ 0.861 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิจัยในเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก มีการ
เก็บข้อมูลดังนี้ 
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 3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ รวบรวมจากการออกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง 
 3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งจาก สิ่งพิมพ์ บทความ ต าราสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ  
 
3.4 วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  

3.4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)  
สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)เพ่ืออธิบายข้อมูลในส่วน ข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ และร้อยละ   
 3.4.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)  
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความมีอิทธิพลหรือการส่งผลต่อกัน
ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ปัจจัยปัจจัยส่วนบุคคล2) ปัจจัยองค์ประกอบขอแหล่งท่องเที่ยวกับตัว
แปรตาม แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก โดยใช้การวิเคราะห์ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน One 
Way ANOVAs และ การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ในรูปแบบการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ระหว่างตัวแปรตามและกลุ่มตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไปเพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตามการใช้ตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวมาอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามนั้นอาจจะไม่
พอเพียง 
 
 โดยสามารถสรุปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1: สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมี
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก แตกต่าง
กัน 

- ด้านเพศ 
- ด้านอายุ 
- ด้านระดับการศึกษา 
- ด้านอาชีพ 

 
 
 
 
t-test 
One Way ANOVAs 
One Way ANOVAs 
One Way ANOVAs 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 

- ด้านความดึงดูดใจ 
 
- ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  
 
- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
- ด้านองค์ประกอบของการบริการ 

 
 
 
Multiple Regression 
Analysis 
Multiple Regression 
Analysis 
Multiple Regression 
Analysis 
Multiple Regression 
Analysis 

 
 
 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก” ในครั้งนี้ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างที่
ก าหนดไว้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดสัญลักษณ์
และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

n  แทน จ านวนประชากรในกลุ่มตัวอย่าง 
X  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการแจกแจงแบบที (t-Distribution) 
F  แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 
r  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ 
Std. Error แทน ความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาด 
LSD  แทน Least Significant Difference 
Sig  แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติเพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน 
P-Value แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติเพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน 

 แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ส่วนที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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4.1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.1: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ชาย 204 51.0 
หญิง 196 49.0 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งมีจ านวน 204 คน คิด

เป็นร้อยละ 51.0 และเพศหญิง จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 
 

ตารางที่ 4.2: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ  
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

18 – 20 ปี 29 7.2 
21 – 30 ปี 133 33.2 
31 – 40 ปี 123 30.8 
41 – 50 ปี 71 17.8 
51 – 60 ปี 40 10.0 
61 ปีขึ้นไป 4 1.0 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 -30 ปี จ านวน 133 

คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.8 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 อายุ 51 – 60 ปี จ านวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.0 อายุ 18 – 20 ปี จ านวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 7.2 และอายุ 61 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.3: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 115 28.8 
ปริญญาตรี 199 49.8 
ปริญญาโท 73 18.2 
ปริญญาเอก 13 3.2 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 

199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 รองลงมา คือ มีการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี จ านวน 115 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.8 การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และการศึกษาปริญญา
เอก จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.4: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

น้อยกว่า 15,000 บาท 68 17.0 
15,001 – 30,000 บาท 166 41.5 
30,001 – 45,000 บาท 54 13.5 
45,001 – 60,000 บาท 83 20.8 
60,001 บาทข้ึนไป 29 7.2 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 

30,000 บาท จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมารายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท 
จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 มีรายได้ต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท จ านวน 83 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.8 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001 – 45,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.5 และรายได้ต่อเดือน 60,001 บาทข้ึนไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.5: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ  
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

นิสิต/นักศึกษา 106 26.5 
      พนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง 173 43.2 
      พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ 61 15.2 
      ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 46 11.5 
      พ่อบ้าน/แม่บ้าน 14 3.6 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/

รับจ้าง จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมานักเรียน/นักศึกษา จ านวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.5 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และพ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดับ 
 
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.6: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
 ด้านความดึงดูดใจ 
 

ความดึงดูดใจ  ̅ S.D. การแปลผล 
1. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีสภาพแวดล้อม

ภายนอกที่สวยงาม เช่น อาคารจัดแสดง เป็น
ต้น 

3.85 0.967 มาก 

2. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีเอกลักษณ์เฉพาะที่
โดดเด่น  

3.98 0.860 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่ง 
   ท่องเที่ยวด้านความดึงดูดใจ 
 

ความดึงดูดใจ  ̅ S.D. การแปลผล 
3. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีการจัดกิจกรรมพิเศษ

ที่น่าสนใจ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการและ
ประเพณีประจ าปี เป็นต้น 

3.90 0.917 มาก 

4. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีช่วงเวลาการเปิด
ให้บริการที่เหมาะสม 

3.84 0.654 มาก 

รวม 3.89 0.617 มาก 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบ

ของแหล่งท่องเที่ยวด้านความดึงดูดใจอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก ( = 3.89) เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านความดึงดูดใจในแต่ละเรื่องแล้วพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทั้งหมด โดยเรื่องที่มีระดับความเห็นด้วยสูงสุดได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีเอกลักษณ์เฉพาะที่

