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         การศึกษานี มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณส่วนแบ่งการตลาดของการกลับไปท่องเที่ยวซ ้าใน
ภูมิภาคเดิมและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวบข้อมูลผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ที่มีการท่องเที่ยวแบบค้างคืนอย่าง
น้อย 2 วัน 1 คืนในรอบ  2 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559 - ธันวาคม 2560) จ้านวน 385 คน โดยมี
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส้ารวจ ใช้กระบวนการมาร์คอฟ และการถดถอยโลจิสติกในการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าถ้าแบ่งประเทศไทยออกเป็น  5 ภูมิภาคท่องเที่ยว ร้อยละ 
39.4  22.6  17.8  12.6 และ 7.7 ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่องเที่ยวซ ้าใน
ภูมิภาคกลาง ภูมิภาคตะวันออก ภูมิภาคเหนือ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคใต้ ตามล้าดับ 
ส่วนการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว และความพึงพอใจในด้านต่างๆของการ
ท่องเที่ยวครั งแรกที่มีต่อการกลับไปท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคเดิมนั น พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ได้แก่ การได้รับข้อมูลท่องเที่ยวจากแหล่งออฟไลน์ (Offline) และจากแหล่งออนไลน์ 
(Online) และความพึงพอใจในด้านราคา ในด้านที่พักและสถานที่ของการท่องเที่ยวครั งก่อนหน้ามีผลต่อ
การกลับไปท่องเที่ยวซ ้าที่ (ภูมิภาค) เดิมในการท่องเที่ยวครั งถัดไป 
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         The objectives of this study were to estimate market share and factors in 

repeated domestic destinations among Thai travelers. Questionnaires were used to 

collect data from 385 Thai travelers living in Bangkok who stayed overnight at least 2 

days 1 night in the past two years (January 2016 - December 2017). The statistical tools 

used in this research were Markov Process and Logistics Regression Analysis. The result 

found that if divided Thailand into five regions, 39.4 percent of respondents have 

repeated a domestic destination in the central region, 22.6 percent in the eastern 

region, 17.8 percent in the northern region, 12.6 percent in the northeastern region, and 

7.7 percent in the southern region.  The study of "Travel Literature" and "First 

Satisfactions” in repeated domestic destinations found the statistically significance 

factors are offline and online travel information, and price satisfaction of the previous 

accommodation and attractions affected repeating in domestic destination. 
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บทท่ี 1 
บทน้า 

1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหาการวิจัย 
 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคการค้าบริการที่มีขนาดใหญ่ มีบทบาทพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม สามารถสร้างรายได้เข้ามาในระบบเศรษฐกิจเป็นจ้านวนมาก นอกจากนี ยังส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศในด้านการลงทุน การสร้างอาชีพ การจ้างงาน การกระจายรายได้ให้กับท้องถ่ิน และยัง
สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถ่ินนั น ๆ ได้เป็นอย่างดี เมื่อกล่าวถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คน
ส่วนใหญ่มักพุ่งความสนใจไปทีช่าวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย หรือนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่ไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศเท่านั น แต่มีการท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งนับวันจะมีความส้าคัญต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวได้เป็นจ้านวนมาก นั่นคือการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทยด้วยกันเอง 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 
โลก ดังจะเห็นได้จากการจัดอันดับต่าง ๆ เช่น ในปี พ.ศ.2558  World Economic Forum: WEF ได้
จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 35 จาก 141 
จากประเทศทั่วโลกในด้านการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว Grand Travel Award จาก
นิตยสาร Travel News ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวช่ือดังในสแกนดิเวนีย ติดต่อกันเป็นเวลา 9 ปี ทั งนี 
เนื่องจากประเทศไทยมีท้าเลที่ตั งเป็นจุดศูนย์กลางของตะวันออกเฉียงใต้ มีความหลากหลายของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงอัธยาศัยที่เป็นมิตร
ไมตรีของคนไทย ปัจจัยเหลา่นี ล้วนส่งเสริมให้ประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสทางการท่องเที่ยวเป็น
อย่างมาก ทั งนี การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ได้แบ่ งภูมิภาคเดิ นทางท่องเที่ ยว 
(Destination) ออกเป็น 5 ภูมิภาคเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ดังนี  คือ  

1) ภูมิภาคเหนือ ประกอบด้วยเส้นทาง 17 เส้นทาง   
2) ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยเส้นทาง 20 เส้นทาง   
3) ภูมิภาคตะวันออก ประกอบด้วยเส้นทาง 10 เส้นทาง   
4) ภูมิภาคใต้ ประกอบด้วยเส้นทาง 20 เส้นทาง   
5) ภูมิภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเส้นทาง 23 เส้นทาง   
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เมื่อกล่าวถึงกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงและจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของ
ประเทศไทย เป็นศุนย์กลางในด้านการปกครอง การคมนาคม การศึกษา การพาณิชย์ และความเจริญ
ของประเทศ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีผู้คนจากหลากหลายภูมิภาคเข้ามา
ท้างาน การแข่งขันที่มีมากส่งผลให้คนในกรุงเทพมหานครมีชีวิตที่เร่งรีบ เกิดความเครียดจากสภาวะ
ต่างๆ การออกเดินทางท่องเที่ยวจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้คนนิยมท้าเพื่อคลายเครียด หลีกหนีความ
วุ่นวายในชีวิตประจ้าวัน ค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ และมุมมองใหม่ในชีวิต (Tourism Authority of 
Thailand, 2017) 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวของตลาดโลก อาทิ การเติบโตของชนชั นกลางที่เพิ่ม 
ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยในการท่องเที่ยว การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่้าที่ท้าให้การ
เดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและมีราคาที่ไม่สูงมากนัก การเพิ่มขึ นของเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ท้าให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลในการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวก รวมไปถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลา ท้าให้ประเทศ
ไทยต้องสร้างโอกาสและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่เปลี่ยนไป  

แม้ว่าการท่องเที่ยวในประเทศของชาวไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ น จากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว 
และการกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรการลดหย่อนภาษี การประกาศเพิ่มวันหยุด การเติบโต
ของสายการบินต้นทุนต่้าที่ท้าให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและมีราคาที่ไม่สูง ผนวกกับการจัด
กิจกรรม “ไทยเที่ยวไทย” ภายใต้แคมเปญ “รวมใจเที่ยวไทย” “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ ง” 
จนมาถึง “Amazing ไทยเท่” ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวมากขึ น 
(Tourism Authority of Thailand, 2016) ดังจะเห็นได้จากผลส้ารวจของส้านักงานสถิติแห่งชาติ 
(ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) พบว่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554-2558) ร้อยละของการ
เดนิทางท่องเที่ยวของชาวไทยเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีพ.ศ. 2558 มีผู้เดินทางท่องเที่ยวร้อยละ 
65.2 โดยเป็นประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ นไป ในเขตกรุงเทพมหานครเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 79.9 อย่างไรก็ตามการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน คือมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วน
นักท่องเที่ยวคุณภาพ และยังคงรักษาฐานนักท่องเที่ยวตลาดเดิมจึงส้าคัญมาก (Tourism Authority 
of Thailand, 2017) เนื่องจากหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรักษาฐานนักท่องเที่ยวตลาดเดิมไว้
ได้ จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี กลับมาท่องเที่ยวซ ้าในแหล่งเดิมอีก ดังนั น การศึกษาถึงแบบ
แ ผ น ก าร ท่ อ ง เที่ ย ว  ร ว ม ถึ ง ศึ ก ษ าปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิพ ล ต่ อ ก า ร ก ลั บ ม าท่ อ ง เที่ ย ว ซ ้ า  
ในภูมิภาคเดิมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการน้าข้อมูลการศึกษาไปพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคตเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.2.1 เพื่ อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่กลับไปท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาค
ใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2.2 เพื่อศึกษาแบบแผนในการเลือกภูมิภาคท่องเที่ยวและประมาณส่วนแบ่งการตลาดของ
การกลับไปท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคเดิมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านสิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว ด้านช่องทางการหาข้อมูลการ
ท่องเที่ยว ด้านภูมิล้าเนา ด้านความพึงพอใจในการท่องเที่ยว และด้านบุคลิกภาพ ที่มีต่อการกลับมา
ท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคเดิมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

การศึกษานี  ศึกษาผู้ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึ นไป เป็นผู้มีการเดินทางโดย
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการท่องเที่ยวแบบค้างคืนอย่างน้อย 2 วัน 1 คืนซึ่งมีค่าใช้จ่ายในด้านที่พัก ใน
รอบ 2 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559 – ธันวาคม 2560)  

 

1.4 นิยามปฏิบัติการ 
 

ในการวิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ 
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ ดังนี  

1.4.1 พฤติกรรม หมายถึง การกระท้าของบุคคลซึ่งแสดงให้เห็นทั งภายในจิตใจและ
ภายนอกจิตใจ เป็นการกระท้าที่แสดงออกในรูปแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัว บุคคลอื่นสามารถสังเกตเห็นได้
จากการกระท้าหรือเห็นได้จากการวัดโดยใช้เครื่องมือ 

ในการศึกษามุ่งเน้นศึกษา พฤติกรรมการท่องเท่ียว หมายถึง การกระท้าหรือการปฏิบัติของ
นักท่องเที่ยว ในการสรรหา คัดเลือก และตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
โดยเกิดจากปัจจัยหลายด้านที่มอีิทธิพลในการตัดสนิใจจนก่อใหเ้กิดการกระท้า เช่น ทัศนคติ แรงจูงใจ 
การรับรู้ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม  บุคคลอื่นสามารถ
สังเกตเห็นได้จากการกระท้าหรือจากการวัดโดยใช้เครื่องมือวัดออกมาเป็นข้อมูล เช่น การหาข้อมูล
การท่องเที่ยว ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว รูปแบบในการท่องเที่ยว เป็นต้น  
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1.4.2 ภูมิภาคท่องเท่ียว หมายถึง สถานที่หรือเส้นทางปลายทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 
(Destination) แบ่งตามภูมิภาคการท่องเที่ยวออกเป็น 5 ภูมิภาค โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
หรือ ททท. (https://thai.tourismthailand.org) ดังภาพที่ 1.2 มีรายละเอียดดังนี  

1.4.2.1 ภูมิภาคเหนือ 17 เส้นทาง ประกอบด้วย ก้าแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์,  
น่าน, พะเยา, พิจิตร, พิษณุโลก, ล้าปาง, ล้าพูน, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, สุโขทัย, เชียงราย, เชียงใหม่, 
เพชรบูรณ์, แพร่ และ แม่ฮ่องสอน 

1.4.2.2 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 เส้นทาง ประกอบด้วย กาฬสินธ์ุ 
ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, นครพนม, บุรีรัมย์, บึงกาฬ, มุกดาหาร, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, 
สกลนคร , หนองคาย , ยโสธร , ศรีสะเกษ , สุรินทร์ , หนองบัวล้าภู , อุดรธานี , อ้านาจเจริญ , 
อุบลราชธานี และ เลย 

1.4.2.3 ภูมิภาคตะวันออก 10 เส้นทาง ประกอบด้วย จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด,  
ปราจีนบุรี, พัทยา, ระยอง, สระแก้ว, เกาะกูด, เกาะช้าง และ เกาะเสม็ด 

1.4.2.4 ภูมิภาคใต้ 20 เส้นทาง ประกอบด้วย กระบี่, ชุมพร, ตรัง,  
นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์
ธานี, หาดใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะพีพี, เกาะลันตา, เกาะสมุย และเกาะเต่า 

1.4.2.5 ภูมิภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 23 เส้นทาง ประกอบด้วย  
กาญจนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชะอ้า, ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, 
ปราณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, 
สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, หัวหิน, อ่างทอง และเพชรบุรี 
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ภาพที่ 1.1  ภูมิภาคท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ที่มา : http://www.knowintro.com/th/1341, 2016 
 
 ภูมิภาคท่องเที่ยวในการศึกษา ผู้วิจัยใช้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในการแบ่งภูมิภาคท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
  1) ซ ้าภูมิภาคเดิม หมายถึง ภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในครั งที่ 1 
และกลับมาท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมเป็นครั งที่ 2 ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559 – ธันวาคม 
2560) ตัวอย่างเช่น เริ่มต้นท่องเที่ยวภูมิภาคกลางในครั งที่ 1 และยังคงกลับมาท่องเที่ยวในภูมิภาค
กลางเป็นครั งที่ 2   

2) ภูมิภาคใหม่ หมายถึง ภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในครั งที่ 1 และ 
เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่เป็นครั งที่ 2 ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559 – ธันวาคม 
2560) ตัวอย่างเช่น เริ่มต้นท่องเที่ยวภูมิภาคกลางในครั งที่ 1 และเปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคเหนือ
เป็นครั งที่ 2 
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1.4.3 นักท่องเท่ียว หมายถึง ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึ นไป 
เป็นผู้มีการเดินทางโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการท่องเที่ยวแบบค้างคืนอย่างน้อย 2 วัน 1 คืนและมี
ค่าใช้จ่ายในด้านที่พัก ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559 – ธันวาคม 2560) ในการศึกษานี แบ่ง
นักท่องเที่ยวออกเป็น 2 กลุ่มคือ  

 1.4.3.1 กลุ่มนักท่องเท่ียวซ ้าภูมิภาคเดิม หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เริ่มต้น
เดินทางท่องเที่ยวครั งที่ 1 ในภูมิภาคท่องเที่ยว และกลับมาท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมเป็นครั งที่ 2 ใน
รอบ 2 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559 – ธันวาคม 2560) ตัวอย่างเช่น นาย ก เริ่มต้นท่องเที่ยวครั งที่ 1 
ในภูมิภาคกลาง และยังคงกลับมาท่องเที่ยวในภูมิภาคกลางเป็นครั งที่ 2 ในการศึกษานี  นาย ก คือ 
กลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคเดิม 

1.4.3.2 กลุ่มนักท่องเท่ียวภูมิภาคใหม่ หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เริ่มต้น 
เดินทางท่องเที่ยวครั งที่ 1 ในภูมิภาคท่องเที่ยว และเปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่เป็นครั งที่ 2 ใน
รอบ 2 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559 – ธันวาคม 2560) ตัวอย่างเช่น นาย ข เริ่มต้นท่องเที่ยวครั งที่ 1 
ในภูมิภาคกลาง และเปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคเหนือเป็นครั งที่ 2 ในการศึกษานี  นาย ข คือ กลุ่ม
นักท่องเที่ยวภูมิภาคใหม่ 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 ทราบส่วนแบ่งทางการตลาดของการท่องเที่ยวแต่ละภูมิภาค ในช่วงปี 2559-2560 ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.5.2 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้าข้อมูลในการวิจัยไปวางแผนกลยุทธ์ในด้าน
การจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
 
 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การวิจัยเรื่อง “การท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได ้
ศึกษา ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
  2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism Definition) 
  2.1.2 สิ่งเร้าและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Motivation of Tourists)  

2.1.3 พฤติกรรมการตั ดสิ น ใจท่ อ งเที่ ย ว  (Tourists' Decision-Making and 
Behavior Processes) 

  2.1.4 บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบกับการท่องเที่ยว 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลและกระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยว 
 2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (Big Five Personality) 

กับการท่องเที่ยว (Tourism) 
2.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภูมิภาคเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้กระบวนการ
มาร์คอฟ 

 2.3 ภูมิภาคเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
 

2.1.1 ความหมายของการท่องเท่ียว (Tourism Definition) 
World Tourism Organization (W.T.O, 2560) กล่าวว่า การท่องเที่ยว (Tourism)  

หมายถึง การเดินทางของบุคคล ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จากสถานที่นอกเหนือที่อยู่อาศัย หรือสถานที่
หนึ่งของบุคคลนั น ไปยังอีกสถานที่หนึ่งด้วยความสมัครใจ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อการ
พักผ่อน เพื่อการศึกษา เพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง เพื่อชมการแข่งขันกีฬา ฯลฯ โดยไม่ได้เป็นการ
เดินทางเพื่อการหารายได้ หรือประกอบอาชีพ 
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 องค์การสหประชาชาติ (2506 อ้างถึงใน บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา, 2548) ได้ให้ค้าจ้ากัดความ 
ของการท่องเที่ยว ไว้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทาง (Travel) ซึ่งประกอบด้วย 3 เงื่อนไข คือ 

 1) ต้องมีการเดินทาง (Travel) และต้องเป็นการเดินทางที่ไม่ได้ถูกบังคับ 
 2) ต้องมีจุดหมายปลายทาง (Destination) กล่าวคือ การท่องเที่ยวต้องมีจุดหมายปลายทาง 

ที่จะไปเยือน และจะต้องกลับมาอยู่ที่ภูมิล้าเนาเดิมหรือที่อยู่เดิม 
 3) ต้องมีความมุ่งหมาย (Purpose) กล่าวคือ การท่องเที่ยวต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 

วัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยไม่ได้มีเพื่อการประกอบอาชีพ 
ศศิธร ศิริบูชา (2558) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางไปจากสถานที่หนึ่งไปอีก 

สถานที่หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสุขสนุกสนานเริงรมย์ เปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีแรงกระตุ้นจากด้านกายภาพ ด้านวัฒนธรรม ด้านปฏิสัมพันธ์ และ
ด้านสถานะและเกียรติคุณ 
 ความหมายของการท่องเที่ยวจึงหมายถึง การเดินทางของบุคคลจากสถานที่พักอาศัย ไปยัง
จุดหมายปลายทางอีกสถานที่หนึ่งด้วยความเต็มใจ เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ เช่น เพื่อ
ต้องการพักผ่อน เพื่อชมกีฬา เป็นต้น 
 

2.1.2 สิ่งเร้าและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว (Motivation and Satisfactions of 
Tourists)  

นิยามและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว ได้มีผู้วิจัยนิยามไว้หลายท่าน (บุญ
เลิศ จิตตั งวัฒนา , 2555: 95-97) โดยแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ ยว ได้ ถูกพัฒนามาจาก
หลากหลายทฤษฎี แรกเริ่มแรงจูงใจในการท่องเที่ยวได้แนวคิดจาก มาสโลว์ (Maslow) คือทฤษฎี 
Maslow’s Hierarchy of Needs ห รื อ  Five-fold Hierarchy System of Maslow (Maslow, 
1943 quoted in Abraham Pizam, 2000: 7-8) เป็นทฤษฎีที่อธิบายความต้องการของมนุษย์เป็น
ล้าดับขั น โดยเริ่มจากความต้องการขั นพื นฐานของมนุษย์ ไปจนถึงความต้องการสูงสุดของมนุษย์ ดังนี  
 ขั นที่  1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั น
พื นฐานในการด้ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นน ้า อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นความต้องการเพื่อให้
มนุษย์สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ 
 ขั นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการอิสระ และต้องการ
ความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ  
 ขั นที่ 3 ความต้องการความรักและการยอมรับ (Social Needs) เป็นความต้องการให้บุคคล
อื่นรักยอมรับ และให้ความส้าคัญกับตนเอง 
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 ขั นที่ 4 ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการที่อยากให้
บุคคลอื่นยกย่อง นับถือตน รวมไปถึงการยอมรับจากคนทั่วไป 
 ขั นที่  5 ความต้องการได้รับความส้าเร็จตามความนึกคิดของตน (Self-Actualization 
Needs) เป็นความต้องการขั นสูงสดุที่มนุษย์ต้องการอยากจะได้ หรืออยากจะเป็น แต่ยังไม่สามารถจะ
ได้ หรือจะเป็นสิ่งที่ต้องการได้  
  มีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีของแรงจูงใจ พัฒนาจนกลายมาเป็น
ทฤษฎีแรงจูงใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แดนน์ (Dann's, 1977: 184-194 quoted in Abraham 
Pizam, Y. M., 2000: 9) เสนอทฤษฎีว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยวของแต่ละคน มักจะเกิดจากสิ่งเร้า 
2 ปัจจัย คือเกิดจากแรงผลัก (Push Motives) และแรงดึง (Pull Motives) เป็นปัจจัยที่ท้าให้
นักท่องเที่ยวออกเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ แมนเนลและไอโซ-อะโฮลา (Mannel & Iso-
Ahola, 1987: 314-331 quoted in Abraham Pizam, Y. M., 2000: 9) ได้ ศึกษาเพิ่ ม เติมและ
อธิบายว่า นักท่องเที่ยวต้องการสิ่งเร้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะมาจากตัวบุคคลเองหรือมาจากผู้อื่น ทฤษฎีของ 
แดนนอ์ธิบายดังนี  
 1) แรงผลัก (Push Motives) เป็นปัจจัยและสาเหตุที่จุดชนวนให้เกิดความต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยว ได้แก่ 