โดดเด่น ( = 3.95) รองลงมา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีการจัดกิจกรรมพิเศษท่ีน่าสนใจ เช่น การจัด

แสดงนิทรรศการและประเพณีประจ าปี เป็นต้น ( = 3.90) พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีสภาพแวดล้อม

ภายนอกที่สวยงาม เช่น อาคารจัดแสดง เป็นต้น ( = 3.85) และพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีช่วงเวลา

การเปิดให้บริการที่เหมาะสม ( = 3.84)  
 
ตารางที่ 4.7: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  ̅ S.D. การแปลผล 

1. การเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมี
ความสะดวก 

4.02 0.802 มาก 

2. การเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมี
หลากหลายเส้นทาง ทั้ง รถยนต์ส่วนบุคคล รถ
ประจ าทาง แทกซี่ รถไฟฟ้า และทางน้ า 

4.04 0.601 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ): ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่ง 
   ท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  ̅ S.D. การแปลผล 
3. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีจุด

สังเกตที่สามารถมองเห็นได้โดยง่าย 
4.08 0.973 มาก 

4. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีสถานที่จอดรถท่ี
เพียงพอ 

4.06 0.833 มาก 

รวม 4.05 0.463 มาก 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยวอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก ( = 4.05) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละเรื่องแล้วพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท้ังหมด โดยเรื่อง
ที่มีระดับความเห็นด้วยสูงสุดได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีจุดสังเกตที่สามารถ

มองเห็นได้โดยง่าย ( = 4.08) รองลงมา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีสถานที่จอดรถท่ีเพียงพอ ( = 
4.06) การเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีหลากหลายเส้นทาง ทั้ง รถยนต์ส่วนบุคคล รถประจ า

ทาง แทกซ่ี รถไฟฟ้า และทางน้ า ( = 4.04) และการเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีความ

สะดวก ( = 4.02) 
 

ตารางที่ 4.8: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
ด้านความส าราญจากแหล่งท่องเที่ยว 

 

ความส าราญจากแหล่งท่องเที่ยว  ̅ S.D. การแปลผล 
1. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีร้านอาหารและ

เครื่องดื่มที่มีคุณภาพ  
3.68 0.778 มาก 

2. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีการจัดกิจกรรมพิเศษ
ที่น่าสนใจ 

3.83 0.603 มาก 

3. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีบริการร้านขายของที่
ระลึกท่ีมีคุณค่าคุ้มค่ากับราคา 

3.58 0.752 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ): ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่ง 
   ท่องเที่ยวด้านความส าราญจากแหล่งท่องเที่ยว 
 

ความส าราญจากแหล่งท่องเที่ยว  ̅ S.D. การแปลผล 
4. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีสถานที่จัดแสดงที่

สวยงาม 
3.78 0.822 มาก 

รวม 3.71 0.506 มาก 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบ

ของแหล่งท่องเที่ยวด้านความส าราญจากแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก ( = 
3.71)  เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านความส าราญจากแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละ
เรื่องแล้วพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท้ังหมด โดยเรื่องท่ีมีระดับความเห็นด้วยสูงสุดได้แก่ 

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีการจัดกิจกรรมพิเศษท่ีน่าสนใจ ( = 3.83) รองลงมา พิพิธภัณฑ์ชาว

บางกอกมีสถานที่จัดแสดงที่สวยงาม ( = 3.78) พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มี

คุณภาพ ( = 3.68) และพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีบริการร้านขายของที่ระลึกที่มีคุณค่าคุ้มค่ากับราคา 

( = 3.58) 
 

ตารางที่ 4.9: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
ด้านองค์ประกอบของการบริการ 

 

องค์ประกอบของการบริการ  ̅ S.D. การแปลผล 

1. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีหน่วยงานด้านความ
ปลอดภัยที่ดูแลนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุร้าย 

3.81 0.876 มาก 

2. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีต ารวจท่องเที่ยวไว้คอย
ให้ความช่วยเหลือท่าน 

3.95 0.758 มาก 

3. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
บริการแก่นักท่องเที่ยว 

3.96 0.616 มาก 

4. พนักงานที่ให้บริการในพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
สามารถตอบค าถามของท่านได้ชัดเจน 

3.91 0.876 มาก 

รวม 3.90 0.478 มาก 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบ

ของแหล่งท่องเที่ยวด้านด้านองค์ประกอบของการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก ( = 
3.90) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านองค์ประกอบของการบริการในแต่ละเรื่องจะ
พบว่ามีระดับคะแนนอยู่ในระดับมากทั้งหมดโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชาว

บางกอกมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริการแก่นักท่องเที่ยว ( = 3.96) รองลงมาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมี

ต ารวจท่องเที่ยวไว้คอยให้ความช่วยเหลือท่าน ( = 3.95) พนักงานที่ให้บริการในพิพิธภัณฑ์ชาว

บางกอกสามารถตอบค าถามของท่านได้ชัดเจน ( = 3.91) และพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีหน่วยงาน

ด้านความปลอดภัยที่ดูแลนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุร้าย ( = 3.81) 
 
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.10: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้าน

แรงจูงใจทางกายภาพ 
 

แรงจูงใจทางกายภาพ  ̅ S.D. การแปลผล 

1. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เพ่ือพักผ่อน 

4.01 0.816 มาก 

2. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกก่อให้เกิดการพัฒนา
สุขภาพจิตให้ดีขึ้น 

3.61 0.684 มาก 

3. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกก่อให้เกิดการพัฒนา
สติปัญญา 

4.04 0.839 มาก 

รวม 3.88 0.452 มาก 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเรื่องแรงจูงใจทางกายภาพ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.88) เมื่อพิจารณาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านแรงจูงใจทางกายภาพ
ในแต่ละเรื่องจะพบว่ามีระดับคะแนนอยู่ในระดับมากท้ังหมดโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่มากท่ีสุด ได้แก่ 

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกก่อให้เกิดการพัฒนาสติปัญญา ( = 4.04) รองลงมา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน ( = 4.01) และพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกก่อให้เกิดการพัฒนา

สุขภาพจิตให้ดีขึ้น ( = 3.61) 
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ตารางที่ 4.11: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้าน
แรงจูงใจทางวัฒนธรรม 

 

แรงจูงใจทางวัฒนธรรม  ̅ S.D. การแปลผล 
1. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านได้เรียนรู้

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตของ
ชุมชน  

3.87 0.921 มาก 

2. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านเกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ  

3.89 0.979 มาก 

3. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านภูมิใจใน
ชุมชน และประเทศของตน  

3.93 0.824 มาก 

4. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านเกิดความ
ซาบซึ้งและความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว
ด้านวัฒนธรรม 

3.94 1.019 มาก 

รวม 3.90 0.614 มาก 

 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเรื่องแรงจูงใจทางวัฒนธรรม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.90) เมื่อพิจารณาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านแรงจูงใจทาง
วัฒนธรรมในแต่ละเรื่องจะพบว่ามีระดับคะแนนอยู่ในระดับมากทั้งหมดโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด 
ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านเกิดความซาบซึ้งและความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวด้าน

วัฒนธรรม ( = 3.94) รองลงมา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านภูมิใจในชุมชน และประเทศของ

ตน ( = 3.93) พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรมของชาติ ( = 3.89) และพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน ( = 3.87) 
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ตารางที่ 4.12: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้าน
แรงจูงใจระหว่างบุคคล 

 

แรงจูงใจระหว่างบุคคล  ̅ S.D. การแปลผล 
1. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมให้ได้รับ

ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 
3.85 1.003 มาก 

2. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู้ 

4.08 0.799 มาก 

3. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมให้มีมนุษย
สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน เช่น การพูดคุยกับบุคคล
อ่ืน  

4.00 0.858 มาก 

4. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมให้เกิดความ
มั่นใจในการเข้าสังคม เช่น การเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ร่วมกับบุคคลอ่ืนที่ไม่รู้จัก 

4.06 0.778 มาก 

รวม 3.99 0.453 มาก 

 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจระหว่างบุคคล 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.99) เมื่อพิจารณาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านแรงจูงใจระหว่าง
บุคคลในแต่ละเรื่องพบว่ามีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท้ังหมดโดยเรื่องท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 

ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู้ ( = 4.08) 
รองลงมา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจในการเข้าสังคม เช่น การเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ร่วมกับบุคคลอ่ืนที่ไม่รู้จัก ( = 4.06) พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมให้มีมนุษยสัมพันธ์กับ

บุคคลอื่น เช่น การพูดคุยกับบุคคลอื่น ( = 4.00) และพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมให้ได้รับ

ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ( = 3.85) 
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ตารางที่ 4.13: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้าน
แรงจูงใจทางสถานภาพและชื่อเสียง 

 

แรงจูงใจทางสถานภาพและชื่อเสียง  ̅ S.D. การแปลผล 
1. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านได้เปิดมุมมอง

ใหม่ๆ ให้กับตนเอง 
3.53 0.749 มาก 

2. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกสร้างแรงบันดาลใจใน
การด าเนินชีวิตให้แก่ท่าน 

3.54 0.738 มาก 

3. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกช่วยเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นในอดีตให้แก่ท่าน 

3.77 0.873 มาก 

4. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมการน าความรู้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้แก่ท่าน 

3.51 0.739 มาก 

รวม 3.58 0.514 มาก 

 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจทางสถานภาพ

และชื่อเสียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.58) เมื่อพิจารณาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านแรงจูงใจ
ทางสถานภาพและชื่อเสียงในแต่ละเรื่องพบว่ามีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท้ังหมดโดยเรื่องที่
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นในอดีต

ให้แก่ท่าน ( = 3.77) รองลงมา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกสร้างแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิตให้แก่

ท่าน ( = 3.54) พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับตนเอง ( = 3.53) และ

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมการน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้แก่ท่าน ( = 3.51) 
 

4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ T-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) 
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ตารางที่ 4.14: เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก  
 