(1) ความต้องการพักผ่อนของร่างกาย 
(2) ความต้องการหลีกหนีความจ้าเจ หรือ ความเครียด 
(3) ความต้องการพบเจอสิ่งแปลกใหม่ในสถานที่ใหม่ 
(4) ความภาคภูมิใจในการเดินทางท่องเที่ยว 
(5) ความต้องการศึกษาวัฒนธรรม และการด้ารงชีวิตของสถานที่อื่น 
(6) ความต้องการความสงบทางใจ 
(7) ความต้องการในการเข้าสังคม หรือสร้างความสัมพันธ์ 

 2) แรงดึง (Pull Motives) เป็นแรงดึงดูดให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองต่อแรง
ผลัก เช่น ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว สถานที่เป็นที่นิยมในการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งแรงดึงนั น
จะขึ นอยู่กับแรงผลักที่ท้าให้บุคคลนั นเดินทางท่องเที่ยว 
 สิ่งเร้าที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการท่องเที่ยว นอกจากแรงผลัก และแรงดึงที่
เป็นปัจจัยหลกัแล้ว ยังมีสิ่งเร้าอื่นๆ ที่มาจากปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่วเอง เช่น บุคลิกภาพ วิถี
ชีวิต ทัศนคติหรือค่านิยม และปัจจัยภายนอก เช่น วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยว รวมไปถึงความพึงพอใจที่นักท่องเทีย่วได้รับจากประสบการณ์การท่องเที่ยวในครั งก่อนหน้า 
ล้วนเป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยวซ ้า 
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2.1.3 พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเท่ียว (Tourists' Decision-Making and Behavior 
Processes) 

 ครอมป์ตัน (Crompton, 1979: 408-424  quoted in Abraham Pizam, Y. M., 2000: 9)  
เห็นด้วยกับทฤษฎีของแดนน์ ครอมป์ตันพบว่าแรงผลัก (Push Motives)  เป็นเรื่องยากที่จะค้นพบ 
เขาชี ให้เห็นว่าคนอาจไม่เต็มใจที่จะให้เหตุผลที่แท้จริงส้าหรับการเดินทาง หากเหตุผลเหล่านั นเป็น
เรื่องส่วนบุคคลหรือเรื่องส่วนตัวที่ไม่อยากเปิดเผย ครอมป์ตันน้าเสนอรูปแบบของกระบวนการเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยมีแนวคิดจากค้าถาม “มีวันหยุดหรือไม่” ถ้าค้าตอบคือ “ใช่” 
จะถามต่อไปว่า “จะไปที่ไหน” ซึ่งสอดคล้องกับคริปเพนดอร์ฟ (Krippendorf, 1987 quoted in 
Abraham Pizam, Y. M., 2000: 9) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวว่า ขั นแรก
นักท่องเที่ยวมักจะไปท่องเที่ยวโดยมาจากแรงจูงใจจาก “จะไปเที่ยวที่ไหน” มากกว่า “จะไปหาสิ่ง
ใด” โดยครอมป์ตัน อธิบายว่าแนวคิดนี  เป็นแนวคิดที่สามารถก้าหนดกรอบแนวคิดในการเลือก
สถานที่ท่องเที่ยว สามารถเห็นความสัมพันธ์ของข้อจ้ากัดและการรับรู้ เช่น เวลา เงิน และจุดหมาย
ปลายทาง อุมและครอมป์ตัน (Um & Crompton, 1990: 432-448 quoted in Abraham Pizam, 
Y. M., 2000: 15-17)  ได้พัฒนากรอบแนวคิด และสร้างแบบจ้าลองเพื่ออธิบายพฤติกรรมการ
ตัดสินใจท่องเที่ยว โดยจะขึ นอยู่กับตัวแปรสามชุด คือ 

1) ปัจจัยภายนอก (External Inputs) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล แบ่งเป็น  

(1) เป้าหมายหรือความคาดหวัง (Significative) เช่น การเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 
(2) สิ่งดึงดูด (Symbolic) เช่น การบอกต่อของโปรโมช่ัน (Promotion Massages) 

สิ่งเร้าทางสังคม (Social Stimuli) 
2) ปัจจัยภายใน (Internal Inputs) เกิดขึ นจากลักษณะทางสังคมวิทยาของผู้ เดินทาง 

แบ่งเป็น 
(1) ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) 
(2) แรงจูงใจ (Motives) 
(3) ค่านิยม (Values)     -  
(4) ทัศนคติ (Attitudes) 

3) โครงสร้างการรับรู้ (Cognitive constructs) หมายถึง การรวมกันของปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก ที่ก่อให้เกิดความความต้องการและตัดสินใจไปท่องเที่ยว 
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มูตินโญ่ (Moutinho, 1987: 1-44 quoted in Abraham Pizam, Y. M., 2000: 24-26) ได้
พัฒนาและสร้างแบบจ้าลองขั นตอนก่อนและหลังการซื อบริการทางการท่องเที่ยว เขาชี ว่า
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลก่อนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว (Pre-Purchase Influences)  
 ส่วนที่ 2 การประเมินผลหลังจากการไปท่องเที่ยว (Post-Purchase Evaluation) 
 ส่วนที่ 3 การตัดสินใจท่องเที่ยวในอนาคต (Future Decision Making) 
 แบบจ้าลองสามารถอธิบายได้ว่า ก่อนการตัดสินใจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะมีความสนใจใน
สถานที่ท่องเที่ยวได้ เกิดจากปัจจัยหลายด้านกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการท่องเที่ยว แรกเริ่มจะ
เกิดจาก ปัจจัยภายในที่เป็นตัวก้าหนด คือ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ วิถีชีวิต ภูมิล้าเนา ทัศนคติ ค่านิยม 
และปัจจัยภายนอก คือ บรรทัดฐานทางสังคม กลุ่มอ้างอิง กระตุ้นท้าให้เกิดการท่องเที่ยว เมื่อเกิดการ
ท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวประเมินผลว่าการท่องเที่ยวที่ไปนั น มีความคุ้มค่าต่อการจ่ายเงินและมี
ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว โอกาสที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาเที่ยวซ ้าก็จะมีมาก ในทางตรงข้าม 
หากนักท่องเที่ยวรู้สึกว่าการท่องเที่ยวครั งนั นไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป และไม่ได้รับ
ความพึงพอใจ โอกาสที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาเที่ยวซ ้าก็จะมีน้อย หรือไม่มีเลย  

ชโมลล์ (Schmoll, 1977 quoted in Abraham Pizam, Y. M., 2000: 19-21) ได้เสนอตัว
แบบของกระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ  
 1) สิ่งเร้าด้านการท่องเที่ยว (Travel Stimuli) ได้แก่ การโฆษณาและการส่งเสริมทาง
การตลาด (Advertising and Promotion), การหาข้อมูลการท่องเที่ยว (Travel Literature), การ
ได้รับค้าแนะน้าจากนักท่องเที่ยวท่านอื่น (Suggestions/Reports from other travelers) และจาก
การแนะน้าจากแหล่งอื่น ๆ (Travel trade suggestions and recommendations) 
 2) ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสังคม (Personal and social determinants of travel 
behavior) ได้ แ ก่  ส ถาน ะท างสั งคม  (Socioeconomic status), บุ คลิ ก ภาพ  (Personality 
features), อิ ท ธิพ ล ทางสั งคม  (Social influences and aspirations) ทั ศนคติ แ ละ ค่ านิ ย ม 
(Attitudes and values) 
 3) ปัจจัยภายนอก (External Variables) ได้แก่ ความเช่ือมั่นในการท่องเที่ยว (Confidence 
in travel trade intermediary), ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว (Image of destination service), 
ประสบการณ์การท่องเที่ยวครั งก่อน (Previous travel experience), วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 
(Assessment of objective subjective risk) แล ะ  ข้อ จ้ ากั ด ในก ารท่ อ ง เที่ ย ว เ ช่น  เวล า , 
งบประมาณ เป็นต้น (Constraints of time, cost, etc.) 
 กระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยว เกิดจากสิ่งเร้าด้านการท่องเที่ยว (Travel Stimuli) เป็น
ปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าที่ท้าให้เกิดความต้องการในการท่องเที่ยว (Travel desires) โดยความต้องการใน
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ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว  (Travel desires) จ ะ เกิ ด จ าก แ ร ง จู ง ใจ  (Motivations), ค วาม ต้ อ งก า ร 
(Desires/Needs) และความคาดหวัง (Expectations) ที่มาจากแรงผลัก (Push Motives) จากปัจจัย
ส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสงัคม (Personal and social determinants of travel behavior) ผสาน
กับปัจจัยภายนอก (External Variables) ก่อให้เกิดการค้นหาข้อมูลในการท่องเที่ยว ( Information 
search), การประเมินทางเลือก (Assessment of travel alternatives) ที่ต้องพิจารณาจากหลาย ๆ 
ด้าน คือ ค่าใช้จ่ายและความ คุ้มค่า (Cost/value relations), ข้อมูลการเดินทางท่ องเที่ ยว 
(Quality/quantity of travel information), สถานที่ ท่อ งเที่ ย วและสิ่ งอ้ านวยความสะดวก 
(Attractions/amenities offered), พาหนะในการเดินทาง (Type of travel arrangements 
offered), และช่วงเวลาในการเดินทาง (Range of travel opportunities) ประกอบการตัดสินใจจน
น้าไปสู่การตัดสินใจท่องเที่ยว (Decision) 

ด้าน บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา (2555: 103-108) กล่าวว่า การจะทราบถึงว่า บุคคลมีการเดินทาง
ท่องเที่ยว จ้าเป็นต้องทราบถึงกระบวนการในการตัดสินใจท่องเที่ยว นั่นคือ พฤติกรรมการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจท่องเที่ยว ซึ่งมีอยู่ 9 ขั นตอน ดังนี  
 ขั นตอนที่ 1 การส่งเสริมการตลาดด้านท่องเที่ยว (Tourism Promotion) เป็นกระบวนการ
เผยแพร่และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว ให้แก่นักท่องเที่ยวโดยผ่านช่องทาง
สื่อสารต่าง ๆ อาทิเช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ เฟซบุค (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น โดยแหล่งข้อมูลและ
ช่องทางการหาข้อมูลดังกล่าว เป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการท่องเที่ยว 
 ขั นตอนที่ 2 ความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคน (Need) เมื่อนักท่องเที่ยว
ได้รับข้อมูลท่องเที่ยว ผ่านช่องทางต่าง ๆ ย่อมเกิดความต้องการท่องเที่ยวตามทฤษฎีแรงจูงใจความ
ต้องการขั นพื นฐาน โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักต้องการท่องเที่ยวยังแหล่งที่ตนเองสนใจ มีค่าครอง
ชีพถูก การบริการที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
 ขั นตอนที่ 3 สิ่งจูงใจส้าหรับนักท่องเที่ยว (Motivation) เป็นแรงกระตุ้นที่ท้าให้นักท่องเที่ยว
ต้องการท่องเที่ยว ซึ่งเกิดจากแรงผลกั (Push Factors) ที่ท้าให้บุคคลต้องการหลีกหนีความจ้าเจ หรือ
อาจเกิดจากปัจจยัภายใน เช่น วิถีชีวิต ภูมิล้าเนา บุคลิกภาพ และแรงดึง (Pull Factors) ที่ดึงดูดใจให้
ไปท่องเที่ยวในแหล่งนั น ๆ โดยสามารถแบ่งสิ่งจูงใจออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1) สิ่งจูงใจทางด้านกายภาพ (Physical Motivation) เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดจากความต้องการ
พักผ่อนทางร่างกายและจิตใจ 

2) สิ่งจูงใจทางด้านวัฒนธรรม (Culture Motivation) เป็นแรงกระตุ้นที่ เกิดจากความ
ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม ศิลปะ โบราณสถาน ในสถานที่ที่ไม่เคยเดินทางไป 
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3) สิ่งจูงใจด้านส่วนตัว (Personal Motivation) เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดจากความต้องการ
ส่วนตัว เช่น การเดินทางไปเยี่ยมญาติ การเดินทางเพื่อท้าบุญ  

4) สิ่ งจูงใจด้านสถานภาพ และช่ือเสียง (Prestige and Status Motivation) เป็นแรง
กระตุ้นที่เกิดจากความต้องการสร้างช่ือเสียงและพัฒนาตัวเอง เช่น การเดินทางเพื่อแข่งขันกีฬา การ
เดินทางเพื่อศึกษาต่างประเทศ 

ขั นตอนที่ 4 การตัดสินใจของนกัท่องเที่ยว (Decision Making) เป็นขั นตอนทีส่้าคัญที่สุด 

เนื่องจากว่า หากนักทอ่งเที่ยวมีความต้องการเดินทางทอ่งเที่ยวจากการได้รับการประชาสมัพันธ์ เกิด

ความต้องการทอ่งเที่ยวมากยิ่งขั น จากแรงจูงใจ และปจัจัยด้านแรงผลัก และแรงดงึ จนท้าใหเ้กิด

ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว (Tourist Image) ของแหลง่ทอ่งเที่ยวนั น โดยนักทอ่งเที่ยวจะพจิารณา

ว่าจะไปท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใด จากปจัจัยต่าง ๆ จากการส้ารวจ พบว่ามีปจัจัยในการตัดสินใจใน

การท่องเที่ยว 8 ประการ ดังนี  

1) จะไปท่องเที่ยวที่ไหน 
2) จะไปท่องเที่ยวเมื่อไร 
3) จะไปท่องเที่ยวทางใด 
4) จะไปท่องเที่ยวกับใคร 
5) จะไปท่องเที่ยวนานเท่าไร 
6) จะไปท่องเที่ยวเพื่อชมอะไร 
7) จะไปพักแรมในสถานที่ประเภทใด 
8) จะไปท่องเที่ยวแต่ละสถานที่กี่วัน 

 ขั นตอนที่ 5 การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว (Planning for Expenditure) โดยปกติเมื่อ
ตัดสินใจไปท่องเที่ยวในสถานที่ใด นักท่องเที่ยวย่อมต้องศึกษาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น 
ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เพื่อใช้วางแผนในการเดินทางท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างราบรื่น 
 ขั นตอนที่ 6 การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) เมื่อตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
และวางแผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ขั นตอนต่อมาคือนักท่องเที่ยวจะด้าเนินการจองที่พัก 
พาหนะในการเดินทาง และของใช้ส่วนตัว 
 ขั นตอนที่  7 การเดินทางท่องเที่ยว (Travel) เป็นการออกเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว
จนกระทั่งท่องเที่ยวเสร็จ โดยจะมีการประเมินผลในการท่องเที่ยวเป็นระยะ ว่ามีความพึงพอใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวเพียงใด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการกลับมาเที่ยวซ ้า หรือบอกต่อบุคคลอื่น 
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 ขั นตอนที่ 8 ประสบการณ์นักท่องเที่ยว (Experience) เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว
เสร็จสิ น และมีการประเมินผลความพึงพอใจในการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ สภาพแวดล้อม 
ผู้คน การบริการ ก็จะได้ผลการประเมินจากประสบการณ์การท่องเที่ยวเป็น 2 ด้าน คือ 

1) มีความพึงพอใจ และมีประสบการณ์ทางบวก (Positive) 
2) ไม่มีความพึงพอใจ และมีประสบการณ์ทางลบ (Negative) 
ขั นตอนที่ 9 ทัศนคติของนักท่องเที่ยว (Attitude) หากนักทอ่งเที่ยวมีความพงึพอใจ และมี

ประสบการณ์ทางบวก (Positive) ทีเ่กิดจากประสบการณ์การท่องเที่ยว ก็จะสง่ผลให้นักท่องเที่ยวเกิด

ทัศนคติที่ดีต่อแหลง่ท่องเที่ยวนั น และมีโอกาสกลับมาท่องเที่ยวซ ้า และบอกต่อแหล่งทอ่งเที่ยวให้แก่

บุคคลอื่น ในทางกลับกันหากนกัท่องเที่ยว ไม่มีความพงึพอใจ และมปีระสบการณ์ทางลบ (Negative) 

ก็จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดทัศนคติด้านลบต่อแหล่งท่องเที่ยวนั น และอาจจะไม่กลับมาท่องเที่ยวซ ้า 

รวมถึงบอกต่อแหล่งท่องเที่ยวในด้านไม่ดีให้แก่บุคคลอื่น 
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2.1.4 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับการท่องเท่ียว  (Big Five Personality and 
Tourism) 

จากการทบทวนทฤษฎีของ แดนน์ (Dann's,1977), ครอมป์ตัน (Crompton,1979), มูตินโญ่ 
(Moutinho, 1987), ชโมลล์ (Schmoll, 1977) ข้างต้น พบว่า บุคลิกภาพ (Personality) ซึ่งถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยภายในปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื อบริการทางการ
ท่องเที่ยว  
 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลทั งภายใน เช่น อารมณ์ ทัศนคติ จิตส้านึก ค่านิยม 
ความเช่ือ การตัดสินใจ รวมทั งลักษณะส่วนบุคคลภายนอกที่สังเกตได้ เช่น หน้าตา การพูด การ
แต่งตัว (ศรีเรือน แก้วกังวาล,2555: 12-6) โดยมีนักจิตวิทยาหลายท่านได้คิดค้นแนวคิดหลักของกลุ่ม
ทฤษฎีบุคลิกภาพ คอสตาและแมคเคร (Costa & McCrae: 1992 อ้างถึงใน ปิยนัฐ ธนบุตร, 2559 
และ ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2555) นักจิตวิทยา ได้พัฒนาและปรับปรุงแบบวัดบุคลิกห้าองค์ประกอบ 
เพื่อน้าไปศึกษาว่าบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (Big Five Personality) เป็นตัวแทนของโครงสร้าง
บุคลิกภาพที่เป็นสากลหรอืไม่ เมื่อน้าไปวัดกับบุคคลต่างวัฒนธรรม และผลการศึกษาพบว่า เหมือนกัน
ในทุกวัฒนธรรม ดังนั นแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของคอสตาและแมคเคร จึงเป็นที่ยอมรับว่า
เป็นแบบวัดมาตรฐาน โดยสามารถแบ่งบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และคุณลักษณะของบุคลิกห้า
องค์ประกอบ (ตารางที่ 2.1) ดังนี  

1) บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง (Extraversion: E) 
2) บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร (Agreeableness: A) 
3) บุคลิกภาพแบบมีจิตส้านึก (Conscientiousness: C) 
4) บุคลิกภาพแบบหว่ันไหวทางอารมณ์ (Neuroticism: N) 
5) บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness to experience: O) 
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ตารางที่ 2.1  ลักษณะและบุคลิกห้าองค์ประกอบ 
บุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพ ลักษณะผู้ท่ีได้คะแนนต้่า ลักษณะผู้ท่ีได้คะแนนสูง 

บุคลิกภาพ 
แบบเปิดเผยตนเอง 
(Extraversion: E) 

- อบอุ่น 
- ชอบรวมกลุ่ม 
- กล้าแสดงออก 
- กระตือรือร้น 
- ชอบเข้าสังคม 
- มองโลกในแง่ดี 

- ถือตัว 
- ไม่ชอบเข้าสังคม 
- ไม่ค่อยม่ันใจ 
- ไม่ชอบมีกิจกรรม 
- ไม่ชอบความตื่นเต้น 
- ไม่ค่อยร่าเริง 

- เป็นมิตรและสนิทสนม 
- ชอบเข้าสังคม 
- ม่ันใจในตนเอง 
- ท้ากิจกรรมอย่าง
กระฉับกระเฉง 
- กระหายความตื่นเต้น 

บุคลิกภาพ 
แบบเป็นมิตร 

(Agreeableness: A) 

- ไว้วางใจ 
- ตรงไปตรงมา 
- เห็นแก่ส่วนรวม 
- ยอมปฏิบัติตาม 
- อ่อนน้อมถ่อมตน 
อ่อนโยน 

- ชอบเยาะเย้ย ถากถาง 
ระแวง 
- ระมัดระวัง พูดเกินความจริง 
- ไม่เต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน 
- ก้าวร้าว ชอบแข่งขัน 
- รู้สึกว่าตนเองเหนือผู้อ่ืน 
กระด้าง 