เพศ n X SD t Sig. 
ชาย 204 3.85 0.356 0.499 0.618 

หญิง 196 3.83 0.363 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาว
บางกอก ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.15: เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก  
 

แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

แรงจูงใจทาง
กายภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 1.266 5 .253 1.241 .289 

ภายในกลุ่ม 80.413 394 .204   

รวม 81.679 399    

แรงจูงใจทาง
วัฒนธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 1.143 5 .229 .602 .698 

ภายในกลุ่ม 149.591 394 .380   

รวม 150.734 399    

แรงจูงใจระหว่าง
บุคคล 

ระหว่างกลุ่ม .591 5 .118 .571 .722 

ภายในกลุ่ม 81.529 394 .207   

รวม 82.119 399    

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ): เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ 
  นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก  
 

แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

แรงจูงใจทาง
สถานภาพและ
ชื่อเสียง 

ระหว่างกลุ่ม .129 5 .026 .097 .993 

ภายในกลุ่ม 105.539 394 .268   

รวม 105.669 399    

แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวรวม 

ระหว่างกลุ่ม .406 5 .081 .625 .681 

ภายในกลุ่ม 51.172 394 .130   

รวม 51.578 399    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.15 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านการอายุ ที่แตกต่างกันมี

แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.16: เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษากับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 
 ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก  
 

แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

แรงจูงใจทาง
กายภาพ 

ระหว่างกลุ่ม .132 3 .044 .214 .887 

ภายในกลุ่ม 81.547 396 .206   

รวม 81.679 399    

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ): เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษากับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
  พิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา 
  พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก  
 

แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

แรงจูงใจทาง
วัฒนธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 3.440 3 1.147 3.083 .027* 

ภายในกลุ่ม 147.294 396 .372   

รวม 150.734 399    

แรงจูงใจระหว่าง
บุคคล 

ระหว่างกลุ่ม .237 3 .079 .381 .767 

ภายในกลุ่ม 81.883 396 .207   

รวม 82.119 399    

แรงจูงใจทาง
สถานภาพและ
ชื่อเสียง 

ระหว่างกลุ่ม .608 3 .203 .764 .515 

ภายในกลุ่ม 105.060 396 .265   

รวม 105.669 399    

แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวรวม 

ระหว่างกลุ่ม .120 3 .040 .307 .820 

ภายในกลุ่ม 51.458 396 .130   

รวม 51.578 399    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา ที่แตกต่างกันมี

แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่านักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลด้านการศึกษา ที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้านแรงจูงใจด้านวัฒนธรรม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว่าแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ จึงท าการทดสอบ
เปรียบเทียบรายคู่แบบ LSD 
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ตารางที่ 4.17: การทดสอบเปรียบเทียบรายคู่แบบ LSD ของปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษากับ 
 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้านแรงจูงใจด้านวัฒนธรรม 
 

การศึกษา 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - 
0.149* 
(0.037) 

0.188* 
(0.039) 

0.208 
(0.244) 

ปริญญาตรี  - 
0.039 
(0.635) 

0.357* 
(0.041) 

ปริญญาโท   - 
0.397* 
(0.031) 

ปริญญาเอก    - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ด้านแรงจูงใจด้านวัฒนธรรม แตกต่างกันกับ การศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 การศึกษาปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้านแรงจูงใจด้าน
วัฒนธรรม แตกต่างกันกับ การศึกษาปริญญาเอก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และการศึกษา
ปริญญาโท แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้านแรงจูงใจด้านวัฒนธรรม แตกต่างกันกับ 
การศึกษาปริญญาเอก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05   
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ตารางที่ 4.18: เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก  
 

แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

แรงจูงใจทางกายภาพ 

ระหว่างกลุ่ม .644 4 .161 .785 .535 

ภายในกลุ่ม 81.035 395 .205   

รวม 81.679 399    

แรงจูงใจทางวัฒนธรรม 

ระหว่างกลุ่ม .175 4 .044 .115 .977 

ภายในกลุ่ม 150.559 395 .381   

รวม 150.734 399    

แรงจูงใจระหว่างบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม .896 4 .224 1.089 .362 

ภายในกลุ่ม 81.224 395 .206   

รวม 82.119 399    

แรงจูงใจทาง
สถานภาพและชื่อเสียง 

ระหว่างกลุ่ม .839 4 .210 .791 .532 

ภายในกลุ่ม 104.829 395 .265   

รวม 105.669 399    

แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวรวม 

ระหว่างกลุ่ม .153 4 .038 .294 .882 

ภายในกลุ่ม 51.425 395 .130   

รวม 51.578 399    

 
จากตารางที่ 4.18 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ที่แตกต่างกันมี

แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.19: สรุปผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล T / F Sig 
1. เพศ 0.499 0.618 

2. อายุ 0.625 0.681 
3. ระดับการศึกษา 0.307 0.820 

5. อาชีพ 0.294 0.882 

 
จากตารางที่ 4.19 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการ

ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาว
บางกอก ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.20: ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
 

องค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

b 
Std. 
Error 

B t Sig. 