- เห็นว่าผู้อ่ืนซ่ือสัตย์ 
เจตนาดี 
- ตรงไปตรงมา จริงใจ 
เต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน 
- ประนีประนอม คล้อย
ตาม ไม่ข่มผู้อ่ืน 
- จิตใจอ่อนโยน พร้อมที่
จะเปลี่ยนแปลง 

บุคลิกภาพ 
แบบมีจิตส้านึก 

(Conscientiousness: 
C) 

มีความสามารถ 
มีระเบียบ 
มีความรับผิดชอบ 
มีความมานะเพื่อ
ความส้าเร็จ 
มีวินัยในตนเอง 
มีความรอบคอบ 
 

- รู้สึกว่าไม่ได้เตรียมพร้อม
บ่อยครั ง 
- ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีระบบ 
- ไม่เอาใจใส่ต่อหน้าที่ 
- มีความมานะเพื่อ
ความส้าเร็จต่้า 
- ผัดวันประกันพรุ่ง วอกแวก 
ปฏิบัติโดยขาดการไตร่ตรอง 

- รู้สึกมีความสามารถและ
มีประสิทธิภาพ 
- มีระเบียบ 
- มีจิตส้านึกรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 
- มีความมานะเพื่อให้
ส้าเร็จตามเป้าหมาย 
- มุ่งเน้นปฏิบัติภารกิจให้
เสร็จ 
- คิดอย่างรอบคอบก่อน
ปฏิบัติ 

บุคลิกภาพ 
แบบหว่ันไหว 
ทางอารมณ์ 

(Neuroticism: N) 

- วิตกกังวล 
- โกรธง่าย 
- ท้อแท้ 
- ระมัดระวังตัวเองมาก 
- หุนหันพลันแล่น 
- หว่ันไหวง่าย 

- สงบ 
- ไม่ค่อยโกรธ 
- ท้อแท้ยาก 
- รู้จักปล่อยวาง 
- ทนต่อสิ่งที่มากระตุ้นได้ดี 
- ไม่ค่อยหว่ันไหว 

- วิตกกังวลง่าย 
- โกรธง่าย 
- ท้อแท้ง่าย 
- ยึดม่ัน ถือม่ัน  
- ถูกยั่วยุง่าย 
- รับมือกับความเครียด
ยาก 
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ตารางที่ 2.1  ลักษณะและบุคลิกห้าองค์ประกอบ (ต่อ) 
บุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพ ลักษณะผู้ท่ีได้คะแนนต้่า ลักษณะผู้ท่ีได้คะแนนสูง 

บุคลิกภาพ 
แบบเปิดรับประสบการณ ์
(Openness to 
experience: O) 

- ช่างฝัน 
- ซาบซึ งในความงาม 
- เปิดเผยความรู้สึก 
- ลงมือปฏิบัติ 
- มีความคิด 
- ยอมรับค่านิยม 

- ให้ความส้าคัญกับ
ปัจจุบัน 
- ไม่สนใจในศิลปะ 
- ไม่เปิดเผยความรู้สึก 
- ไม่ใช่นักปฏิบัติ 
- มีเหตุผลในมุมมองแคบ 
- ไม่ยอมรับค่านิยมใหม่ๆ 

- มีจินตนาการ ช่างฝัน 
ซาบซึ งในศิลปะ 
- เห็นคุณค่าของอารมณ์
ด้านต่าง ๆ 
- ชอบความหลากหลาย 
ลองสิ่งใหม่ 
- เน้นการใช้เหตุผลในมุม
กว้าง 
- พร้อมที่จะตรวจสอบ
ค่านิยมต่าง ๆ 

ที่มา: เรียบเรียงจาก ปิยนัฐ ธนบุตร:2559 และ ศรีเรอืน แก้วกังวาน:2555 
 

ปิยนัฐ ธนะบุตร (2559) วิจัยเรื่อง “อิทธิพลของวิธีวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่าและบังคับ
เลือกที่มีต่อความเที่ยงและความตรงเชิงโครงสร้างในการวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ” พบว่า 
นักวิจัยหลายท่านสนับสนุนแนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และมีการน้าแบบวัดบุคลิกห้า
องค์ประกอบมาใช้ในบริบทที่หลากหลาย ในระยะแรกนิยมใช้แบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (ไม่ตรงเลย, ไม่ค่อยตรง, ตรงบ้างไม่ตรงบ้าง, ค่อนข้างตรง, ตรงที่สุด) 
อย่างแพร่หลาย ต่อมามีการสร้างและพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบบังคับเลือก 2 
ตั ว เ ลื อ ก  โ ด ย บ ร า ว น์  แ ล ะ  เม ดิ โ อ ลิ ว า เ ร ส  (Brown & Maydeu-Olivares, 2 0 1 1 : 
http://psycnet.apa.org/record/9999-05430-000?doi=1) (ตรงกับฉันมากที่สุด, ตรงกับฉันน้อย
ที่สุด) ใช้แทน เพื่อพยายามลดความล้าเอียงและความผิดพลาดจากการตอบแบบวัดบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความเที่ยงแบบความคงที่โดยใช้ค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบบังคับเลือกสูงกว่าแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า  
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การวิจัยได้น้าแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบบังคับ
เลือกของ บราวน์ และ เมดิโอลิวาเรส (Brown & Maydeu-Olivares,2011 อ้างถึงใน ปิยนัฐ ธนบุตร:
2559: 52-54) มาเรียบเรียงและแปลเป็นภาษาไทย โดยแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าจะมีข้อค้าถามทั งหมด 60 ข้อ และให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียง 1 ข้อจากมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (ไม่ตรงเลย, ไม่ค่อยตรง, ตรงบ้างไม่ตรงบ้าง, ค่อนข้างตรง, ตรงที่สุด) ดัง
ตัวอย่างในตารางที่ 2.2 
ตัวอย่างแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
ค้าชี แจง : โปรดท้าเครื่องหมาย X ทับตัวเลขที่อธิบายตัวท่านในขณะนี ที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
เพียงตัวเลขเดียว โดยมีเกณฑ์การเลือกตอบ ดังนี  

1 หมายถึง  ข้อความไม่ตรงเลยกับพฤติกรรมโดยทั่วไป 
 2 หมายถึง  ข้อความไม่ค่อยตรงกับพฤติกรรมโดยทั่วไป 

3 หมายถึง  ข้อความตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับพฤติกรรมโดยทั่วไป 
4 หมายถึง  ข้อความค่อนข้างตรงกับพฤติกรรมโดยทั่วไป 
5 หมายถึง  ข้อความตรงที่สุดกับพฤติกรรมโดยทั่วไป 

ตัวอย่างวิธีการตอบ 
ตารางที่ 2.2  แบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
ข้อ ข้อค้าถาม ไม่ตรงเลย ไม่ค่อยตรง ตรงบ้างไม่

ตรงบ้าง 
ค่อนข้าง

ตรง 
ตรงท่ีสุด 

1 
 

ฉันมักผ่อนคลายเป็น
ส่วนใหญ่ 

1 2 3 4 5 

2 ฉันมักเป็นฝ่ายเริ่มต้น
พูดคุยกับคนอ่ืนก่อน 

1 2 3 4 5 

3 ฉันเป็นคนเรียนรู้ไว 1 2 3 4 5 

ที่มา บราวน์ และ เมดิโอลิวาเรส (Brown & Maydeu-Olivares,2011 อ้างถึงใน ปิยนัฐ ธนบุตร:
2559: 20) 
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ส่วนแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบบังคับเลือก จะมีข้อค้าถามทั งหมด 20 ข้อ ใน
หนึ่งข้อค้าถามจะมี 3 ตัวเลือก ให้ผู้ตอบเลือกเพียง 1 ตัวเลือกที่ตรงกับผู้ตอบในขณะนั นมากที่สุด ดัง
ตัวอย่างในตารางที่ 2.3 
ตัวอย่างแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบบังคับเลือก 
ค้าชี แจง : โปรดท้าเครื่องหมาย X ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

แบบวัดบุคลิกภาพนี มีทั งหมด 20 ข้อ ในแต่ละข้อประกอบด้วย ข้อความที่เป็นตัวเลือก  
3 ข้อความ โปรดพิจารณาและท้าเครื่องหมาย X ลงในพื นที่ว่างที่อธิบายตัวท่านในขณะนี ได้ตรงกับ
ความเป็นจริงน้อยที่สุด 1 ข้อความ และอธิบายตัวท่านในขณะนี ได้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 1 
ข้อความ รวมทั งหมด 2 ข้อความเท่านั น 
 
ตัวอย่างวิธีการตอบ 
ตารางที่ 2.3  แบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบบังคับเลือก 

ข้อ ข้อค้าถาม ตรงกับฉันมากท่ีสุด ตรงกับฉันน้อยท่ีสุด 
0 ฉันมักผ่อนคลายเป็นส่วนใหญ่   

 ฉันมักเป็นฝ่ายเริ่มต้นพูดคุยกับคนอ่ืนก่อน   

 ฉันเป็นคนเรียนรู้ไว   

ที่มา บราวน์ และ เมดิโอลิวาเรส (Brown & Maydeu-Olivares,2011 อ้างถึงใน ปิยนัฐ ธนบุตร:
2559: 21) 

งานวิจัยมีการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ ได้แก่  ความเที่ยงแบบความสอดคล้อง
ภายในโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค และความเที่ยงแบบความคงที่ด้วยวิธีการทดสอบ
ซ ้าโดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในของ
แบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบบังคับเลือกครั งที่ 1 สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 
.702, ครั งที่ 2 สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.678  และค่าความเที่ยงแบบความคงที่ 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันมีค่าเท่ากับ .711 ในขณะที่ค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้อง
ภายในของแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบมาตราส่วนประมาณค่าครั งที่ 1 สัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .861, ครั งที่ 2 สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.855  และ
ค่าความเที่ยงแบบความคงที่ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันมีค่าเท่ากับ .538  
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2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย วารสาร และผลการส้ารวจที่เกี่ยวข้องทั งในประเทศ และต่างประเทศ 
โดยแบ่งรายละเอียดในการน้าเสนอ ออกเป็น 3 ด้าน คือ 

2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลและกระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยว 
2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (Big Five Personality) กับการท่องเที่ยว 

(Tourism) 
2.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภูมิภาคเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้กระบวนการมาร์คอฟ 

 
2.2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและกระบวนการตัดสินใจท่องเท่ียว 

กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ (2559) วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย” ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และใช้สถิติคือการวิเคราะห์
ปัจจัย (Factor Analysis) วิเคราะห์ผล พบว่า ปัจจัยผลักที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวยุโรปที่เข้ามา 
ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้านมี 4 ปัจจัย ได้แก่ 1.) ปัจจัยด้านพบเห็นและมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ต่างประเทศ 2.) ปัจจัยด้านความสนุกและตื่นเต้น 3.) ปัจจัยด้านเพิ่มความสัมพันธ์กับครอบครัวและ
เพื่อน 4.) ปัจจัยด้านหลีกหนีจากความเบื่อหน่ายและภาระกิจประจ้าวัน และปัจจัยดึงที่มีอิทธิพลต่อ 
นักท่องเที่ยวยุโรปที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้านมี 3 ปัจจัยคือ 1.) ปัจจัยความคุ้มค่าและความ
ปลอดภัย 2.) ปัจจัยด้านวัดไทยและธรรมชาติ และ 3.) ปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดใจที่หลากหลาย 

ศลิษา ธีรานนท์ และเจริญชัย เอกมาไพศาล (2559) วิจัยเรื่อง “ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มี
ผลต่อการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ ้าในกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ: กรณีศึกษา
ภายหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557” ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส้ารวจ (Exploratory Factor Analysis: 
EFA) และการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอ้างอิง ( Inference Statistics) โดยใช้สถิติ Binary Logistic 
Regression ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ ้าของ
นักท่องเที่ยว ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ด้านสภาพแวดล้อม 2) ภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
สถานที่ท่องเที่ยว 3) ภาพลักษณ์ด้านปัจจัยการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 4) ภาพลักษณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ 5) ภาพลักษณ์ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก โดยพบว่า สถานภาพ ภูมิล้าเนา 
อายุ และอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและการตัดสินใจท่องเที่ยวซ ้า 
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กฤษณา กสิกรรม และนภวรรณ ฐานะกาญจน์พงษ์เขียว (2559) วิจัยเรื่อง “แรงจูงใจด้าน
นันทนาการและปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนพื นที่ของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนน ้าตกห้วยแม่ขมิ น 
อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์” เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ 
การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์สหสมัพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจ
ในการมาเยือนน ้าตกแม่ขมิ นล้าดับแรก ได้แก่ การได้รับอากาศบริสุทธ์ิ รองลงมาคือการได้ท้า
กิจกรรม/ใช้เวลาร่วมกับคนใกล้ชิด และการได้สัมผัสและอยู่ท่ามกลางธรรมชาติตามล้าดับ ส่วนปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนพื นที่ซ ้าของนักท่องเที่ยว ไดแ้ก่ ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยว 

สรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ (2558) วิจัยเรื่อง “ตัวแบบสมการโครงสร้างความภักดีในแหล่ง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต” เครื่องมือในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling : SEM) ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจผลักส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยว แรงจูงใจดึงส่งอิทธิพลทางตรงในทางบวกต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว และความพึง
พอใจในการท่องเที่ยว ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีในแหล่งท่องเที่ยว 

ฤดี หลิมไพโรจน์ และไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2558) วิจัยเรื่อง “อิทธิพลของภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่วที่มีต่อความตั งใจกลับมาเทีย่วซ ้าที่อยุธยา” 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจด้านสิ่ งดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ ้าที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามากที่สุด ตามด้วยความพึงพอใจต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์
ด้านแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย และภาพลักษณ์ด้านของที่ระลึก 

ศศิธร ศิริบูชา (2558) วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศ
ไทย กรณีเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก” เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ Independent Samples t-test, One-
way ANOVA, Simple Regression และ Multiple Regression ผลการวิจัยพบว่า 1.) นักท่องเที่ยว
ที่มีอายุ อาชีพ ถ่ินก้าเนิดต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 2.) รูปแบบการ
ด้าเนินชีวิต ปัจจัยทางการตลาดของการท่องเที่ยว และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของการ
ท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศไทย และ 3.) ปัจจัยทาง
การตลาดด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจ้าหน่าย ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยี และ
ด้านเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
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ศิริเพ็ญ ดาบเพชร (2557) วิจัยเรื่อง “การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวครั งแรก
และนักท่องเที่ยวซ ้า” โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรและพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ครั งแรกและนักท่องเที่ยวซ ้า 2.) ศึกษาปัจจัยดึงดูด ปัจจัยผลักดันและ
องค์ประกอบการทอ่งเที่ยวที่มีอทิธิพลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ สถิติการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยดึงดูดด้าน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีอทิธิพลต่อการกลับมาท่องเทีย่วซ ้าของนักท่องเที่ยว และปัจจัยด้านคมนาคม
มีอิทธิพลการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั งสองกลุ่ม 

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และคณะ (2556) วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดฉัตรศิลาในอ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ สถิติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านคุณภาพและการ
บริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดฉัตรศิลา 

มูฮัมหมัด และจามิล (Mohamad and Jamil (2012) วิจัยเรื่อง “A Preference Analysis 
Model for Selecting Tourist Destinations Based on Motivational Factors: A Case Study 
in Kedah, Malaysia” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแรงจูงใจภายในต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว
ใน Kedah เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ใช้ Fuzzy Hierarchical TOPSIS (FHTOPIS) 
ในการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ที่มีอิทธิพลมากที่สดุต่อการเลือก
ท่องเที่ยวใน Kedah คือ การไปเยี่ยมหรือพบปะเพื่อน/ครอบครัว (Visiting friends/relatives) 
ในขณะที่ ความต้องการพบเจอสิ่งใหม่ๆ (Novelty Seeking) เป็นปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลน้อยที่สดุใน
การไปเที่ยวใน Kedah 

ฮู ไซ  และ วู  (Hsu, Tsai, and Wu (2009) วิ จั ย เรื่ อ ง  “The preference analysis for 
tourist choice of destination: A case study of Taiwan” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
พัฒนากระบวนการตัดสินใจเลอืกภูมิภาคท่องเที่ยว โดยใช้การวิเคราะห์ล้าดับขั น (AHP) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายใน (Internal force) ได้แก่ การไปเยี่ยมหรือ
พบปะเพื่อน/ครอบครัว (Visiting friends/relatives) เป็นปัจจัยภายในล้าดับแรกที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกภูมิภาคเดินทางในไต้หวันส่วนปัจจัยภายนอก (External force) ได้แก่ ความปลอดภัยด้านชีวิต 
(Personal Safety) เป็นปัจจัยภายนอกล้าดับแรกที่มีอิทธิพลต่อการเลือกภูมิภาคเดินทางในไต้หวัน 
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2.2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับการท่องเท่ียว 

กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์และคณะ (2558) วิจัยเรื่อง “อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
และความรู้เรื่องการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มตี่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ
ห้าองค์ประกอบ ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (EK) และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
(EB) และ 3) ศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีต่อ EB เมื่อมี EK เป็นตัวแปรส่งผ่าน 
ตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีจ้านวน 547 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีเลือกแบบหลาย
ขั นตอน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติวิเคราะห์ คือ สถิติบรรยาย การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ การวิเคราะห์ถดถอยแบบ
ขั นตอนระดับลดหลั่น และการวิเคราะห์การ ส่งผ่าน ผลการวิจัยพบว่า  

1) นักศึกษาที่มีเพศและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ (EB) แตกต่างกัน แต่นักศึกษาที่ ชั นปีและคณะวิชาต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ (EB) ไม่แตกต่างกัน  

2) บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบทั งห้าด้านมีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ 
(EB) และพบความสมัพันธ์ทางบวกระหว่างพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ (EB) กับ ความรูเ้รือ่ง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ (EK) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ส่วนบุคลิกภาพด้านความไม่มั่นคงทาง
อารมณ ์(N) และด้านการแสดงตัว (E) เท่านั นที่มีความสมัพนัธ์กับความรู้เรื่องการทอ่งเที่ยวเชิงอนรุักษ์ 
(EK) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  

3) บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (EB) อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ในขณะที่อิทธิพลของบุคลิกภาพด้านความไม่มั่นคงทางอารมณ์( N) ต่อพฤติกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (EB) เมื่อมีความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (EK) เป็นตัวแปรส่งผ่าน 
เป็นการส่งผ่านแบบสมบูรณ์ และบุคลิกภาพด้านการแสดงตัว (E) เป็นการส่งผ่านบางส่วน แต่
บุคลิกภาพด้านการเปิดรับประสบการณ์ (O) ด้านความเป็นมิตร (A) และด้านการมีจิตส้านึก (C) ไม่มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (EB) เมื่อมีความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ (EK) เป็นตัวแปรส่งผ่าน 
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 คูมา วิเวก และคณะ (Kumar Vivek et (2017) ท้าการวิจัยเรื่อง “Big five personality 
traits and tourist’s intention to visit green hotels” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลิกห้าองค์ประกอบกบัความตั งใจที่จะเข้าพักโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องมือใน
การวิจัยคือแบบสอบถาม ตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในย่านใจกลางเมือง ประเทศ
อินเดีย จ้านวน 285 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ผลการวิจัย 
พบว่า บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร (Agreeableness), บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง (Extraversion) , 
บุคลิกภาพแบบความมีจิตส้านึก (Conscientiousness) และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ 
(Openness) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั งใจที่จะเข้าพักโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วน
บุคลิกภาพแบบหว่ันไหวทางอารมณ์ (Neuroticism) ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั งใจที่จะเข้า
พักโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เหมย ฟุ ง ถัง และแลม (Mei Fung Tang and Lam (2016) วิจัยเรื่อง “The role of 
extraversion and agreeableness traits on Gen Y’s attitudes and willingness to pay for 
green hotels” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของลักษณะบคุลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง 
(Extraversion)  แบบความเป็นมิตร (Agreeableness) และทัศนคติของคน Generation Y ที่มีต่อ
ความเต็มใจใช้บริการโรงแรมที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม ตัวอย่างคือกลุ่มคน Generation Y ที่เกิดในปี ค.ศ. 1980 – 1990 ในมาเก๊า สถิติที่ใช้
คือ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ผลการวิจัย พบว่า บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง 
(Extraversion) และบุคลิกภาพแบบเป็นมิตร  (Agreeableness) มีความสัมพันธ์ทางตรงกับทัศนคติ
ต่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทัศนคติต่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์
ทางตรงกับความเต็มใจใช้บริการโรงแรมที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 จานิ และฮาน (Jani and Han (2015) วิจัยเรื่อง “Influence of environmental stimuli 
on hotel customer emotional loyalty response: Testing the moderating effect of the 
big five personality factors” โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกห้ า
องค์ประกอบกับบรรยากาศ การตอบสนองทางอารมณ์ และความจงรักภักดี ของลูกค้าโรงแรม 
เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม ตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการโรงแรมในเกาหลีจ้านวน 
563 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกห้าองค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง 
(Extraversion), บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness)  และ บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร  
(Agreeableness) มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศ การตอบสนองทางอารมณ์ และความจงรักภักดีของ
ลูกค้าโรงแรม  
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 ค ว า โ ซ ว า  (Kvasova (2015) วิ จั ย เ รื่ อ ง  “ The Big Five personality traits as 
antecedents of eco-friendly tourist behavior” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลิกห้าองค์ประกอบกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม 
ตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวสาธารณรัฐไซปรัส (Republic of Cyprus) จ้านวน 227 
ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง (Extraversion), บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร  
(Agreeableness), บุคลิกภาพแบบมีจิตส้านึก (Conscientiousness) และบุคลิกภาพแบบหว่ันไหว
ทางอารมณ์ (Neuroticism) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่วน
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness) ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 
 จานิ  (Jani (2014) วิจั ย เรื่ อ ง “Relating travel personality to Big Five Factors of 
personality” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกห้าองค์ประกอบ (Big Five 
Factors) กับบุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยว (Travel Personality) เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม ตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี จ้านวน 360 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า 
บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (Big Five Factors : BFF) มีความส้าพันธ์กับบุคลิกภาพการเดินทาง 
(Travel Personality) โดย 20 ตัวแปรทางบุคลิกภาพด้านการท่องเที่ยว จากทั งหมด 60 ตัวแปร มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญกับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ 
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภูมิภาคเดินทางท่องเท่ียวโดยใช้กระบวนการมาร์คอฟ 