(Constant) 0.852 0.174  4.892 0.000 
1. ด้านความดึงดูดใจ (X1) 0.079 0.022 0.135 3.525 0.000* 
2. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(X2) 

0.417 0.030 0.538 13.937 0.000* 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(X3) 

0.171 0.027 0.241 6.267 0.000* 

4. ด้านองค์ประกอบของการ
บริการ (X4) 

0.092 0.029 0.123 3.172 0.002* 

R = 0.679   R2 = 0.461   Adjusted. R2 = 0.455    SEE = 0.265 F = 84.371     Sig. = 
0.000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาว
บางกอก ได้แก่ ด้านความดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ด้านองค์ประกอบของการบริการ ส่งผลต่อผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณอยู่ในระดับสูง (R = 0.679) มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อย
ละ 67.9 และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ 0.450 (SEE = 0.265) 
 โดยปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก มากท่ีสุด คือ ด้าน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Beta = 0.538) รองลงมา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Beta = 0.241) 
ถัดมาด้านความดึงดูดใจ (Beta = 0.135) และด้านองค์ประกอบของการบริการ (Beta = 0.123) 
ตามล าดับ  
 
 โดยสามารถเขียนอยู่ในรูปสมการคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานดังนี้ 
 

  ̂ = 0.852 + 0.079(X1) + 0.417(X2) + 0.171(X3) + 0.092(X4)  
 
4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4.21: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 

 
ปฏิเสธ 

 
 
 

ยอมรับ 

 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สามารถสรุป อภิปรายผล และน าเสนอ
การน าผลการศึกษาไปใช้ในทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปที่ได้จากการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลของการวิจัย 
 5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 400 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.0 มีอายุ 
21 – 30 ปี ร้อยละ 33.2 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 49.8 มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท
ต่อเดือน ร้อยละ 41.5 และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 43.2 
 5.1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
  5.1.2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านความดึงดูดใจอยู่
ในระดับความเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านความดึงดูดใจในแต่ละ
เรื่องแล้วพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท้ังหมด โดยเรื่องท่ีมีระดับความเห็นด้วยสูงสุดได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น รองลงมา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีการจัด
กิจกรรมพิเศษท่ีน่าสนใจ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการและประเพณีประจ าปี เป็นต้น พิพิธภัณฑ์ชาว
บางกอกมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่สวยงาม เช่น อาคารจัดแสดง เป็นต้น และพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
มีช่วงเวลาการเปิดให้บริการที่เหมาะสม  
  5.1.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละเรื่องแล้วพบว่ามี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยเรื่องที่มีระดับความเห็นด้วยสูงสุดได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชาว
บางกอกตัง้อยู่ใจกลางเมือง มีจุดสังเกตที่สามารถมองเห็นได้โดยง่าย รองลงมา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ การเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีหลากหลายเส้นทาง ทั้ง รถยนต์
ส่วนบุคคล รถประจ าทาง แทกซ่ี รถไฟฟ้า และทางน้ า และการเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมี
ความสะดวก  
  5.1.2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านความ
ส าราญจากแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยวด้านความส าราญจากแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละเรื่องแล้วพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน



50 

ระดบัมากท้ังหมด โดยเรื่องท่ีมีระดับความเห็นด้วยสูงสุดได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีการจัด
กิจกรรมพิเศษท่ีน่าสนใจ รองลงมา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีสถานที่จัดแสดงที่สวยงาม พิพิธภัณฑ์ชาว
บางกอกมีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ และพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีบริการร้านขายของที่
ระลึกท่ีมีคุณค่าคุ้มค่ากับราคา 
  5.1.2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านด้าน
องค์ประกอบของการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยวด้านองค์ประกอบของการบริการในแต่ละเรื่องจะพบว่ามีระดับคะแนนอยู่ในระดับมาก
ทั้งหมดโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่มากท่ีสุด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริการแก่
นักท่องเที่ยว รองลงมาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีต ารวจท่องเที่ยวไว้คอยให้ความช่วยเหลือท่าน 
พนักงานที่ให้บริการในพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกสามารถตอบค าถามของท่านได้ชัดเจน และพิพิธภัณฑ์
ชาวบางกอกมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่ดูแลนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุร้าย  
 5.1.3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
  5.1.3.1 ความคิดเห็นเรื่องแรงจูงใจทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านแรงจูงใจทางกายภาพในแต่ละเรื่องจะพบว่ามีระดับคะแนนอยู่
ในระดับมากท้ังหมดโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่มากท่ีสุด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกก่อให้เกิดการพัฒนา
สติปัญญา รองลงมา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน และพิพิธภัณฑ์ชาว
บางกอกก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพจิตให้ดีขึ้น  
  5.1.3.2 ความคิดเห็นเรื่องแรงจูงใจทางวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านแรงจูงใจทางวัฒนธรรมในแต่ละเรื่องจะพบว่ามีระดับคะแนน
อยู่ในระดับมากท้ังหมดโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่มากท่ีสุด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านเกิด
ความซาบซึ้งและความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม รองลงมา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ท าให้ท่านภูมิใจในชุมชน และประเทศของตน พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านเกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านได้เรียนรู้
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน  
  5.1.3.3 ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจระหว่างบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านแรงจูงใจระหว่างบุคคลในแต่ละเรื่องพบว่ามีระดับคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากท้ังหมดโดยเรื่องท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู้ รองลงมา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจ
ในการเข้าสังคม เช่น การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่วมกับบุคคลอ่ืนที่ไม่รู้จัก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริม
ให้มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน เช่น การพูดคุยกับบุคคลอ่ืน และพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมให้
ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์  
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  5.1.3.4 ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจทางสถานภาพและชื่อเสียง โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านแรงจูงใจทางสถานภาพและชื่อเสียงในแต่ละเรื่อง
พบว่ามีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท้ังหมดโดยเรื่องที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์
ชาวบางกอกช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นในอดีตให้แก่ท่าน รองลงมา พิพิธภัณฑ์ชาว
บางกอกสร้างแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิตให้แก่ท่าน พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านได้เปิด
มุมมองใหม่ๆ ให้กับตนเอง และพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมการน าความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้แก่ท่าน  
 5.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
แตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน โดยผลการวิจัย พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
  ผลการทดสอบสมมติฐานคือ สอดคล้องกับสมมติฐาน โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านความดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก และด้านองค์ประกอบของการบริการ ส่งผลต่อผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
5.2 การอภิปรายผล 
 5.2.1 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก แตกต่างกัน 
 จากการศึกษาพบว่า ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน มี
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ไม่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มี
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้านแรงจูงใจด้านวัฒนธรรม แตกต่างกับ การศึกษาปริญญาตรี 
และปริญญาโท การศึกษาปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้านแรงจูงใจด้าน
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วัฒนธรรม แตกต่างกับ การศึกษาปริญญาเอก และการศึกษาปริญญาโท แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ด้านแรงจูงใจด้านวัฒนธรรม แตกต่างกับ การศึกษาปริญญาเอก ซึ่งจากผลดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าบุคคลที่มีการศึกษาต่างกันนั้นอาจมีแรงจูงใจในการเลือกท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกที่
แตกต่างกัน โดยบุคคลที่มีการศึกษาสูงกกว่าอาจจะเลือกท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเพ่ือต้องการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท างาน หรือต้องการข้อมูลเพ่ือการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ทั้งนี้อย่างไรก็ตาม
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จ ากัดอายุ 
หรืออาชีพ โดยทุกคนสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อศึกษาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอดีต 
กับปัจจุบัน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ตนเองได้ ดังนั้นแล้วไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเป็น
เพศหญิงหรือชาย มีอายุ และอาชีพอะไรก็ตามทุกคนสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวและเรียนรู้เกี่ยวกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอดีตได้ทั้งหมด จึงท าให้นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ปวิตรา วิเศษ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพระราชวังของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่า เพศ อายุ และสถานภาพ การศึกษา 
และอาชีพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจการท่องเที่ยวในพระราชวังในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน และมีบางส่วนสอดคล้องกับการศึกษาของ ปกาศิต พันธุ์เพ็ง (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
แรงจูงใจที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดจตุจักรของนักท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในระดับมากในทุกด้าน องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมีผลต่อ
การตัดสินใจในการท่องเที่ยวตลาดนัดจตุจักรในระดับมากทุกด้านเช่นกัน ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกันไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติของแรงจูงใจที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดจตุจักรของนักท่องเที่ยว 
 5.2.2 ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านความดึงดูดใจ ด้าน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านองค์ประกอบของการบริการส่งผลต่อ 
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้เป็นเพราะนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่
ตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก มีความคิดว่าองค์ประกอบต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวมี
ผลในการตัดสินใจ ทั้งความดึงดูดใจ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความส าราญจากแหล่งท่องเที่ยว หรือ
องค์ประกอบของการบริการ ที่มีความสวยงาม สะดวกสบาย มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีการเดินทางไป
ยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่จอดรถรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งยังมีการ
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จัดกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากนิทรรศการถาวรที่น่าสนใจ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และรักษาความ
ปลอดภัย รวมทั้งคอยอ านวยความสะดวกให้ความรู้ต่างๆ อย่างครบถ้วน จนสามารถท าให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาท่องเที่ยวได้ ด้วยเหตุนี้ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก จึงท าให้ผลการศึกษาในครั้งนี้มีสอดคล้องกับแนวคิดของ Cooper & 
Boniface (1998) ที่กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ส าคัญท่ีจะสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องประกอบด้วย สิ่งดึงดูดใจความสนใจของนักท่องเที่ยว หรือมีลักษณะชวนใจ มี
เสน่ห์เฉพาะตัว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจะดึงดูดความสนใจได้มากหากมีความสะดวกในการเข้าถึง
สิ่งอ านวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยวควรก่อให้เกิดความประทับใจ สุขใจ และซาบซึ้งในการเที่ยว
ชม และบริการเสริมที่คนในท้องถิ่นเป็นผู้จัดหาขึ้นมาเอง แหล่งท่องเที่ยวควรจัดสรรบริการด้านต่างๆ 
ให้กับนักท่องเที่ยว หน่วยงาน และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกและดึงดูด
นักท่องเที่ยวมายังสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะเป็นเพราะแนวคิดดังกล่าวนี้ได้ท าการค้นคว้ามาเป็น
ระยะเวลานาน หรืออาจจะเป็นเพราะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นกรณีศึกษาอาจจะมีสภาพแวดล้อมท่ี
แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ปกาศิต พันธุ์เพ็ง (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
แรงจูงใจที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดจตุจักรของนักท่องเที่ยว องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้าน
ความดึงดูดใจมีผลต่อการท่องเที่ยวตลาดนัดจตุจักรในระดับมาก องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีผลต่อการท่องเที่ยวตลาดนัดจตุจักรในระดับมาก องค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยวด้านความส าราญจากแหล่งท่องเที่ยวมีผลต่อการท่องเที่ยวตลาดนัดจตุจักรในระดับ
มาก องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านองค์ประกอบของการบริการมีผลต่อdารท่องเที่ยวตลาดนัด
จตุจักรในระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา (2552) ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาแรงจูงใจของเยาวชนไทยต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่า องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านด้านความดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก และด้านองค์ประกอบของการบริการ มีผลต่อแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเยาวชนไทย 
  