เซีย, พัลลภ ศรีพงษ์สกุล และแพคเกอร์ (Xia, Zeephongsekul, and Packer (2011, p. 2) 
วิจัยเรื่อง “Spatial and temporal modelling of tourist movements using Semi-Markov 
processes” งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และพยากรณ์แบบแผนการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเกาะฟิลลิป รัฐวิกเตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย โดยใช้แบบสอบถาม
จ้านวน 800 ชุดในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์แบบแผนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกระบวนการ
มาร์คอฟ งานวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มคนผู้สูงอายุในยุโรป ใช้เวลาในการท่องเที่ยว
แต่ละจุดในอุทยานประมาณ 4 ช่ัวโมงก่อนจะย้ายไปท่องเที่ยวที่จุดอื่น โดยงานวิจัยเสนอโมเดลของ
การท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่ว โดยที่นักท่องเที่ยวจะเริม่ต้นท่องเทีย่วที่จุด Cape Woolamai จากนั น
ย้ายไปท่องเที่ยวที่ Koala Conservation Centre ย้ายไปท่องเที่ยวที่ Cowes และย้ายไปท่องเที่ยวที่ 
Penguin Parade ก่ อ น ที่ จ ะ อ อ ก จ า ก อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ เก า ะ ฟิ ล ลิ ป  ดั ง ภ า พ ที่  2.1  
โดยที่ A คือInformation Centre, B คือ Cape Woolamai, C คือ Churchill Island,  
D คือ Koala Conservation Centre, E คือKhyll Inlet, F คือ Cowes, G คือ Penguin Parade, 
H คือ The Nobbies, I คือ Ventnor และ J คือ Outside the park  
 

 
ภาพที่ 2.1 โมเดลการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเกาะฟิลลปิ รัฐวิกเตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย  
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จากการทบทวนทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสงัเคราะห์ออกมาเป็น
กระบวนการตัดสินใจในการเลอืกภูมิภาคท่องเที่ยวในประเทศ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  กระบวนการตัดสินใจในการเลอืกภูมิภาคท่องเที่ยวของงานวิจัย 
  

ใช ่

การเลือกภูมิภาคท่องเท่ียวในประเทศ 
(Destination Choice) 

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ 
(Big Five Personality) 

1. บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง (Extraversion)  
2. บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร (Agreeableness) 
3. บุคลิกภาพแบบมีจิตส้านึก (Conscientiousness) 
4. บุคลิกภาพแบบหว่ันไหวทางอารมณ์ (Neuroticism) 
5. บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness to experience) 

ความพึงพอใจ (Satisfactions) 
1. การขนส่ง  
2. อาหารและเครื่องดื่ม ที่พักอาศัย  
3. ความปลอดภัย  
4. ราคา  
5. สถานที่ท่องเที่ยว  
6. ความเป็นมิตรของบุคคลท้องถิ่น  

ส่ิงเร้าด้านการท่องเท่ียว (Travel Stimuli) 
1. การโฆษณาและการส่งเสริมทางการตลาด  
2. การหาข้อมูลการท่องเที่ยว  
3. ได้รับการแนะน้าจากนักท่องเที่ยวท่านอ่ืน  
4. ความเชื่อม่ันในการท่องเที่ยว 
5. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
6. อ่ืน ๆ 

 

1. นักท่องเท่ียวท่ีกลับไป
ท่องเท่ียวในภูมิภาค
เดิม 

2. นักท่องเท่ียวท่ี
เปลี่ยนไปท่องเท่ียวใน
ภูมิภาคใหม่ 

ข้อจ้ากัดในการท่องเท่ียว 
(Constraints) 

1. เวลา 
2. เงิน 
3. อ่ืน ๆ 

จ้านวนครั งในการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยในรอบปี  

2559-2560 
 

มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ครั ง 
ไม่ใช่ 

ช่องทางการหาข้อมูลท่องเท่ียว (Travel Literature) 

ภูมิล้าเนา (Hometown) 



บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัย 

เชิงส้ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย จากการศึกษา ทบทวน
ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสังเคราะห์ออกเป็นกรอบแนวคิด 
และมีระเบียบวิธีวิจัย ดังหัวข้อต่อไปนี  

3.1 กรอบแนวคิดและตัวแปรที่ ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวซ ้า 
ภูมิภาคเดิม 

 3.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1 กรอบแนวคิดและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวซ ้า
ภูมิภาคเดิม 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสังเคราะห์และสร้างกรอบ
แนวคิดในการศึกษาโดยยึดแนวคิดจากแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ผสานกับแนวคิด
กระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยวของ แดนน์, ครอมป์ตัน, มูติญโญ่และชโมลล์ ได้กรอบแนวคิดใน
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคโดยมีรายละเอียด ดังนี  

3.1.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก ่
        3.1.1.1 สิ่งเร้าดา้นการท่องเท่ียว (Travel Stimuli) ในงานวิจัยนี  ได้ยึดแนวคิดของ
Schmoll (1977) ว่า สิ่งเร้าด้านการท่องเที่ยว (Travel Stimuli) เป็นปจัจัยหนึ่งในการกระตุ้น
ท้าให้เกิดการเดินทาง ผสานกบัปจัจัยภายนอก ได้แก่ ความเช่ือมั่นในการท่องเที่ยว 
(Confidence in travel trade intermediary) และภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว (Image of 
destination service) รวมกลุ่มเป็นตัวแปรด้านสิ่งเร้าด้านการท่องเที่ยว (Travel Stimuli) 
ดังนี  

1) การโฆษณาและการสง่เสริมทางการตลาด (Advertising and Promotion) 
2) การหาข้อมลูการท่องเที่ยว (Travel Literature) 
3) ได้รับการแนะน้าจากนักท่องเที่ยวท่านอื่น (Suggestions from other  
travelers) 
4) ความเช่ือมั่นในการท่องเที่ยว (Tourism Confidence) 
5) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (Destination Image) 
6) อื่น ๆ 

        3.1.1.2 ช่องทางการหาข้อมูลท่องเท่ียว (Travel Literature) ได้แก่ ช่องทาง
ออนไลน์ ช่องทางออฟไลน์ และช่องทางทั งออนไลน์และออฟไลน ์
        3.1.1.3 ภูมิล้าเนา (Hometown) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูมิภาคกลาง ภูมิภาค
ตะวันออก ภูมิภาคใต้ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมภิาคเหนือ 
        3.1.1.4 ความพึงพอใจในการท่องเท่ียวครั งท่ี 1 (First Satisfactions) ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการท่องเทีย่วในช่วง มกราคม 2559-
ธันวาคม 2560 โดยท้าการศึกษาความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั งที่ 1 เนื่องจากต้องการ
ทราบว่า ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั งก่อนหน้ามีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวใน
ครั งต่อไปหรือไม่ โดยท้าการศึกษาความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ดังนี  
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1) ด้านการขนส่ง (Transportation facilities) 
2) ด้านอาหารและเครือ่งดื่ม (Quality & variety of food) 
3) ด้านที่พักอาศัย (Accommodation facilities) 
4) ด้านความปลอดภัย (Personal safety) 
5) ด้านราคา (Price) 
6) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว (Culture & historical) 
7) ด้านความเป็นมิตรของบุคคลท้องถ่ิน (Friendliness of people) 

        3.1.1.5 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (Big Five Personality) ในงานวิจัยนี จะ
ท้าการศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (Big Five Personality) ตามแนวคิดของคอสตา
และแมคเคร (Costa & McCrae: 1992) ว่ามีอิทธิพลต่อการเลือกภูมิภาคท่องเที่ยวหรือไม่ 
โดยบุคลิกห้าองค์ประกอบที่ท้าการศึกษา ได้แก่ 

1) บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง (Extraversion: E)  
2) บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร (Agreeableness: A) 
3) บุคลิกภาพแบบมีจิตส้านึก (Conscientiousness: C) 
4) บุคลิกภาพแบบหว่ันไหวทางอารมณ์ (Neuroticism: N) 
5) บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness to experience: O) 

  
3.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การท่องเที่ ยวซ ้าภูมิภาคเดิมของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการท่องเที่ยวแบบค้างคืนอย่างน้อย 2 วัน 1 คืน
ในช่วง มกราคม 2559-ธันวาคม 2560 
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ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่มอีิทธิพลตอ่การท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม 
 
  

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ  
(Big Five Personality) 

ตัวแปรต้น 

สิ่งเร้าด้านการท่องเท่ียว  
(Travel Stimuli) 

ตัวแปรตาม 

การท่องเท่ียวซ ้าภูมิภาคเดิม
(Destination) 

ความพึงพอใจในการ
ท่องเท่ียวครั งท่ี 1 

(First Satisfaction) 

ช่องทางในการหาข้อมูล
ท่องเท่ียว  

(Travel Literature) 

ภูมิล้าเนา 
(Hometown) 
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3.2 ประชากรและตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากร คือ บุคคลชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครอายุ 15 ปีขึ นไป และมี
การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ อย่างน้อย 2 วัน 1 คืน และมีค่าใช้จ่ายในด้านที่พัก ภายในรอบปี 
2559-2560 (มกราคม 2559 - ธันวาคม พ.ศ. 2560)  

3.2.2 ขนาดตัวอย่าง 
ผู้วิจัยท้าการค้านวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรที่ไม่ทราบขนาดประชากรของ Cochran (1953) 

โดยให้ค่าความผิดพลาดไมเ่กิน 5% ด้วยความเช่ือมั่น 95% โดยมีสูตรการค้านวณดังนี  
  

n=
z2p(1-p)

e2
 

      
โดยที่ n = ขนาดตัวอย่าง 

z = ค่าที่ได้จากตารางการแจกแจงปกติมาตรฐาน (Standard normal distribution) ซึ่ง 
ขึ นอยู่กับระดับความเช่ือมั่น ในการศึกษานี ก้าหนดใหร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% (Z = 1.96) 
p = สัดส่วนประชากรที่สนใจ ก้าหนดให้เท่ากับ 0.5 
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้ (Allowable error) ในการศึกษาก้าหนดให ้
เท่ากับ 0.05 

จะได ้  

𝑛 =
1.9620.5(1 − 0.5)

0.052
 

 
จากการค้านวณขนาดตัวอย่าง จะได้ตัวอย่างเท่ากับ 384.96 คน หรือ 385 คน 
3.2.3 การเลือกตัวอย่าง  
ผู้วิจัยเลือกแผนการสุ่มตัวอย่างแบบสามขั น (Third Stage Sampling) โดยมีรายละเอียด 

ดังนี  
 ขั นแรก (First Stage) ท้าการสุ่มหน่วยตัวอย่างขั นแรก (Primary Sampling Unit : PSU) 
จากการสุ่มกลุ่มการปกครอง 3 กลุ่มการปกครอง จาก 6 กลุ่มการปกครอง ตามการแบ่งเขตการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2543) ดังนี   
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 กลุ่มที่ 1 กลุ่มรัตนโกสินทร์ จ้านวน 9 เขต ประกอบด้วย เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพญาไท 
เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ และเขตบางรัก  

กลุ่มที่ 2 กลุ่มบูรพา จ้านวน 9 เขต ประกอบด้วย เขตดอนเมือง เขตหลักสี่  
เขตสายไหม เขตบางเขน เขตจัตุจักร เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ และเขตวังทองหลาง  

กลุ่มที่ 3 กลุ่มศรีนครินทร์ จ้านวน 8 เขต ประกอบด้วย เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี  
เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตประเวศ เขตสวนหลวง และเขตคันนายาว  

กลุ่มที่ 4 กลุ่มเจ้าพระยา จ้านวน 9 เขต ประกอบด้วย เขตดินแดง เขตห้วยขวาง  
เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสาธร เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา  

กลุ่มที่ 5 กลุ่มกรุงธนใต้ จ้านวน 8 เขต ประกอบด้วย เขตบางขุนเทียน  
เขตบางบอน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ เขตธนบุรี เขตคลองสาน และเขตบางแค  

กลุ่มที่ 6 กลุ่มกรุงธนเหนือ จ้านวน 7 เขต ประกอบด้วย เขตบางพลัด  
เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม และเขตทวีวัฒนา 

ใช้วิธีการสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน  
(Simple Random Sampling without Replacement) จากการจับฉลากได้กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่ม
เจ้าพระยา และกลุ่มกรุงธนเหนือ 
 ขั นที่สอง (Secondary Stage) สุ่มหน่วยตัวอย่างขั นที่สอง (Secondary Sampling Unit : 
SSU) จากการสุ่มรายช่ือเขต 2 รายช่ือเขต จากกลุ่มการปกครองทีสุ่่มได้ในขั นแรกโดยการจับฉลาก ได้
เขตพระนคร เขตบางซื่อ เขตบางนา เขตสาธร เขตบางพลัด และเขตตลิ่งชัน  

ขั นท่ีสาม (Third Stage) สุ่มหน่วยตัวอย่างขั นที่สาม (Tertiary Sampling Unit : TSU) 
จากการสุ่มตัวอย่าง (คน) จากรายช่ือเขตที่สุ่มได้ในขั นที่สอง ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 ขนาดตัวอย่างในแต่ละเขตพื นทีท่ี่สุม่ได้ 

กลุ่มการปกครองท่ี
เลือกสุ่ม 

เขตท่ีเลือกสุ่ม จ้านวนตัวอย่าง 
(คน) 

กลุ่มรัตนโกสินทร์  เขตพระนคร 

เขตบางซือ่ 

64 
64 

กลุ่มเจ้าพระยา  
 

เขตบางนา 

เขตสาธร 

64 
64 

กลุ่มกรุงธนเหนือ  
 

เขตบางพลัด 

เขตตลิ่งชัน 

64 
65 

รวม       385 

 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเรื่องนี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยแบง่การสอบถามดังนี  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เป็นข้อค้าถามแบบเลือกตอบและระบุค้าตอบลงใน
ช่องว่าง จ้านวน 7 ข้อ 

ตอนท่ี 2 ภูมิภาคท่องเท่ียว และความพึงพอใจในการท่องเท่ียวครั งท่ี 1 โดยที่ภูมิภาค
เดินทางท่องเที่ยว เป็นข้อค้าถามให้ผู้ตอบระบุจังหวัด ที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวแบบค้างคืน ภายใน 
2 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559-ธันวาคม 2560) จากนั นผู้วิจัยจะท้าการจัดกลุ่มจังหวัดให้อยู่ในรูปแบบ
ภูมิภาค ตามการแบ่งกลุ่มภูมิภาคของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และท้าการวิเคราะห์โดยใช้
กระบวนการมาร์คอฟเพื่อศึกษาแบบแผนการเลือกภูมิภาคในการท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั งที่ 1เป็นข้อค้าถามแบบเลอืกตอบจ้านวน 7 ข้อ ใช้เกณฑ์การ
ประเมินค่าแบบลเิคอรท์ (Likert’s Scale) 5 ระดับโดย 

5 หมายถึง  ระดับความพงึพอใจมากทีสุ่ด 
4 หมายถึง  ระดับความพงึพอใจมาก 
3 หมายถึง  ระดับความพงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง  ระดับความพงึพอใจนอ้ย 
1 หมายถึง  ระดับความพงึพอใจนอ้ยที่สุด 
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 ผู้วิจัยก้าหนดการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยระดับความพงึพอใจในครั งที่ 1 โดยการ
ค้านวณช่วงของคะแนน (ความกว้างของอันตรภาคชั น) ดังนี  

ความกว้างของอันตรภาคชั น  = 
ข้อมูลที่มีค่ามากที่สุด – ข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุด

จ้านวนชั น
 

 

    = 
5-1

5
 

 
     = 0.80 
 

ดังนั นเกณฑเ์ฉลี่ยระดับความพงึพอใจในครั งที่ 1 ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ก้าหนดดังนี  
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลี่ย 3.21 – 4.20 หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.20 หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 

ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการท่องเท่ียว และสิ่งเร้าด้านการท่องเท่ียว เป็นข้อค้าถามแบบ
เลือกตอบ จ้านวน 11 ข้อ 

ตอนท่ี 4 แบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบบังคับเลอืก ประยุกต์จากแบบวัด
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบบงัคับเลือกของ Brown & Maydeu-Olivares (2011: อ้างถึงใน 
ปิยนัฐ ธนะบุตร: 2559) เป็นข้อค้าถามแบบเลือกตอบจ้านวน 20 ข้อ ตัวแปรที่ใช้ในการวัดบุคลิกภาพ
ห้าองค์ประกอบแบบบงัคับเลือกในครั งนี  เป็นตัวแปรที่สงัเกตได้ จ้านวน 60 ตัวแปร คือข้อค้าถาม
ทางบวกและทางลบ ที่แสดงถึงบุคลกิห้าองค์ประกอบ ดังนี  

1) ข้อค้าถามแบบเปิดเผยตนเอง (Extraversion: E) ประกอบด้วยข้อค้าถามทางบวก 
(E+) จ้านวน 8 ข้อค้าถาม และข้อค้าถามทางลบ (E-) จ้านวน 4 ข้อค้าถาม 

ข้อค้าถามทางบวก (E+) จ้านวน 8 ข้อ ได้แก่ 
(1) ฉันมักเป็นฝ่ายเริ่มต้นพูดคุยกับคนอื่นกอ่น   (E1+) 
(2) ฉันเป็นสีสันและคนส้าคัญของงานเลี ยง    (E2+) 
(3) ฉันรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กบัคนอื่น    (E3+) 
(4) ฉันมักพูดคุยกับคนจ้านวนมาก ในงานเลี ยง   (E4+) 
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(5) ฉันรู้สึกสบายใจ เมื่ออยู่ท่ามกลางคนอื่น    (E5+) 
(6) ฉันเข้ากับคนอื่นได้ง่าย      (E6+) 
(7) ฉันไม่รู้สกึอะไร หากต้องเป็นจุดสนใจของคนอื่น   (E7+) 
(8) ฉันสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้    (E8+) 

ข้อค้าถามทางบวก (E-) จ้านวน 4 ข้อ ได้แก่ 
(1) ฉันมักจะเงียบเมื่ออยู่กบัคนแปลกหน้า    (E1-) 
(2) ฉันมักจะเกบ็ตัว ไม่ชอบเข้าสังคม    (E2-) 
(3) ฉันเป็นคนพูดไม่เก่ง      (E3-) 
(4) ฉันสนิทกบัคนอื่นได้ยาก     (E4-) 

2) ข้อค้าถามแบบเป็นมิตร (Agreeableness: A) ประกอบด้วยข้อค้าถามทางบวก (A+) 
จ้านวน 8 ข้อค้าถาม และข้อค้าถามทางลบ (A-) จ้านวน 4 ข้อค้าถาม 

ข้อค้าถามทางบวก (A+) จ้านวน 8 ข้อ ได้แก่ 
(1) ฉันเป็นคนกตัญญู      (A1+) 
(2) ฉันมักถามไถ่ทุกข์สุขของคนอื่น     (A2+) 
(3) ฉันเห็นอกเห็นใจความรูส้ึกของคนอื่น    (A3+) 
(4) ฉันสามารถรับรู้ความรูส้ึกของคนอื่นได ้    (A4+) 
(5) ฉันชอบช่วยเหลอืคนอื่น     (A5+) 
(6) ฉันรู้ว่าท้าอย่างไรให้คนอื่นสบายใจ    (A6+) 
(7) ฉันมักใช้เวลาอยู่กบัคนอื่น     (A7+) 
(8) ฉันชอบท้าให้คนอื่นสบายใจ     (A8+) 

ข้อค้าถามทางบวก (A-) จ้านวน 4 ข้อ ได้แก่ 
(1) ฉันไม่สนใจปัญหาของผูอ้ื่น      (A1-) 
(2) ฉันไม่สนใจความรูส้ึกของคนอื่น    (A2-) 
(3) ฉันไม่ค่อยเป็นห่วงคนอื่น     (A3-) 
(4) ฉันไม่สนใจคนอื่น      (A4-) 

3) ข้อค้าถามแบบมีจิตสา้นึก (Conscientiousness: C) ประกอบด้วยข้อค้าถามทางบวก 
(C+) จ้านวน 8 ข้อค้าถาม และข้อค้าถามทางลบ (C-) จ้านวน 4 ข้อค้าถาม 

ข้อค้าถามทางบวก (C+) จ้านวน 8 ข้อ ได้แก่ 
(1) ฉันท้างานหรือสิ่งต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้   (C1+) 
(2) ฉันเป็นคนมรีะเบียบ      (C2+) 
(3) ฉันท้าทุกอย่างตามตารางเวลา     (C3+) 
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(4) ฉันมักท้างานให้เสรจ็โดยทันท ี     (C4+) 
(5) ฉันเตรียมพร้อมอยู่เสมอ     (C5+) 
(6) ฉันท้าสิ่งต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด   (C6+) 
(7) ฉันชอบความเป็นระเบียบ     (C7+) 
(8) ฉันชอบความเป็นระเบียบและความสม่้าเสมอ   (C8+) 

ข้อค้าถามทางลบ (C-) จ้านวน 4 ข้อ ได้แก่ 
(1) ฉันมักจะลืมว่าเก็บของไว้ที่ไหน     (C1-) 
(2) ฉันใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน ์     (C2-) 
(3) ฉันมักท้างานไมเ่สร็จ      (C3-) 
(4) ฉันปล่อยให้ห้องรก      (C4-) 

4) ข้อค้าถามแบบหว่ันไหวทางอารมณ์ (Neuroticism: N) ประกอบด้วยข้อค้าถาม
ทางบวก (N+) จ้านวน 4 ข้อค้าถาม และข้อค้าถามทางลบ (N-) จ้านวน 8 ข้อค้าถาม 

ข้อค้าถามทางบวก (N+) จ้านวน 4 ข้อ ได้แก่ 
(1) ฉันมักผ่อนคลายเป็นส่วนใหญ ่     (N1+) 
(2) ฉันรู้สึกหงุดหงิดง่าย      (N2+) 
(3) ฉันแทบจะไม่เคยรูส้ึกหดหู่      (N3+) 
(4) ฉันแทบจะไม่เคยรูส้ึกหงุดหงิด      (N4+) 

ข้อค้าถามทางลบ (N-) จ้านวน 8 ข้อ ได้แก่ 
(1) ฉันเป็นคนอารมณ์เสียง่าย     (N1-) 
(2) ฉันวิตกกังวลง่าย       (N2-) 
(3) ฉันมีอารมณ์แปรปรวน     (N3-) 
(4) ฉันไม่ปล่อยวาง      (N4-) 
(5) ฉันหงุดหงิดง่าย       (N5-) 
(6) ฉันวิตกกังวลง่าย      (N6-) 
(7) ฉันเป็นคนเครียดง่าย      (N7-) 
(8) บ่อยครั งฉันรูส้ึกหดหู ่      (N8-) 

5) ข้อค้าถามแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness to Experience: O) ประกอบด้วย
ข้อค้าถามทางบวก (O+) จ้านวน 8 ข้อค้าถาม และข้อค้าถามทางลบ (O-) จ้านวน 4 ข้อค้าถาม 

ข้อค้าถามทางบวก (O+) จ้านวน 8 ข้อ ได้แก่ 
(1) ฉันเป็นคนเรียนรู้ไว      (O1+) 
(2) ฉันเป็นคนมีความสามารถหลายด้าน    (O2+) 
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(3) ฉันชอบที่จะคิดวิธีการใหม่ ๆ ในการท้าสิง่ต่าง ๆ   (O3+) 
(4) ฉันมีความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ     (O4+) 
(5) ฉันชอบอ่านเรื่องท้าทาย      (O5+) 
(6) ฉันสามารถจัดการกับข้อมลูจ้านวนมากได้   (O6+) 
(7) ฉันมีความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ     (O7+) 
(8) เป็นเรื่องง่ายที่ฉันจะเข้าใจสิง่ต่าง ๆ    (O8+) 

ข้อค้าถามทางลบ (O-) จ้านวน 4 ข้อ ได้แก่ 
(1) ฉันมักไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องนามธรรม    (O1-) 
(2) ฉันมักหลีกเลี่ยงการอ่านเรือ่งยาก ๆ    (O2-) 
(3) ฉันขาดจินตนาการ      (O3-) 
(4) ฉันหลีกเลี่ยงทีจ่ะแสดงความคิดเห็น    (O4-) 

โดยมีเกณฑก์ารแบง่กลุ่ม ดังนี  
ข้อค้าถามทางบวก  ตรงกบัฉันน้อยทีสุ่ด  ให้คะแนน 0 คะแนน 
   ข้อความที่ไม่ได้ถูกเลือก  ให้คะแนน 1 คะแนน 
   ตรงกบัฉันมากทีสุ่ด  ให้คะแนน 2 คะแนน 
ข้อค้าถามทางลบ  ตรงกบัฉันมากทีสุ่ด  ให้คะแนน 0 คะแนน 
   ข้อความที่ไม่ได้ถูกเลือก  ให้คะแนน 1 คะแนน 
   ตรงกบัฉันน้อยทีสุ่ด  ให้คะแนน 2 คะแนน 

ผู้วิจัยก้าหนดการแปลความหมายของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ โดยการให้คะแนนตาม
เกณฑ์การแบ่งกลุม่ และใช้ค่าสถิติพื นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลผล 
 

3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการท้า Pre-Test คือการแจกแบบสอบถาม 
จ้านวน 32 ชุด แบ่งเป็นการส้ารวจภาคสนามจ้านวน 20 ชุด และแบบสอบถามออนไลน์จ้านวน 12 
ชุด ได้รับการตอบกลับจ้านวน 32 ชุด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตอบกลับเท่ากับ 100% ตรวจสอบความ
เที่ยง (Reliability) โดยใช้การทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของแอลฟา (Cronbach’s Alpha) ใน
การหาความเช่ือมั่น มาตรวัดระดับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั งที่  1 ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของแอลฟา (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.833 และมาตรวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
แบบบังคับเลือก ได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของแอลฟา (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.799  
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3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท้าการเก็บข้อมูลตามเขตพื นที่ดังที่อธิบายในแผนการสุ่ม 
ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์และภาคสนามโดยการอธิบายรายละเอียด
เนื อหาภายในและวิธีการตอบแบบสอบถามใหก้ับผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามออนไลน์สรา้ง
จาก Google Form ระบุข้อค้าถามเขตที่พักอาศัยในข้อค้าถามแรก เพื่อป้องกันผู้ตอบแบบสอบถามที่
ไม่ได้อยู่ในแผนการสุ่มตอบแบบสอบถาม เมื่อท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากขนาดตัวอย่างครบ 
จากนั นท้าการคัดเลือกแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อน้ามาลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.1 การวิเคราะห์แบบแผนการเลือกภูมิภาคของนักท่องเท่ียว  
ในการวิจัยเรื่องนี ต้องการศึกษาภูมิภาคเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยต้องการทราบถึงค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนภูมิภาคเดินทางจากภูมิภาค
หนึ่งไปอีกภูมิภาคหนึ่ง ผู้วิจัยเลือกใช้กระบวนการมาร์คอฟ (Markov Process) ในการวิเคราะห์ 
เนื่องจากกระบวนการมาร์คอฟ (Markov Process) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลูกโซ่มาร์คอฟ เป็น
กระบวนการสโตคาสติค (Stochastic Process) (ปรีชา วิจิตรธรรมรส , 2542: 1-2) คิดค้นโดยนัก
คณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย อังเดร เอ มาร์คอฟ (Andrei A. Markov) โดยมีแนวคิดน้าความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ในปัจจุบันมาใช้พยากรณ์โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์ในอนาคต  

ตัวแบบท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

𝑃{𝑋𝑡+1 = 𝑗|𝑋𝑡 = 𝑖}  =  𝑃{𝑋𝑛 = 𝑗|𝑋0 = 𝑖} ส ำหรบั 𝑡 = 0,1,2, . ..  (1) 

สมการที่ (1) เป็นสมการที่บอกถึงค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะที่  𝑖 ไปเป็นสถานะ

ที่ 𝑗 (เปลี่ยนจากสถานะหนึง่ไปเป็นอีกสถานะหนึง่) เมื่อเวลาผ่านไป เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์   

𝑝𝑖𝑗(𝑛) เรียกว่า ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนผ่านสถานะ 𝑛 ขั น (n – Step Transition 

Probabilities) เขียนในรูปเมทริกซจ์ัตุรสั 𝑝 ได้ดังนี  
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สภาวะถัดไป (𝑗) 

สภาวะเริ่มต้น (𝑖) 1 2 ... N 
 1   𝑝11 𝑝12 ... 𝑝1𝑁 

 2   𝑝21 𝑝22 ... 𝑝2𝑁 

 .   . . ... .   

 .   . . ... . 

 .   . . ... . 

 N   𝑝𝑁1 𝑝𝑁2 ... 𝑝𝑁𝑁  𝑁𝑥𝑁 

 

โดยที่ 𝑝𝑖𝑗(𝑛) มีคุณสมบัติดังนี  

1) 0 ≤ 𝑝𝑖𝑗 ≤ 1 ;  𝑖 ≥ 1, 𝑗 ≤ 𝑁 
2) ∑ 𝑝𝑖𝑗 = 1 ;  𝑖 = 1,2, . . . , 𝑁𝑁

𝐽=1    
 

โดยเมทริกซ์การเปลี่ยนภูมิภาคในการท่องเที่ยว 2 ครั ง  เมื่อ 𝑛 = 1 สามารถเขียนได้ดังนี  

 
ภาพที่ 3.2  ทรานซิชันเมทรกิซ์ (Transition Matrix) ของการเปลี่ยนภูมิภาคในการทอ่งเที่ยว  

จากทรานซิชันเมทรกิซ์ ก้าหนดให้ ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคเดินทาง

ท่องเที่ยว 2 ครั ง เมื่อ 𝑛 = 1 คือ 𝑝𝑖𝑗  เมื่อ 

𝑖 และ 𝑗 = 1,2, … ,5 
โดยที่ 1 = ภูมิภาคเหนือ 
 2 = ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3 = ภูมิภาคกลาง 
4 = ภูมิภาคตะวันออก 
5 = ภูมิภาคใต้ 
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 จะเห็นได้ว่าเมทริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคการเดินทางท่องเที่ยวในภาพที่ 
3.2 แต่ละสมาชิกใน P จะแทนความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนผ่านจากภูมิภาคหน่ึงไปยังภูมิภาคถัดไป  
เช่น แถวที่ 1 ความน่าจะเป็นที่นักท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวครั งที่ 1 ในภูมิภาคเหนือและยังคงท่องเที่ยวใน

ภูมิภาคเหนือเท่ากับ 𝑃11 ซ่ึงหมายความว่า ภูมิภาคเหนือสามารถรักษานักท่องเที่ยวซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน

เท่ากับ 𝑃11 ในระยะสั น (𝑛 = 1) โดยจะท้าการศึกษาภูมิภาคการท่องเที่ยวที่เท่ากับหรือมากกว่า 
2 ครั ง ตามการแบ่งเส้นทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 
สามารถเขียนไดอะแกรมแสดงสถานะการเปลี่ยนภูมิภาคท่องเที่ยว (State Diagram) ไดด้ังภาพที่ 3.3 

 
ภาพที่ 3.3  ไดอะแกรมแสดงสถานะ (State Diagram) การเปลี่ยนภูมิภาคท่องเที่ยว 
 
โดยที่ n = ภูมิภาคเหนือ 
 ne = ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 c = ภูมิภาคกลาง 
 e = ภูมิภาคตะวันออก 
 s = ภูมิภาคใต้ 
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จากภาพที่ 3.3 จะเห็นได้ว่า ไดอะแกรมแสดงสถานะของลูกโซ่มาร์คอฟส้าหรับงานวิจัยนี มี 5 
สถานะ คือ การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคเหนือ (N), การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE), การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคกลาง (C), การเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออก (E) และการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคใต้ (S) แต่ละสถานะมี
ลูกศรชี ไปยังสถานะอื่นซึ่งสามารถอธิบายได้เช่นเดียวกับทรานซิชันเมทริกซ์ 

เมตริกซ์ของการถ่ายทอด 𝑃 สามารถน้าไปใช้ค้านวณหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่

ต้องการทราบ จากการถ่ายทอด 𝑛 ขั นได้ เมื่อสภาวะเริ่มต้นคือ 𝑆1 

ให้  𝑣1
𝑛  คือ เวกเตอร์ความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ทีเ่ป็นไปได้ 𝑛 ขั น  

 𝑆1 คือ สภาวะปัจจุบัน 
 
พิจารณา ณ เวลาเริ่มต้น (0) จะได ้

𝑣1
0  =  [𝑝11 𝑝12 . . . 𝑝1𝑁]      (2) 

เพราะว่า สภาวะปจัจบุัน คือ  𝑆1 ดังนั นค่า 𝑃𝑖𝑗 = 0 ทุกค่า 𝑖 ≠ 𝑗 และ 𝑃11 ในขั นถัดไป 

(𝑛 = 1) สภาวะจะเป็น 𝑆1 ด้วยความน่าจะเป็น 

𝑣1
1  =  𝑣1

0𝑃 = [𝑝11 𝑝12
. . . 𝑝1𝑁] ;  0 ≤  𝑝𝑖𝑗  ≤  1  (3) 

ซึ่งก็คือค่าความน่าจะเป็นในแถวที่ 𝑖 ของเมตริกซ์ 𝑃 ดังนั น 

𝑣1
𝑛  =  𝑣1

𝑛−1𝑃 = (𝑣1
1𝑃𝑛−2)𝑃 =  𝑣1

1𝑃𝑛−1     (4) 
 
เมื่อท้าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว จะค้านวณค่าความน่าจะเป็นแบบทรานเชียนท์ 

ของการเลือกภูมิภาคในการท่องเที่ยว และค่าความน่าจะเปน็ทรานซิชันของการเปลี่ยนภูมิภาคในการ
ท่องเที่ยว จนกระทั่งเข้าสูเ่งื่อนไขสภาวะคงที่ (Determination of Steady-State Condition)  ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครในรอบ 2 ปีที่ผา่นมา (มกราคม 2559 – ธันวาคม 2560) 

โดยที่เง่ือนไขสภาวะคงท่ี (Determination of Steady-State Condition) เป็นเงื่อนไข
ที่สามารถใช้ศึกษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้ หมายถึง กระบวนการมาร์คอฟที่มีพฤติกรรมระยะยาว 
(The Long-Run Behavior of Markov Process) คือ กระบวนการทีส่ามารถถ่ายทอดไปยังสภาวะ
อื่นๆ ได้ทุกสถานะ อาจจะเป็นเพียง 1 ขั นหรือมากกว่า 1 ขั น และกระบวนการมาร์คอฟนั นต้องเป็น 

Regular Chain นั่นคือ ลูกโซ่มาร์คอฟที่มีเมตริกซ์การถ่ายทอดเท่ากบั 𝑃  มี 𝑛 เป็นจ้านวนเต็มบวก

ที่ท้าให้ 𝑃𝑛  มีสมาชิกทุกตัวมีค่ามากกว่า 0 
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ลูกโซม่าร์คอฟจะเข้าสู่กระบวนการคงที่ได้ก็ต่อเมือ่ค่าของ 𝑃𝑖𝑗   มีแนวโน้มที่จะคงที่ และ

เวกเตอร์ความน่าจะเป็น 𝑣𝑖
𝑛 มีแนวโน้มที่จะเท่ากันทุกค่าของ 𝑖 

 
3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ลกัษณะ พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ โดยประมวลผลด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS for Windows 16.0 

 
3.6.3 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวซ ้าภูมิภาคเดิมของนักท่องเท่ียวชาว

ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิ (Logistic Regression Analysis) 
เนื่องจากตัวแปรตามมีมาตรวัดเป็นนามบัญญัติ แบ่งแกเป็น 2 กลุ่ม คือ ท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม และ
ท่องเที่ยวภูมิภาคใหม่ มีสมการการวิเคราะห์ดังสมการที่ 5 
 
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝(𝑦 = 1)) = 𝑏0 + 𝑏1𝐹1 + 𝑏2𝐹2 + 𝑏3𝐹3 + 𝑏4𝐹4 + 𝑏5𝐹5                    
(5) 
 

เมื่อ 𝑏0    คือ ค่าคงที่ 

  𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏5  คือ ค่าสัมประสิทธ์การถดถอยโลจสิติก 

 𝐹1    คือ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ได้แก่  

1) บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง  

2) บุคลิกภาพแบบหว่ันไหวทางอารมณ์  

3) บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์  

4) บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร  

5) บุคลิกภาพแบบมีจิตส้านึก 

 𝐹2   คือ สิ่งเร้าทางการทอ่งเที่ยว ได้แก่ การได้รับการแนะน้าหรือ 

ชักชวนจากคนอื่น, การได้หาข้อมลูการท่องเที่ยวจากแหล่งตา่ง ๆ 

และจากการโฆษณาและภาพลักษณ์ทางการทอ่งเที่ยว 
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𝐹3   คือ ช่องทางการหาข้อมลูท่องเทีย่ว ได้แก่ ช่องทางจากแหล่ง  

Online เพียงช่องทางเดียว ช่องทางจากแหล่ง Offline เพียง 

ช่องทางเดียว และช่องทางตั งแต่ 2 ช่องทางทั งจากแหล่ง Online  

และ Offline 

𝐹4   คือ ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว ได้แก่ ได้แก่ ความพึงพอใจใน 

ด้านราคา ด้านสถานที่และที่พกั ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการ 

ส่งเสริมการตลาด 

 𝐹5   คือ ภูมิล้าเนา 

 
ดังนั นวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูของการศึกษานี จึงสามารถสรุปดังตารางที่ 3.2  
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ตารางที่ 3.2  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ในการวิจัย 
วัตถุประสงค ์ การวิเคราะห์ 

วัตถุป ระสงค์ข้ อ ท่ี  1 : เพื่ อ ศึ กษา
ลักษณะและพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ
ของนั กท่ อ ง เที่ ย วชาวไทย โดยรวม ใน เขต
กรุงเทพมหานคร จ้าแนกตามกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
กลับ ไปท่ องเที่ ยวในภูมิภาคเดิ ม  และกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ 

ศึกษาโปรไฟล์ (Profile) และพฤติกรรมทั่วไป
ขอ งนั กท่ อ ง เที่ ย ว โด ย ใช้ ส ถิ ติ พ รรณ น า 
(Descriptive Statistics) ได้แก่  
- การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

- รอ้ยละ (Percentage) 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 : เพื่อศึกษาแบบ
แผนในการเลือกภูมิภาคท่องเที่ยวและประมาณ
ส่วนแบ่งการตลาดของการกลับไปท่องเทีย่วซ ้าใน
ภูมิภาคเดิมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร 