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ธุรกิจหรือองค์กรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ได้ดังนี้ 
  5.3.1.1 จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน มี
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาที่
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
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มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้านแรงจูงใจด้านวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบการ
พิพิธภัณฑ์ควรให้ความส าคัญในประเด็นส่วนนี้ โดยควรมีการให้ความส าคัญกับการจัดการโปรแกรม
การท่องเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เช่น เพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือการวิจัยเฉพาะด้าน เป็นต้น 
เพ่ือการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างตรงจุด และสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวให้เกิด
ขึ้นกับพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป 
  5.3.1.1  ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สามารถน าผลการศึกษามา
ใช้ประกอบการก าหนดมาตรการในการสร้างแรงจูงใจ เช่น การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้แก่
นักท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งน าผลการศึกษาไป
ก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด และศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยว 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป ทั้งนี้จากผลการศึกษายังพบว่า 
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ควรมีการปรับปรุง ช่วงเวลาการเปิดให้บริการที่
เหมาะสม การจัดการในส่วนของการบริการร้านขายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกคุณค่า
คุ้มค่ากับราคา และการมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่ดูแลนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุร้าย เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นต่อไป 
  5.3.1.2 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสามารถน าผล ไปปรับปรุงโครงสร้าง
องค์ประกอบต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเป็นสากลให้มากขึ้น เช่นการจัดหมวดหมู่ร้านค้า
รองรับนักท่องเที่ยว มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน มีภาษาอังกฤษก ากับเพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจนของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกเหนือจากนักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นต้น 
  5.3.1.3 องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว สามารถน าผลการศึกษาในครั้งนี้
ไปใช้ในการสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวซึ่งในในสภาวะปัจจุบันเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของผู้บริโภคท่ีต้องลดค่าใช้จ่าย และระมัดระวังการใช้เงินมากข้ึน กระทบต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวและการใช้บริการธุรกิจท่องเที่ยวได้ หากธุรกิจเกิดสภาวะที่อาจจะ
ส่งผลต่อรายได้หรือผลก าไรของภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากเดิมที่
วางไว้ เพื่อให้กระทบต่อผลก าไรขององค์กรน้อยที่สุดและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้  เช่น การปรับ
แผนโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามกระแสการท่องเที่ยวในขณะนั้น 
หรือการปรับราคาให้ต่ าลงเพ่ือการตัดสินใจท่องเที่ยวที่ง่ายขึ้นสอดคล้องกับช่วงสภาวะเศรษฐกิจ การ
ลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออก เป็นต้น 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้ท าวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็น  ส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
  5.3.2.1 การศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอ่ืนๆ ในพิพิธภัณฑ์
อ่ืนๆ ที่แตกตา่งกันในพ้ืนที่อ่ืนๆ หรือจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศไทย เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ 
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หรือจังหวัดชลบุรี เป็นต้น เนื่องจากมุมมองความคิดที่มีต่อจังหวัดอ่ืนๆ อาจแตกต่าง เพื่อท าให้ธุรกิจ
การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ได้ทราบถึงความส าคัญในแง่ต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวนึกถึงและน าไปปรับใช้เพื่อ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑ์ต่อไป 
  5.3.2.2 การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการน าสถิติตัวอื่นมาวิเคราะห์ในแง่มุมอ่ืนๆ ว่าตัว
แปรที่ศึกษาในครั้งนี้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไร เพ่ือน าไปสู่การตั้งสมมติฐานที่
แตกต่างไปจากเดิม 
  5.3.2.3 การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย เพ่ือให้ข้อมูลที่
ละเอียดและมีคุณภาพยิ่งขึ้น สามารถน ามาแก้ไขและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อไป 
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ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
 

ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน าไปประกอบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อธุรกิจท่องเที่ยว ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบ
แบบสอบถามให้ตรงตามความเห็นของท่านมากท่ีสุด ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน
เป็นอย่างสูง  

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

 
ค าชี้แจง: ให้ท่านตอบค าถามโดยท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมาก
ที่สุดโดยเลือกตอบเพียงช่องเดียว 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ 
  1. ชาย 2. หญิง 
 
2. อายุ  

 1. 18 – 20 ปี      2. 21– 30 ปี  3. 31 – 40 ปี  
 4. 41 – 50 ปี  5. 51 – 60 ปี   6. 61 ปี ขึ้นไป 

 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี  3. ปริญญาโท  
 4. ปริญญาเอก   5. อื่นๆ โปรดระบุ...................   
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4.  รายได้ต่อเดือน  
 1. น้อยกว่า 15,001 บาท   2. 15,001 – 30,000 บาท  
 3. 30,001 – 50,000 บาท   4. 50,001 – 100,000 บาท  
 5. 100,001 บาทข้ึนไป   
 

5. อาชีพ 
 1. นิสิต / นักศึกษา    2. พนักงานบริษัทเอกชน / รับจ้าง 
 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ /รับราชการ  4. ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 
 5. พ่อบ้าน/แม่บ้าน    6. อ่ืนๆ โปรดระบุ................... 
 

ตอนที่ 2 ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว  
 

ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (4As) 

ระดับความเห็นด้วย 
มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ด้านความดึงดูดใจ 

1. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่
สวยงาม เช่น อาคารจัดแสดง เป็นต้น 

     

2. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น       
3. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีการจัดกิจกรรมพิเศษท่ี

น่าสนใจ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการและประเพณี
ประจ าปี เป็นต้น 

     

4. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีช่วงเวลาการเปิดให้บริการที่
เหมาะสม 

     

2. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

1. การเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีความสะดวก      

2. การเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีหลากหลาย
เส้นทาง ทั้ง รถยนต์ส่วนบุคคล รถประจ าทาง แทกซี่ 
รถไฟฟ้า และทางน้ า 
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ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (4As) 

ระดับความเห็นด้วย 

มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

3. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีจุดสังเกต
ที่สามารถมองเห็นได้โดยง่าย 

     

4. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ      

3. ด้านความส าราญจากแหล่งท่องเที่ยว 

1. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีร้านอาหารและเครื่องดื่มท่ีมี
คุณภาพ  

     

2. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีการจัดกิจกรรมพิเศษท่ี
น่าสนใจ 

     

3. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีบริการร้านขายของที่ระลึกที่มี
คุณค่าคุ้มค่ากับราคา 

     

4. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีสถานที่จัดแสดงที่สวยงาม      

4. องค์ประกอบของการบริการ 
1. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีหน่วยงานด้านความปลอดภัย

ที่ดูแลนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุร้าย 
     

2. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีต ารวจท่องเที่ยวไว้คอยให้
ความช่วยเหลือท่าน 

     

3. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริการ
แก่นักท่องเที่ยว 

     

4. พนักงานที่ให้บริการในพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกสามารถ
ตอบค าถามของท่านได้ชัดเจน 
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ตอนที่ 3 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว     

ระดับความเห็นด้วย 
มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. แรงจูงใจทางกายภาพ 
1. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือ

พักผ่อน 
     

2. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพจิต
ให้ดีขึ้น 

     

3. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกก่อให้เกิดการพัฒนาสติปัญญา      
2. แรงจูงใจทางวัฒนธรรม 

1. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านได้เรียนรู้
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน  

     

2. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  

     

3. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านภูมิใจในชุมชน และ
ประเทศของตน  

     

4. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านเกิดความซาบซึ้งและ
ความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม 

     

3. แรงจูงใจระหว่างบุคคล 
1. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมให้ได้รับประสบการณ์

ใหม่ๆ ในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 
     

2. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือความรู้ 

     

3. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมให้มีมนุษยสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น เช่น การพูดคุยกับบุคคลอื่น  

     

4. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจในการ
เข้าสังคม เช่น การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่วมกับบุคคลอ่ืนที่
ไม่รู้จัก 
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แรงจูงใจในการท่องเที่ยว     

ระดับความเห็นด้วย 

มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

4. แรงจูงใจทางสถานภาพและช่ือเสียง 

1. 
 

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท าให้ท่านได้เปิดมุมมองใหม่ๆ 
ให้กับตนเอง 

     

2. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกสร้างแรงบันดาลใจในการด าเนิน
ชีวิตให้แก่ท่าน 

     

3. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับชุมชน
ท้องถิ่นในอดีตให้แก่ท่าน 

     

4. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกส่งเสริมการน าความรู้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันให้แก่ท่าน 
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ภาคผนวก ข ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.832 4 

 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.927 4 

 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.850 4 

 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.840 4 
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Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.889 3 

 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.885 4 

 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.818 4 
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Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.806 4 

 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.903 31 
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