กระบวนการมาร์คอฟ  (Markov Process)  
อันดับที่ 1 

วัตถุ ป ระสงค์ ข้ อ ท่ี  3 : เพื่ อ ศึ กษ า
อิทธิพลของปัจจัยด้านสิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว 
ด้านช่องทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยว ด้าน
ภูมิล้าเนา ด้านความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 
และด้านบุคลิกภาพ ที่มีต่อการกลับมาท่องเที่ยว
ซ ้าในภูมิภาคเดิมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิ 
 (Logistic Regression) 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยแบ่งการน้าเสนอผล 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี  
4.1 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง 
4.2 ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมและ
นักท่องเที่ยวภูมิภาคใหม ่
4.3 ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั งที่ 1 ของนักท่องเที่ยว 
4.4 แบบแผนการเลือกภูมิภาคท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว 
4.5 ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมของนักท่องเที่ยว 

 

4.1 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักท่องเที่ยวที่เป็นตัวอย่างของการศึกษานี  เกินครึ่งเป็นเพศหญิง  
ร้อยละ 67.8 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็น ร้อยละ 55.1 และ 30-39 ปี ร้อยละ 22.3 
ภูมิล้าเนาส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 57.9 รองลงมามีภูมิล้าเนาอยู่ในภาคกลาง  
ร้อยละ 19 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 11.4 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 73 รองลงมาคือ
สมรส ร้อยละ 18.4 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 71.4 ประกอบอาชีพ
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 63.9 รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 12.7 และข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานของรัฐ ร้อยละ 7.8 และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้  
15,000 - 29,999 บาท คิดเป็น ร้อยละ 46.2 รองลงมามีรายได้ 30,000 - 44,999 บาท ร้อยละ 19.5 
ตามล้าดับ 
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ตารางที่ 4.1 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง 
ลักษณะส่วนบุคคล ความถี่ (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
124 
261 

 
32.2 
67.8 

รวม  385 100.0 

2. อายุ 
15-19 ปี 
20-29 ปี 
30-39 ปี 
40-49 ปี 
50-59 ปี 
60 ปีขึ นไป 

 
8 
212 
86 
40 
23 
16 

 
2.1 
55.1 
22.3 
10.4 
6.0 
4.2 

รวม  385 100.0 

3. ภูมิล้าเนา 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก 
ภาคใต้ 
ภาคกลาง 
กรุงเทพมหานคร 

 
17 
44 
10 
18 
73 
223 

 
4.4 
11.4 
2.6 
4.7 
19.0 
57.9 

รวม  385 100.0 

4. สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
ม่าย/หย่า 

 
281 
100 
4 

 
73.0 
25.9 
1.0 

รวม  385 100.0 

5. ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
ปวส. /อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
4 
6 
28 
32 
275 
40 

 
1.0 
1.6 
7.3 
8.3 
71.4 
10.4 

รวม  385 100.0 
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ลักษณะส่วนบุคคล ความถี่ (คน) ร้อยละ 
6. อาชีพ 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
อาชีพอิสระ 
รับจ้างทั่วไปรายวัน 
นักเรียน/นักศึกษา 
แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ 
อ่ืนๆ 

 
30 
246 
18 
14 
4 
49 
20 
4 

 
7.8 
63.9 
4.7 
3.6 
1.0 
12.7 
5.2 
1.0 

รวม  385 100.0 

7. รายได้ 
ไม่มีรายได้ 
ต่้ากว่า  10,000 บาท 
10,000 - 14,999 บาท 
15,000 - 29,999 บาท 
30,000 - 44,999 บาท 
45,000 - 59,999 บาท 
60,000 - 74,999 บาท 
90,000 - 100,000 บาท 
มากกว่า 100,000 บาท 

 
33 
31 
46 
178 
75 
14 
5 
1 
2 

 
8.6 
8.1 
11.9 
46.2 
19.5 
3.6 
1.3 
.3 
.5 

 รวม  385 100.0 
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4.2 ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม
และนักท่องเที่ยวภูมิภาคใหม่ 

ส้าหรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงไว้ในตารางที่ 4.2 ซึ่ง
พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางในช่วงไตรมาสที่ 2 คือช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน มากที่สุด ร้อยละ 35.3 

รองลงมาคือไตรมาสที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม และ ไตรมาสที่ 4 ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ร้อย
ละ 27.3 และไตรมาสที่ 3 ช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน ร้อยละ 10.1 ตามล้าดับ ในวันเสาร์-อาทิตย์
มากที่สุด ร้อยละ 48.3 รองลงมาคือในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศกาล ร้อยละ 27 ส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง คือเพื่อท่องเที่ยวและพักผอ่น ร้อยละ 57.8 สาเหตุหรือแรงจูงใจหลักที่ท้า
ให้เดินทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่คือ ได้รับการแนะน้าหรือชักชวนจากคนอื่น ร้อยละ 43.1 รองลงมาคือ 
การได้หาข้อมูลการท่องเที่ยวจากแหล่งต่าง ๆ ร้อยละ 28.1 ลักษณะการเดินทางส่วนใหญ่เดินทางกับ
เพื่อน ร้อยละ 38.2 และครอบครัว ร้อยละ 37.7 ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้พาหนะส่วนตัว/
รถยนต์มากที่สุด ร้อยละ 60.7 ช่องทางในการหาข้อมูลท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะสอบถามข้อมูลจาก
บุคคลที่เคยไปสถานที่ท่องเที่ยวนั น ร้อยละ 32.8 การ Search Engine เช่น Google, Pantip ร้อยละ 
30.6 และจากโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุค, อินสตาแกรม ร้อยละ 26.5 ในสัดส่วนที่เท่าๆกัน และ
ประเภทกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมท้า คือ การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 39.9  
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ตารางที่ 4.2 ร้อยละของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ้าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
พฤติกรรมการท่องเท่ียว ร้อยละ 

1. ไตรมาสในการท่องเที่ยว 
ไตรมาสท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม) 
ไตรมาสที 2 (เมษายน-มิถุนายน) 
ไตรมาสท่ี 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 
ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 

 
27.3 
35.3 
10.1 
27.3 

รวม  100.0 

2. วัน / ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 
วันจันทร์-วันศุกร์ 
วันเสาร์-วันอาทิตย์ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดเทศกาล 
วันลาพักผ่อน 
อื่นๆ 

 
11.4 
48.3 
27.0 
12.2 
1.0 

รวม  100.0 

3. วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียว  
เย่ียมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน 
ท่องเท่ียว/พักผ่อน 
เข้าร่วมเทศกาล/ประเพณี 
ชมกีฬา 
ไหว้พระ/ปฏิบัติธรรม 
ซื อของ/ช้อปปิ้ง 
ค้นหามิตรภาพและประสบการณ์ใหม่ ๆ 
อื่น ๆ 

 
16.2 
57.8 
3.8 
.7 
7.1 
4.4 
8.2 
1.8 

รวม  100.0 

4. สาเหตุ/แรงจูงใจหลักที่ท้าให้เดินทางท่องเที่ยว 
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด 
การได้หาข้อมูลการท่องเท่ียวจากแหล่งต่าง ๆ 
ได้รับการแนะน้าหรือชักชวนจากคนอื่น  
มีความเชื่อมั่นในจังหวัดท่ีไปท่องเท่ียว 
ภาพลักษณ์ของจังหวัดท่ีไปท่องเท่ียว 
อื่นๆ 

 
6.0 
28.1 
43.1 
7.5 
8.8 
6.5 

รวม 100.0 

5. ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว 
เดินทางคนเดียว 
เดินทางกับเพ่ือน 

 
4.8 
38.2 
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พฤติกรรมการท่องเท่ียว ร้อยละ 
เดินทางกับครอบครัว 
เดินทางกับแฟน/สามี ภรรยา 
อื่นๆ 

37.7 
18.5 
.7 

รวม 100.0 

6. พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว 
พาหนะส่วนตัว/รถยนต์ 
รถโดยสารประจ้าทาง/รถตู้ 
รถเช่า เช่น รถตู้ รถบัส 
รถไฟ 
เคร่ืองบิน 
อื่น ๆ 

 
60.7 
12.5 
12.2 
3.6 
10.8 
.2 

รวม 100.0 

7. ช่องทางในการหาข้อมูลท่องเท่ียว 
เว็บไซต์ภาครัฐ เช่น ททท., อุทยานแห่งชาติ  
Search Engine เช่น Google, Pantip  
โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุค, อินสตาแกรม 
วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการท่องเท่ียว 
บุคคลท่ีเคยไปสถานท่ีท่องเท่ียวนั น  
อื่นๆ 

 
5.7 
30.6 
26.5 
3.0 
32.8 
1.4 

รวม  100.0 

8. ประเภทกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
ท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์นิเวศ 
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ท่องเท่ียวเชิงผจญภัย 
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม 
ท่องเท่ียวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ 
ท่องเท่ียวเชิงอาสาสมัคร 
พักผ่อนในท่ีพัก/ไม่ท้ากิจกรรม 

 
8.7 
10.1 
9.3 
3.7 
13.6 
1.9 
2.4 
39.9 
2.0 
8.4 

รวม  100.0 
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จากจ้านวนนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการท่องเที่ยวมากกว่า 1 ครั ง ในรอบ 2 ปี
ที่ผ่านมา (มกราคม 2559-ธันวาคม 2560) ทั งหมด 270 คน มีการท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม 92 คน คิด
เป็นร้อยละ 34 ที่เหลือเปลี่ยนภูมิภาค คุณลักษณะส่วนบุคคลที่ส้าคัญของนักท่องเที่ยว 2 กลุ่มนี  แสดง
ไว้ในตารางที่ 4.3  

เพศของนักท่องเท่ียว เมื่อพิจารณาเพศชาย พบว่า ร้อยละ 31.3 ท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและ
ร้อยละ 68.7 ท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ส่วนเพศหญิง พบว่า ร้อยละ 35.3 ท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิม 
และร้อยละ 64.7 ท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่  

อายุของนักท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 15-19 ปี จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ , 
นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 34.0 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 66.0 จะ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่, นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 30-49 ปี ร้อยละ 28.9 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและ
ร้อยละ 71.1 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ และนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 50 ปีขึ นไป ร้อยละ 53.6 จะ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิม และร้อยละ 46.4 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่  

สถานภาพของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 34.7 จะท่องเที่ยว
ในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 65.3 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่, นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 
30.8 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 69.2 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ และนักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพม่ายหรือหย่า ร้อยละ 66.7 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 33.3 จะท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคใหม่ 

ระดับการศึกษาของนักท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่้ากว่าหรือเท่ากับ
มัธยมศึกษาหรือปวช. ร้อยละ 42.3 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 57.7 จะท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคใหม่, นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปวส. หรืออนุปริญญาร้อยละ 68.8 จะท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคเดิมและร้อยละ 31.3 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่, นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ร้อยละ 31.1 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 68.9 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่  และ
นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 28.6 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อย
ละ 71.4 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ 
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ตารางที่ 4.3 ร้อยละของนักท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมและนักท่องเที่ยวภูมิภาคใหม่ เมื่อจ้าแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วนบุคคล นักท่องเท่ียว 
ซ ้าภูมิภาคเดิม (n= 92) 

นักท่องเท่ียว 
ภูมิภาคใหม่ (n= 178) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
31.3 
35.3 

 
68.7 
64.7 

อายุ 
15-19 ปี (Gen Z) 
20-29 ปี (Gen Y) 
30-49 ปี (Gen X) 
50 ปีขึ นไป (Baby Boomer) 

 
0.0 
34.0 
28.9 
53.6 

 
100.0 
66.0 
71.1 
46.4 

สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
ม่าย/หย่า 

 
34.7 
30.8 
66.7 

 
65.3 
69.2 
33.3 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษา/ปวช. หรือต่้ากว่า 
ปวส./อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
42.3 
68.8 
31.1 
28.6 

 
57.7 
31.3 
68.9 
71.4 

อาชีพ 
ข้าราชการ 
นักเรียน/นักศึกษา 
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
พนักงานบริษัทเอกชน 
แม่บ้าน/เกษียณ 
รับจ้างทั่วไปรายวัน 

 
29.4 
26.5 
47.8 
33.1 
43.8 
40.0 

 
70.6 
73.5 
52.2 
66.9 
56.3 
60.0 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่มีรายได้ 
ต่้ากว่า  10,000 บาท 
10,000 - 14,999 บาท 
15,000 - 29,999 บาท 
30,000 - 44,999 บาท 
มากกว่า 45,000 บาทขึ นไป 

 
31.6 
36.4 
29.6 
39.7 
25.5 
25.0 

 
68.4 
63.6 
70.4 
60.3 
74.5 
75.0 
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ลักษณะส่วนบุคคล นักท่องเท่ียว 
ซ ้าภูมิภาคเดิม (n= 92) 

นักท่องเท่ียว 
ภูมิภาคใหม่ (n= 178) 

ภูมิล้าเนา 
กรุงเทพมหานคร 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 
ภาคเหนือ 

 
34.5 
33.9 
16.7 
41.7 
27.3 
23.1 

 
65.5 
66.1 
83.3 
58.3 
72.7 
76.9 

บุคลิกภาพ 
บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร  (A) 
บุคลิกภาพแบบมีจิตส้านึก (C) 
บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง (E) 
บุคลิกภาพแบบหว่ันไหวทางอารมณ์ (N) 
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (O) 

 
64.1 
69.9 
66.7 
67.6 
57.1 

 
35.9 
30.1 
33.3 
32.4 
42.9 

 
อาชีพของนักท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพข้าราชการ ร้อยละ 29.4 จะท่องเที่ยวใน

ภูมิภาคเดิมและร้อยละ 70.6 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่, นักท่องเที่ยวที่ก้าลังศึกษาอยู่ ร้อยละ 26.5 
จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 73.5 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ , นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ
ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 47.8 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 52.2 จะ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่, นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 33.1 จะท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคเดิมและร้อยละ 66.9 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่, นักท่องเที่ยวที่เกษียณหรือเป็นแม่บ้าน ร้อย
ละ 43.8 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 56.3 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ และนักท่องเที่ยวที่
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายวัน ร้อยละ 40.0 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 60.0 จะท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคใหม่ 

รายได้ต่อเดือนของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่ไม่มีรายได้ ร้อยละ 31.6 จะท่องเที่ยว
ในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 70.6 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่, นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่้ากว่า  10,000 
บาท ร้อยละ 36.4 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 63.6 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ , 
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 10,000 - 14,999 บาท ร้อยละ 29.6 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 
70.4 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่, นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 15,000 - 29,999 บาท ร้อยละ 39.7 จะ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 60.3 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่, นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 30,000 
- 49,999 บาท ร้อยละ 25.5 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 74.5 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ 
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และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาทขึ นไป ร้อยละ 25.0 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและ
ร้อยละ 75.0 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่     

ภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 
34.5 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 65.5 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ , นักท่องเที่ยวที่มี
ภูมิล้าเนาอยู่ในภาคกลาง ร้อยละ 33.9 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 66.1 จะท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคใหม่,  นักท่องเที่ยวที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในภาคตะวันออก ร้อยละ 16.7 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิม
และ ร้อ ยล ะ  83.3 จะท่ อ ง เที่ ย ว ใน ภูมิ ภ าค ให ม่ , นั กท่ อ ง เที่ ย วที่ มี ภู มิ ล้ า เน าอยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 41.7 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 58.3 จะท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคใหม่, นักท่องเที่ยวที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในภาคใต้ ร้อยละ 27.3 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อย
ละ 72.7 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ และนักท่องเที่ยวที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในภาคเหนือ ร้อยละ 23.1 จะ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 76.9 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ 

บุคลิกภาพของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีบุคลิกภาพแบบเป็นมิตร ร้อยละ 64.1 จะ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 35.9 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่, นักท่องเที่ยวที่มีบุคลิกภาพ
แบบมีจิตส้านึก ร้อยละ 69.9 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 30.1 จะท่องเที่ยวในภูมิภาค
ใหม่, นักท่องเที่ยวที่มีบุคลิกภาพแบบเปดิเผยตนเอง ร้อยละ 66.7 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อย
ละ 33.3 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่, นักท่องเที่ยวที่มีบุคลิกภาพแบบหว่ันไหวทางอารมณ์ ร้อยละ 
67.6 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 32.4 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ , นักท่องเที่ยวที่มี
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ ร้อยละ 57.1 จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 42.9 จะ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ 
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ส้าหรับพฤติกรรมรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 2 กลุ่มนี  คือ กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม และกลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคใหม่ แสดงไว้ในตารางที่ 
4.4 และตารางที่ 4.5 ซึ่งพบว่า 

ไตรมาสในการท่องเท่ียว พบว่า ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 26.5 นักท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคเดิมและร้อยละ 73.5 นักท่องเทียวจะจะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่, ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 38.6 
นักท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 61.4 นักท่องเทียวจะจะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่, 
ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 35.0 นักท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมและร้อยละ 65.0 นักท่องเทียว
จะจะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่, และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 34.6 นักท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิม
และร้อยละ 65.4 นักท่องเทียวจะจะท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ 

ช่วงเวลาในการท่องเท่ียว พบว่า ในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ หรือวันลาพักผ่อน นักท่องเที่ยวจะ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมร้อยละ 26.8 และท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 71.1 และในช่วงวันเสาร์-
อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ นักท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมร้อยละ 36.1 และท่องเที่ยว
ในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 63.9 

วัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีวัตุประสงค์เพื่อเยี่ยมครอบครัว ญาติ 
หรือเพื่อน จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมร้อยละ 26.8 และท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 73.2, 
นักท่องเที่ยวที่มีวัตุประสงค์เพื่อท่องเที่ยว หรือพักผ่อน จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมร้อยละ 34.7 และ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 65.3, นักท่องเที่ยวที่มีวัตุประสงค์เพื่อเข้าร่วมเทศกาล ไหว้พระ หรือ
ปฎิบัติธรรมจะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมร้อยละ 33.3 และท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 66.7, 
นักท่องเที่ยวที่มีวัตุประสงค์เพือ่ชมกีฬา ซื อของ ชอปปิ้งจะท่องเทีย่วในภูมิภาคเดิมร้อยละ 100.0 และ
นักท่องเที่ยวที่มีวัตุประสงค์เพื่อค้นหามิตรภาพใหม่ๆ จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมร้อยละ 80.0 และ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ร้อยละ 20.0 

แรงจูงใจหลักในการท่องเที่ยว พบว่า การได้หาข้อมูลท่องเที่ยวจากแหล่งต่าง ๆ นักท่องเที่ยว
จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมร้อยละ 30.5 และท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 69.5, การได้รับการ
แนะน้าหรือชักชวนจากคนอื่น นักท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมร้อยละ 31.8 และท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 68.2, และการได้รับรู้โฆษณาและภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมร้อยละ 41.0 และท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 59.0   

ผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นกลุ่ม จะท่องเที่ยวในภูมิภาค
เดิมร้อยละ 33.6 และท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 66.4 และนักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียว จะ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมร้อยละ 41.2 และท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 58.8  
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ตารางที่ 4.4 ร้อยละของนักท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมและนักท่องเที่ยวภูมิภาคใหม่ เมื่อจ้าแนกตาม
พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว 
ซ ้าภูมิภาคเดิม  

(n= 92 ) 

นักท่องเที่ยว 
ภูมิภาคใหม่  
(n= 178) 

ไตรมาสในการท่องเท่ียว 
ไตรมาสท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม) 
ไตรมาสท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน) 
ไตรมาสท่ี 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 
ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 

 
26.5 
38.6 
35.0 
34.6 

 
73.5 
61.4 
65.0 
65.4 

ช่วงเวลาในการท่องเท่ียว 
วันจันทร์-ศุกร์/วันลาพักผ่อน 
วันเสาร์-อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 
28.9 
36.1 

 
71.1 
63.9 

วัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียว 
เย่ียมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน 
ท่องเท่ียว/พักผ่อน 
เข้าร่วมเทศกาล/ไหว้พระ/ปฎิบัติธรรม 
ชมกีฬา/ซื อของ/ชอปปิ้ง 
ค้นหามิตรภาพใหม่ๆ 

 
26.8 
34.7 
33.3 
100.0 
80.0 

 
73.2 
65.3 
66.7 
0.0 
20.0 

แรงจูงใจหลัก 
ได้หาข้อมูลการท่องเท่ียวจากแหล่งต่าง ๆ 
ได้รับการแนะน้าหรือชักชวนจากคนอื่น 
การโฆษณาและภาพลักษณ์ทางการท่องเท่ียว 

 
30.5 
31.8 
41.0 

 
69.5 
68.2 
59.0 

ผู้ร่วมเดินทาง 
เดินทางเป็นกลุ่ม(เพื่อน/แฟน/สามี-ภรรยา) 
เดินทางคนเดียว 

 
33.6 
41.2 

 
66.4 
58.8 

พาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว 
รถยนต์ส่วนตัว 
รถโดยสารประจ้าทาง/รถไฟ/เคร่ืองบิน 

 
35.7 
30.6 

 
64.3 
69.4 

ช่องทางในการหาข้อมูลท่องเท่ียว 
1 ช่องทางจากแหล่ง Online  
1 ช่องทางจากแหล่ง Offline  
2 ช่องทางจากแหล่ง Online และ Offline 

 
31.9 
48.6 
26.4 

 
68.1 
51.4 
73.6 

ประเภทกิจกรรมท่องเท่ียว 
ท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Natural based tourism) 
ท่องเท่ียวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural based tourism) 
ท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special interest tourism) 

 
75.0 
100.0 
67.88 

 
25.0 
0.0 
32.12 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว 
ซ ้าภูมิภาคเดิม  

(n= 92 ) 

นักท่องเที่ยว 
ภูมิภาคใหม่  
(n= 178) 

ท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติและความสนใจ 
ท่องเท่ียวในแหล่งวัฒนธรรมและความสนใจพิเศษ 

76.62 
68.75 

23.38 
31.25 

 

ตารางที่ 4.5 ค่าใช้จ่ายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักทอ่งเที่ยว 
ค่าใช้จ่าย (บาท) นักท่องเที่ยว 

ซ ้าภูมิภาคเดิม 
 (n= 92 ) 

นักท่องเที่ยว 
ภูมิภาคใหม่  
(n= 178 ) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเท่ียวต่อครั ง (Mean) 5,942 5,735 
ค่าใช้จ่ายมากที่สุดในการท่องเท่ียวต่อครั ง (Maximum) 20,000 30,000 
ค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุดในการท่องเท่ียวต่อครั ง (Minimum) 1,000 500 
ค่าใช้จ่ายท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใช้ท่องเท่ียวต่อครั ง (Mode) 5,000 3,000 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 4,509 4,865 
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พาหนะในการท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จะท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคเดิมร้อยละ 35.7 และท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 64.3 ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย
รถยนต์โดยสารประจ้าทาง รถไฟ หรือเครื่องบิน จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมร้อยละ 30.6 และ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 69.4 

ช่องทางในการหาข้อมูลท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเที่ยวที่หาข้อมูล 1 ช่องทางจากแหล่ง
ออนไลน์ จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมร้อยละ 31.9 และท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 68.1, 
นักท่องเที่ยวที่หาข้อมูล 1 ช่องทางจากแหล่งออฟไลน์ จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมร้อยละ 48.6 และ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 51.4 และนักท่องเที่ยวที่หาข้อมูลมากกว่า 1 ช่องทาง จะท่องเที่ยว
ในภูมิภาคเดิมร้อยละ 26.4 และท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 73.6 

ประเภทกิจกรรมท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ จะท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคเดิมร้อยละ 75.0 และท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 25.0, นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในแหล่ง
วัฒนธรรม จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมร้อยละ 100.0, นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ จะ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมร้อยละ 67.88 และท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 32.12, นักท่องเที่ยวที่
ท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติและในความสนใจพิเศษ จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมร้อยละ 76.62 และ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 23.38 และนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรมและในความ
สนใจพิเศษ จะท่องเที่ยวในภูมิภาคเดิมร้อยละ 68.75 และท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่ ร้อยละ 31.25 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว โดยไม่รวมของที่ระลึก นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวภูมิภาคเดิมมี
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวภูมิภาคใหม่ในทุกด้าน โดยค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยอยู่ที่ 5,942 บาท ยกเว้นค่าใช้จ่ายมากที่สุดในการท่องเที่ยวต่อครั ง (Maximum) ที่กลุ่มของ
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่สูงกว่ากลุ่มของนักท่องเที่ยวภูมิภาคเดิม ดังตารางที่ 4.5 
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4.3 ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั งที่ 1 ของนักท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั งที่ 1 ของนักท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวมากกว่า 2 ครั ง  
ในรอบปี 2559-2560 น้าเสนอโดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงในตารางที่ 
4.6 ซึ่งพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางมากกว่า 2 ครั งในรอบปี 2559-2560 มีความพึงพอใจด้าน
สถานที่มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมาคือความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.83 ความพึงพอใจด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และความพึงพอใจด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75  

ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการทอ่งเที่ยวครั งที่ 1 ของ
นักท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจ ค่าสถิติ ระดับความ
พึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความพึงพอใจด้านราคา 3.82 0.71 มาก 
ความพึงใจด้านสถานที่ 3.92 0.63 มาก 
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ 3.83 0.70 มาก 
ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด 3.75 0.79 มาก 

 
ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั งที่ 1 ของนักท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม แสดงในตารางที่ 4.7 

ซึ่งพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางมากกว่า 2 ครั งในรอบปี 2559-2560 มีความพึงพอใจด้าน
สถานที่มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 ความพึงพอใจด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และความพึงพอใจด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการทอ่งเที่ยวครั งที่ 1 ของ
นักท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม 

ความพึงพอใจ ค่าสถิติ ระดับความ
พึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความพึงพอใจด้านราคา 3.78 0.75 มาก 
ความพึงใจด้านสถานที่ 3.84 0.68 มาก 
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ 3.79 0.77 มาก 
ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด 3.69 0.79 มาก 
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ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั งที่ 1 ของนักท่องเที่ยวไทยภูมิภาคใหม่ แสดงในตารางที่ 

4.8 ซึ่งพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางมากกว่า 2 ครั งในรอบปี 2559-2560 มีความพึงพอใจด้าน
สถานที่มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมาในค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือความพึงพอใจด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 

 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการทอ่งเที่ยวครั งที่ 1 ของ
นักท่องเที่ยวภูมิภาคใหม ่

ความพึงพอใจ ค่าสถิติ ระดับความ
พึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความพึงพอใจด้านราคา 3.85 0.60 มาก 
ความพึงใจด้านสถานที่ 3.96 0.61 มาก 
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ 3.85 0.66 มาก 
ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด 3.78 0.79 มาก 

 

4.4 แบบแผนการเลือกภูมิภาคท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
 

แบบแผนในการเลือกภูมิภาคท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ดังภาพที่ 4.1 พบว่า ในรอบ 
2 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559-ธันวาคม 2560) จ้านวนนักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่า
หรือเท่ากับ 2 ครั ง มีจ้านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 70.1 และนักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางท่องเที่ยว
เพียง 1 ครั ง จ้านวน 115 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.9 เมื่อพิจารณาการท่องเที่ยวที่มากกว่าหรือเท่ากับ 
2 ครั ง พบว่า  

ภูมิภาคกลาง ความน่าจะเป็นที่นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวในภูมิภาคกลางในปัจจุบัน จะท่องเที่ยว
ซ ้าในภูมิภาคกลางครั งหน้า เท่ากับ 0.48 เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกครั งหน้าด้วยความ
น่าจะเป็น 0.23 เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั งหน้าด้วยความน่าจะเป็น 0.10 
เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคใต้ครั งหน้าด้วยความน่าจะเป็น 0.04 และเปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาค
เหนือครั งหน้าด้วยความน่าจะเป็น 0.15 หรือกล่าวได้ว่าภูมิภาคกลางสามารถรักษานักท่องเที่ยวได้ถึง
ร้อยละ 48 สูญเสียนักท่องเที่ยวให้กับภาคตะวันออกร้อยละ 23, ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 
10, ภูมิภาคใต้ร้อยละ 4 และภูมิภาคเหนือร้อยละ 15  
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ภูมิภาคตะวันออก ความน่าจะเป็นที่นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกในปัจจุบัน จะ
ท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคตะวันออกครั งหน้า เท่ากับ 0.31 เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคกลางครั งหน้า
ด้วยความน่าจะเป็น 0.40 เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั งหน้าด้วยความน่าจะ
เป็น 0.03 เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคใต้ในครั งหน้าด้วยความน่าจะเป็น 0.08 และเปลี่ยนไป
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเหนือในครั งหน้าด้วยความน่าจะเป็น 0.18 หรือกล่าวได้ว่าภูมิภาคตะวันออก
สามารถรักษานักท่องเที่ยวได้ถึงร้อยละ 31 สูญเสียนักท่องเที่ยวให้กับภูมิภาคกลางร้อยละ 40, 
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 3, ภูมิภาคใต้ร้อยละ 8 และภูมิภาคเหนือร้อยละ 18 

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ความน่าจะเป็นที่ นักท่ องเที่ ยวท่องเที่ ยวในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน จะท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั งหน้า เท่ากับ 0.33 
เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคกลางครั งหน้าด้วยความน่าจะเป็น 0.33 เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาค
ตะวันออกครั งหน้าด้วยความน่าจะเป็น 0.15 และเปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคเหนือในครั งหน้าด้วย
ความน่าจะเป็น 0.19 หรือกล่าวได้ว่าภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรักษานักท่องเที่ยวได้ถึง
ร้อยละ 33 สูญเสียนักท่องเที่ยวให้กับภูมิภาคกลางร้อยละ 33, ภูมิภาคตะวันออกร้อยละ 15, และภูมิ
ภาคเหนือร้อยละ 19 

ภูมิภาคใต ้ความน่าจะเป็นที่นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวในภูมิภาคใต้ในปัจจุบัน จะท่องเที่ยวซ ้าใน
ภูมิภาคใต้ครั งหน้า เท่ากับ 0.20 เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคกลางครั งหน้าด้วยความน่าจะเป็น 
0.36 เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกครั งหน้าด้วยความน่าจะเป็น 0.16 เปลี่ยนไปท่องเที่ยว
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั งหน้าด้วยความน่าจะเป็น 0.08 และเปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาค
เหนือในครั งหน้าด้วยความน่าจะเป็น 0.20 หรือกล่าวได้ว่าภูมิภาคใตส้ามารถรักษานักท่องเที่ยวได้ถึง
ร้อยละ 20 สูญเสียนักท่องเที่ยวให้กับภูมิภาคกลางร้อยละ 36, ภูมิภาคตะวันออกร้อยละ 16, ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 8 และภูมิภาคเหนือร้อยละ 20 

ภูมิภาคเหนือ ความน่าจะเป็นที่นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวในภูมิภาคเหนือในปัจจุบัน จะท่องเที่ยว
ซ ้าในภูมิภาคเหนือครั งหน้า เท่ากับ 0.22 เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคกลางครั งหน้าด้วยความน่าจะ
เป็น 0.25 เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกครั งหน้าด้วยความน่าจะเป็น 0.19 เปลี่ยนไป
ท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั งหน้าด้วยความน่าจะเป็น 0.19 และเปลี่ยนไปท่องเที่ยว
ในภูมิภาคเหนือในครั งหน้าด้วยความน่าจะเป็น 0.15 หรือกล่าวได้ว่าภูมิภาคเหนือสามารถรักษา
นักท่องเที่ยวได้ถึงร้อยละ 22 สูญเสียนักท่องเที่ยวให้กับภูมิภาคกลางร้อยละ 25, ภูมิภาคตะวันออก
ร้อยละ 19, ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 19 และภูมิภาคใต้ร้อยละ 15 
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ภาพที่ 4.1 แบบแผนการเลือกภูมิภาคท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
 

นักท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวเพียง 1 ครั งในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559-ธันวาคม 
2560) ส่วนใหญ่ท่องเที่ยวในภูมิภาคกลาง ร้อยละ 45.5 รองลงมาคือภูมิภาคตะวันออก ร้อยละ 24.1 
เมื่อพิจารณาสาเหตุที่ท้าให้ตัวอย่างจ้านวน 115 คน ท่องเที่ยวเพียง 1 ครั งในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาพบว่า 
ส่วนใหญ่ไม่มีเวลา ร้อยละ 71.4 รองลงมาคือ ทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ ร้อยละ 21.4 และจากสาเหตุอื่น 
ๆ ได้แก่ สุขภาพไม่แข็งแรง มีความเห็นว่าการเที่ยวในประเทศมีความปลอดภัยต่้า  และเลี่ยง
ก า ร จ ร า จ ร 
ที่ติดขัด  

ผลวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโดยอาศัยลกูโซ่ของมาร์คอฟ (Probability Analysis  
by Markov Chain) เมื่อเข้าสู่เงื่อนไขสภาวะคงที่ (Determination of Steady-State Condition) 
แสดงดังเมตรกิซ์ ดังนี  



 64 

 
จากเมตริกซ์ ดังกล่าว พบว่า ในระยะยาว ร้อยละ 39.4 นักท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวซ ้า 

ในภูมิภาคกลาง ร้อยละ 22.6 ท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคตะวันออก ร้อยละ 17.8 ท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาค
เหนือ ร้อยละ 12.6 ท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 7.7 ท่องเที่ยวซ ้า 
ในภูมิภาคใต ้แสดงดังภาพที่ 4.2 

 
 
ภาพที่ 4.2 ร้อยละของส่วนแบ่งการตลาดท่องเที่ยวไทย เมื่อจ้าแนกตามภูมิภาค  

ภาคกลาง, 
23%

ภาคตะวันออก, 
13%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
8%

ภาคใต้, 18%
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4.5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมของนักท่องเที่ยว 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมของนักท่องเที่ยว ใช้การ 
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ประมวลผลด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ ภายใต้กรอบแนวคิดใน
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม ผลการวิจัยดังตารางที่ 4.9 
 
ตารางที่ 4.9 ปัจจัยที่มอีิทธิพลตอ่การกลบัมาทอ่งเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมของนักท่องเที่ยว 

ตัวแปรอธิบาย B  S.E.  Sig Exp(B)  

สิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว 
ได้หาข้อมูลการท่องเท่ียวจากแหล่งต่าง ๆ ก 
ได้รับการแนะน้าหรือชักชวนจากคนอื่น 
การโฆษณาและภาพลักษณ์ทางการท่องเท่ียว 

 
 

.037 

.548 

 
 

.334 

.348 

 
 
.912 
.115 

 
 

1.037 
1.730 

ช่องทางการหาข้อมูลท่องเที่ยว 
1 ช่องทางจากแหล่ง Online ก 
1 ช่องทางจากแหล่ง Offline   
2 ช่องทางจากแหล่ง Online และ Offline  

 
 
.744** 
-.349 

 
 

.338 

.325 

 
 
.028 
.284 

 
 

2.103 
.706 

ภูมิล้าเนา -.518 .356 .146 .596 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั งที่ 1 
ความพึงพอใจในด้านราคา  
ความพึงพอใจในด้านท่ีพักและสถานท่ี  
ความพึงพอใจในด้านในด้านแหล่งท่องเท่ียว 
ความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมการตลาด 

 
.661* 
-1.017** 
.017 
-.060 

 
.396 
.467 
.239 
.223 

 
.095 
.029 
.943 
.788 

 
1.937 
.362 
1.017 
.942 

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ 
บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร  (A) ก 
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (O) 
บุคลิกภาพแบบมีจิตส้านึก (C) 
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวทางอารมณ์ (N) 

     บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง (E) 

 
 
.367 
-.458 
-.481 
-.497 

 
 
.508 
.327 
.442 
.632 

 
 
.470 
.162 
.277 
.432 

 
 
1.443 
.633 
.618 
.609 

ค่าคงที่ 1.314 1.069 .219 3.721 

(*) p-value < .1, (**) p-value < .05, 
 (ก) กลุ่มอ้างองิ 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเทีย่วซ ้าภูมิภาคเดิมอย่างมนีัยส้าคัญทาง
สถิติ คือ ปัจจัยด้านช่องทางการหาข้อมูลท่องเที่ยว ได้แก่ การหาข้อมูลท่องเที่ยวจากแหล่ง Offline 
และ Online เพียง 1 ช่องทาง นั่นคือ โอกาสที่นักท่องเที่ยวจะกลับไปท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมเมื่อมี
การหาข้อมูลการท่องเทีย่วผ่านช่องทางสิ่งพิมพท์างการท่องเทีย่ว และบุคคลที่เคยไปสถานที่ท่องเที่ยว
นั น เท่ากับ 2.10 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 
เว็บไซต์ภาครัฐ, Search Engine และ Social Media  และปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 
ครั งที่  1 ในด้านราคา และด้านที่พัก กล่าวคือ เมื่อความพึงพอใจในด้านราคาเพิ่มขึ น โอกาสที่
นักท่องเที่ยวจะกลับไปท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมจะเพิ่มขึ น 1.94 เท่า หรือเพิ่มขึ นร้อยละ 94 และเมื่อ
ความพึงพอใจในด้านที่พักลดลง โอกาสที่นักท่องเที่ยวจะกลับไปท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมจะลดลง 
0.36 เท่าหรือลดลงร้อยละ 64 
 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “การท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็น

การศึกษาเชิงส้ารวจ (Survey Research) โดยมี วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะและ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวมในเขตกรุงเทพมหานคร จ้าแนก
ตามกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กลับไปท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคใหม่ 2) เพื่อศึกษาแบบแผนในการเลือกภูมิภาคท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ด้านสิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว 
ด้านความพึงพอใจในการท่องเที่ยว ด้านช่องทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยว และด้านภูมิล้าเนา ที่มีต่อ
การกลับมาท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคเดิมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 รวบรวมข้อมูลจากคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและมีการท่องเที่ยวแบบค้างคืน
ภายในประเทศในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา คือช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 – ธันวาคม พ.ศ. 2560 
จ้านวน 385 คน โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบสามขั น (Third Stage Sampling) ในการสุ่มตัวอย่าง 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน -มิถุนายน 
พ.ศ. 2561  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ กระบวนการมาร์คอฟ 
และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก มาวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

การสรุปผลการศึกษา ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษา จ้าแนกออกเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของ 
การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี  
 

5.1.1 ลักษณะและพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย จ้าแนก
ตามกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีกลับไปท่องเท่ียวซ ้าภูมิภาคเดิม และกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ี
เปลี่ยนไปท่องเท่ียวในภูมิภาคใหม่ 

นักท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ครั ง ใช้ตัวแปร คือ ภูมิภาคที่ท่องเที่ยวใน
ครั งที่ 1 และครั งที่ 2 ในการจัดกลุ่ม ได้กลุ่มนักท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม และกลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาค
ใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 

กลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคเดิม มีสัดส่วนไม่มากเมื่อเปรยีบเทียบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคใหม่ 
คือมีเพียงร้อยละ 34 ของนักท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวมากกว่า 2 ครั งในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ลักษณะ
ส่วนบุคคลของกลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคเดิม เป็นกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ นไป (ร้อยละ 53.6) 
มีสถานภาพม่ายหรือหย่า (ร้อยละ 66.7) ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปวส. หรืออนุปริญญา (ร้อยละ 
68.8) มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อชอปปิ้ง (ร้อยละ 100) และค้นหามิตรภาพใหม่ๆ (ร้อยละ 
80.0) มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั ง 5,942 บาท โดยมีความพึงพอใจด้านสถานที่มากที่สุด รองลงมาคือ
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด 

กลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคใหม่ คิดเป็นร้อยละ 66 ของนักท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวมากกว่า 2 
ครั งในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคใหม่ เป็นกลุ่มคนที่มีอายุ15-
19 ปี (ร้อยละ 100) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 65.3) และสมรส (ร้อยละ 69.2) ระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 68.9) มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมครอบครัว เพื่อน หรือญาติ 
(ร้อยละ 73.2) มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั ง 5,735 บาท โดยมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั งที่ 1 ใน
ด้านสถานที่มากที่สุด รองลงมาในค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา 
และความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด 
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5.1.2 แบ บ แผ น ใน กา ร เลื อ ก ภู มิ ภ าค ท่ อ ง เท่ี ย วข อ งนั ก ท่ อ ง เท่ี ย วช าว ไท ย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ้าแนกตามกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีกลับไปท่องเท่ียวซ ้า
ภูมิภาคเดิม และกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเปลี่ยนไปท่องเท่ียวในภูมิภาคใหม่ 

แบบแผนในการเลือกภูมิภาคท่องเที่ยวซ ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า เมื่อพิจารณา
ภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวซ ้า ความน่าจะเป็นที่นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวในภูมิภาคกลางในปัจจุบัน จะ
ท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคกลางครั งหน้า เท่ากับ 0.48 ภูมิภาคตะวันออกสามารถรักษานักท่องเที่ยวได้ถึง
ร้อยละ 31 ความน่าจะเป็นที่นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน จะ
ท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั งหน้า เท่ากับ 0.33 ความน่าจะเป็นที่นักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวในภูมิภาคใต้ในปัจจุบัน จะท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคใต้ครั งหน้า เท่ากับ 0.20 และ ความน่าจะ
เป็นที่นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวในภูมิภาคเหนือในปัจจุบัน จะท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคเหนือครั งหน้า 
เท่ากับ 0.22 

ผลการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโดยอาศัยลูกโซ่ของมาร์คอฟ จนกระทั่งเข้าสู่เงื่อนไขสภาวะ
คงที่ พบว่า ในระยะยาว ร้อยละ 39.4 นักท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคกลาง ร้อยละ 22.6 
ท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคตะวันออก ร้อยละ 17.8 ท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคเหนือ ร้อยละ 12.6 ท่องเที่ยว
ซ ้าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 7.7 ท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคใต้ 
 

5.1.3 อิทธิพลของปัจจัยด้านสิ่งเร้าทางการท่องเท่ียว ด้านช่องทางการหาข้อมูลการ
ท่องเท่ียว ด้านภูมิล้าเนา ด้านความพึงพอใจในการท่องเท่ียว และด้าน
บุคลิกภาพ ท่ีมีต่อการกลับมาท่องเท่ียวซ ้าในภูมิภาคเดิมของนักท่องเท่ียวชาว
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม วิเคราะห์โดยใช้การถดถอย 
โลจิสติก ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ คือ ปัจจัยด้านช่อง
ทางการหาข้อมูลท่องเที่ยว ตัวแปรที่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ได้แก่ การหาข้อมูลท่องเที่ยวจากแหล่ง 
Offline และ Online เพียง 1 ช่องทาง มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม โดยโอกาสที่
นักท่องเที่ยวจะกลับไปท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมเมื่อมีการหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านช่องทางสิ่งพิมพ์
ทางการท่องเที่ยว หรือบุคคลใกล้ชิดที่เคยไปสถานที่ท่องเที่ยวนั น เท่ากับ 2.10 เท่า เมื่อเปรียบเทียบ
กับการหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ภาครัฐ , Search Engine และ 
Social Media และปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั งที่ 1 มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวซ ้า
ภูมิภาคเดิม โดยที่ตัวแปรในด้านราคา และด้านที่พักมีนัยส้าคัญทางสถิติ นั่นคือหากนักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจในด้านราคาที่มากขึ น โอกาสที่นักท่องเที่ยวจะกลับไปท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมจะ
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เพิ่มขึ น 1.94 เท่า หรือเพิ่มขึ นร้อยละ 94 และเมื่อความพึงพอใจในด้านที่พักลดลง โอกาสที่
นักท่องเที่ยวจะกลับไปท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมจะลดลง 0.36 เท่าหรือลดลงร้อยละ 64  
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบและเข้าใจ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อรักษาฐานของ
นักท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี เดินทางซ ้าในแหล่งท่องเที่ยวเดิมอีก การวิเคราะห์ถึง
สัดส่วนทางการตลาด แบบแผนในการเลือกภูมิภาคท่องเที่ยว รวมถึงพฤติกรรมและอิทธิพลของปัจจัย 
ที่ท้าให้นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคเดิม จะเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผน
การตลาดอย่างเหมาะสม ผลการศึกษาแบบแผนในการเลือกภูมิภาคท่องเที่ยวซ ้าของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย โดยใช้ตัวแปร คือ ภูมิภาคที่ท่องเที่ยวในครั งที่ 1 และครั งที่ 2 ในการจัดกลุ่ม ได้กลุ่มนักท่องเที่ยว 
ที่ท่องเที่ยวภูมิภาคใหม่ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม ผลการศึกษาพบว่า 

5.2.1 แบบแผนในการเลือกภูมิภาคท่องเที่ยวซ ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย ความน่าจะเป็นที่
เกิดขึ นมากที่สุด คือการที่นักท่องเที่ยวเริ่มต้นท่องเที่ยวครั งที่ 1 ในภาคกลาง และยังคงกลับมา
ท่องเที่ยวในภูมิภาคกลางซ ้าในครั งที่ 2 ด้วยความน่าจะเป็น 0.48 แบบแผนที่ความน่าจะเป็นเกิดขึ น
รองลงมา คือ การท่องเที่ยวครั งที่ 1 ในภาคตะวันออกและเปลี่ยนไปท่องเที่ยวครั งที่ 2 ในภาคกลาง
ด้วยความน่าจะเป็น 0.40 และแบบแผนที่ความน่าจะเป็นที่มีการท่องเที่ยวครั งที่ 1 ในภาคใต้และ
เปลี่ยนไปท่องเที่ยวครั งที่ 2 ในภาคกลาง ด้วยความน่าจะเป็น 0.36 แบบแผนนี แสดงให้เห็นว่าในการ
ท่องเที่ยวสองครั งแรกของนักท่องเที่ยวไทยในปี 2559-2560 ภูมิภาคกลางสามารถรักษานักท่องเที่ยว
ไว้ได้ถึงร้อยละ 48 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในภาคกลางที่ท้าให้นักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวซ ้าได้มากที่สุด ซึ่งอาจเป็นเพราะภูมิภาคกลางอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร จึงท้าให้นักท่องเที่ยว
เลือกเดินทางท่องเที่ยวซ ้ามากกว่าภูมิภาคอื่น 

5.2 ส่วนแบ่งทางการตลาด เมื่อท้าการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโดยอาศัยลูกโซ่ของมาร์คอฟ 
(Probability Analysis by Markov Chain) จนกระทั่งเข้าสู่เงื่อนไขสภาวะคงที่ (Determination of 
Steady-State Condition) พบว่า ในระยะยาว ร้อยละ 39.4 นักท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาค
กลาง ร้อยละ 22.6 ท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคตะวันออก ร้อยละ 17.8 ท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคเหนือ ร้อย
ละ 12.6 ท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 7.7 ท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคใต้ 
ผลการวิจัยส่วนนี ท้าให้ทราบถึงส่วนแบ่งการตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ ภูมิภาคกลางเป็นภูมิภาค
ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด คือ ร้อยละ 39.4 รองลงมาคือภูมิภาคตะวันออก ร้อยละ 22.6 
และภูมิภาคเหนือ ร้อยละ 17.8 ในขณะที่ภูมิภาคใต้ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียง ร้อยละ 7.7 ซึ่ง
เป็นสัดส่วนที่น้อยสุดใน 5 ภูมิภาค เนื่องด้วยภูมิภาคใต้มีระยะทางที่ไกลจากกรงุเทพมหานครและต้อง
ใช้เวลาในการเดินทางมาก ในขณะที่ผลวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวซ ้าส่วนใหญ่
นิยมเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงเป็นสาเหตุที่ท้าให้
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นักท่องเที่ยวไทยเลือกเดินทางท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคอื่นที่ใกล้เคียงกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริ
เพ็ญ ดาบเพชร (2559) ที่พบว่าปัจจัยด้านคมนาคมมีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวซ ้า จึงท้า
ให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของภูมิภาคใต้มีไม่มากเท่าภูมิภาคอื่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรกระตุ้น
การประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยให้ท่องเที่ยวในภูมิภาคใต้
มากกว่านี   

5.3 ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ด้านสิ่งเร้าทางการ
ท่องเที่ยว ด้านความพึงพอใจในการท่องเที่ยว ด้านช่องทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยว และด้าน
ภูมิล้ าเนา ที่ มี ต่อการกลับมาท่องเที่ ยวซ ้ าในภูมิภาคเดิมของนักท่องเที่ ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการหาข้อมูลท่องเที่ยว และปัจจัยด้านความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวครั้งที่ 1 เป็นตัวแปรท้านายที่มีผลต่อการท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม  

ปัจจัยด้านการหาข้อมูลท่องเที่ยว เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม  
ตัวแปรที่มีระดับนัยส้าคัญทางสถิติของปัจจัยด้านช่องทางการหาข้อมูลท่องเที่ยว ได้แก่ การหาข้อมูล
ท่องเที่ยวจากแหล่งออฟไลน์ เช่น ผ่านช่องทางสิ่งพิมพ์ทางการท่องเที่ยว หรือบุคคลที่เคยไปสถานที่
ท่องเที่ยวนั น เช่น เพื่อน แฟน สามี ภรรยา และการหาข้อมูลท่องเที่ยวจากแหล่งออนไลน์ เช่น เฟซ
บุค อินสตาแกรม เพียงทางใดทางหนึ่งมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคเดิม โดยผลการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก พบว่า โอกาสที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม เมื่อมีการ
หาข้อมูลท่องเที่ยวในครั งต่อไปผ่านช่องทางออฟไลน์เท่ากับ 2.10 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการหา
ข้อมูลการท่องเที่ยวผา่นช่องทางออนไลน์ สอดคล้องกับบทความของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ที่
พบว่าช่องทางการรับรู้เพียง 1 ช่องทางสามารถสร้างการรับรู้ได้ดีกว่าหลายช่องทาง (TAT Review 
Magazine, 2017) ในการวิจัยนี สรุปผลตามภูมิภาคท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปได้ว่านักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยว
ในภูมิภาคหนึ่ง และกลับไปท่องเที่ยวซ ้ายังภูมิภาคเดิม เนื่องจากว่านักท่องเที่ยวนั นอาจจะยังไม่เคยไป
แหล่งท่องเที่ยวอื่นในภูมิภาคนั น เมื่อได้หาข้อมูลเพิ่มเติมในการท่องเที่ยวครั งต่อไปจากการพูดคุยกับ
บุคคลใกล้ชิดที่มีประสบการณ์ที่ดีจากแหล่งท่องเที่ยวนั นแนะน้ามา ย่อมดึงดูดให้นักท่องเที่ยวออก
เดินทางท่องเที่ยว งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารเพียง 1 ช่องทางก็เพียงพอที่จะท้า
ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกมั่นใจ และไม่ไขว่เขวที่จะไปท่องเที่ยวซ ้าอีก ดังนั นการประชาสัมพันธ์หรือสร้าง
การรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวควรจะท้าผ่านทั งสองช่องทางโดยเน้นช่องทางออฟไลน์ คือต้องสร้างความ
พึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ที่ดีผ่านกลุ่มอ้างอิง 
น้าไปสู่การหาข้อมูลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  
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ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั งที่ 1เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
ท่องเที่ ยวซ ้าภูมิภาคเดิม ตัวแปรที่มี ระดับนัยส้าคัญทางสถิติของปัจจัยด้านความพึงพอใจ 
ในการท่องเที่ยวครั งที่ 1 ได้แก่ ความพึงพอใจด้านราคาและความพึงพอใจด้านสถานที่และที่พัก  
โดย ความพึงพอใจด้านราคามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการท่องเที่ยวซ ้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  
ของกฤษณา กสิกรรม และนภวรรณ ฐานะกาญจน์พงษ์เขียว (2559) ศศิธร ศิริบูชา (2558) มนัสสินี 
บุญมีศรีสง่า และคณะ (2556) ที่ พบ ว่าความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดมีผล  
ต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ ้า ในขณะที่ปัจจัยด้านสถานที่ และที่พัก มีความสัมพัน ธ์ทางลบ  
กับการท่องเที่ยวซ ้า ผลการศึกษาในประเด็นนี ชี ให้เห็นว่าความพึงพอใจในด้านสถานที่และที่พัก 
ยังไม่สามารถอธิบายการกลับไปท่องเที่ยวซ ้าได้ เนื่องจากยังไม่พบการศึกษาในด้านนี  แต่ในทรรศนะ
ของผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวอาจจะพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย อาทิเช่น ที่พักอยู่ใกล้
แหล่งท่องเที่ยวหรือใกล้แหล่งคมนาคมหรือไม่ ในการตัดสินใจไปท่องเที่ยวซ ้า ดังนั นหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนาส่วนประสมการตลาดท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ราคา (Price) สถานที่ (Place) 
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Product) การส่งเสริมการขาย (Promotion) ให้นักท่องเที่ยวเกิด 
ความพึงพอใจในบริการที่ ได้ รับจนน้าไปสู่ การบอกต่อในที่สุด ส่วนปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 
ห้าองค์ประกอบ ด้านสิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว และด้านภูมิล้าเนาไม่มีผลต่อการท่องเที่ยวซ ้า 
สอดคล้องกับทฤษฎีของครอมป์ตัน (Crompton, 1979) ที่พบว่ากระบวนการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 
เป็นกระบวนการที่ ซับซ้อน และพบว่าแรงผลักรวมถึงปัจจัยภายในเป็นเรื่องยากที่จะค้นพบ  
แนวคิดในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ที่สนใจความสัมพันธ์ของข้อจ้ากัดและการรับรู้ เช่น เวลา เงิน 
และจุดหมายปลายทางจึงเป็นแนวคิดที่เหมาะส้าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ผลการศึกษาในงานวิจัย ยังพบว่าพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิม ส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีก้าลังทรัพย์ในการจับจ่ายใช้สอย เดินทาง 
โดยรถยนต์ส่วนตัว ช่วงไตรมาสที่ 2 และ 4 ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ ประเภทกิจกรรม
ท่องเที่ยว นิยมท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ คือการท่องเที่ยวเชิงศาสนา เช่น ชมศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม เช่น การนวด การท้าสปา อาบน ้าแร่ และ
เสริมความงาม โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั งอยู่ที่ 5,942 บาท จากผลวิจัยดังกล่าว หากหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการตลาดและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ท่องเที่ยวซ ้า ก็จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับการท่องเที่ยวได้เป็นจ้านวนมาก 
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5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ผลการวิจัยนี สามารถเป็นข้อมูลสนับสนุน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท้ากลยุทธ์และแผน

ด้าเนนิงานในการรักษากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวซ ้าในภูมิภาคเดิม รวมถึงการวางต้าแหน่ง 
(Market Positioning) และการพัฒนาการบรกิารและปจัจัยด้านอื่นให้สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ในแต่ละภาค 

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของการพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค ควรเร่งจัดท้าแผนพัฒนา
การท่ อ ง เที่ ย ว เพื่ อ เพิ่ มส่ วนแบ่ งท างก ารตลาดให้ ม าก ขึ น  โดย เฉพาะภาค เห นือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  

3) การสร้างช่องทางการรับรู้ ควรเร่งจัดท้าและให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม 
รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาส่วนประสมการตลาดท่องเที่ยว (4P) ให้ดียิ่งขึ น เพราะเมื่อหาก
นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกพึงพอใจจากประสบการณ์ท่องเที่ยวในครั งก่อน “การบอกต่อ” หรือ “ปาก
ต่อปาก” เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นดังผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่ม
นักท่องเที่ยวภูมิภาคซ ้าภูมิภาคเดิม นิยมหาข้อมูลจากแหล่ง Offline เพียงช่องทางเดียว 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในครั งต่อไป 
1) การศึกษาในครั งนี เป็นการศึกษาจากนักท่องเที่ยวที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั น อีก

ทั งพฤติกรรมของนักท่องเทีย่วที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและบริบท ดังนั นในการศึกษาครั ง
ต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมทั งประเทศ เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป 

2) การศึกษาในครั งต่อไป ควรศึกษาถึงเหตุผลในการไม่กลับไปท่องเที่ยวซ ้า เพื่อที่จะได้น้าผล
การศึกษาที่ได้ไปพัฒนาการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจจนน้าไปสู่การท่องเที่ยวซ ้า 
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การท่องเท่ียวซ ้าภูมิภาคเดิมของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถาม 
การท่องเท่ียวซ ้าภูมิภาคเดิม 

ของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
    
 แบบสอบถามฉบับนี จัดท้ าเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส้าหรับการท้ าวิทยานิพนธ์ เรื่อง  
“การท่องเที่ยวซ ้าภูมิภาคเดิมของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและวิเคราะห์แบบแบบแผนในการเลือกภูมิภาค
ท่องเที่ยว เนื่องจากความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและจะช่วยให้งานวิจัยบรรลุ
วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี  แบบสอบถาม
ฉบับนี มีทั งหมด 9 หน้า ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 7 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ภูมิภาคท่องเที่ยวและความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั งที่ 1  
โดยที่ภูมิภาคเดินทางท่องเที่ยวเป็นข้อค้าถามแบบปลายเปิด  
และความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั งที่ 1เป็นข้อค้าถามแบบเลือกตอบจ้านวน 7 ข้อ  
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการท่องเที่ยว และสิ่งเร้าด้านการท่องเที่ยว จ้านวน 11 ข้อ 
ส่วนที่ 4 แบบวัดบุคลิกห้าองค์ประกอบแบบบังคับเลือก จ้านวน 20 ข้อ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ และกรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านในการ
ตอบแบบสอบถามฉบับนี  การตอบแบบสอบถามฉบับนี  ผู้วิจัยขอยืนยันว่าข้อมูลของท่านจะไม่ถูก
เปิดเผยและเป็นไปเพื่อการท้าวิจัยเท่านั น 
 
******************************************************************************* 
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ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค้าชี แจง : โปรดท้าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
******************************************************************************************* 
1. เพศ  ❑ 1.) ชาย  ❑ 2.) หญิง  ❑ 3.) เพศทางเลือก 
2. อายุ  ❑ 1.) 15 – 19 ป ี  ❑ 2.) 20 – 29 ป ี  
   ❑ 3.) 30 – 39 ป ี  ❑ 4.) 40 – 49 ป ี

❑ 5.) 50 – 59 ป ี  ❑ 6.) 60 ปีขึ นไป 
3. ภูมิล้าเนา จังหวัด …………………………………………. 
4. สถานภาพ 
❑ 1.) โสด      ❑ 2.) สมรส    
❑ 3.) ม่าย       ❑ 2.1) มีบุตร 
❑ 4.) หย่า       ❑ 2.2) ไม่มีบุตร 
❑ 5.) แยกกันอยู่     
5. ระดับการศึกษาสูงสุด  
❑ 1.) ไม่ได้รับการศึกษา     ❑ 2.) ประถมศึกษา   
❑ 3.) มัธยมศึกษาตอนต้น    ❑ 4.) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
❑ 5.) ปวส. /อนุปริญญา     ❑ 6.) ปริญญาตรี 
❑ 7.) สูงกว่าปริญญาตรี     ❑ 8.) อื่น ๆ ระบุ……………….. 
6. อาชีพ       
❑ 1.) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ ❑ 2.) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน  
❑ 3.) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว   ❑ 4.) อาชีพอิสระ 
❑ 5.) รับจ้างทั่วไปรายวัน     ❑ 6.) นักเรียน/นักศึกษา 
❑ 7.) แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ   ❑ 8.) อื่น ๆ ระบุ……………….. 
7. รายได้ต่อเดือน 
❑ 1.) ไม่มีรายได้     ❑ 2.) ต่้ากว่า  10,000 บาท  
❑ 3.) 10,000 - 14,999 บาท    ❑ 4.) 15,000 - 29,999 บาท 
❑ 5.) 30,000 - 44,999 บาท    ❑ 6.) 45,000 - 59,999 บาท 
❑ 7.) 60,000 - 74,999 บาท    ❑ 8.) 75,000 - 89,999 บาท 
❑ 9.) 90,000 - 100,000 บาท    ❑ 10.) มากกว่า 100,000 บาท  
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ส่วนท่ี 2 : ภูมิภาคท่องเท่ียวและความพึงพอใจในการท่องเท่ียว 
ค้าชี แจง : โปรดท้าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

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

ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ท่านมีการเดินทางท่องเที่ยวแบบค้างคืนทั งหมดกี่ครั ง 
❑ 1 ครั ง ❑ 2 ครั ง ❑ > 2 ครั ง 

ครั งที่ 1 จังหวัด…………………………..……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จากค้ าตอบข้ างต้ น  ท่ าน เดิ นท าง
ท่องเที่ยวในครั งที่ 1 เป็นครั งแรกในชีวิต
ใช่หรือไม่ 

❑ ใช่                          ❑ ไม่ใช ่

ครั งที่ 1 จังหวัด…………………………..……. 

ครั งที่ 2 จังหวัด………………………..……... 

 

 

 

 

 

 

-จากค้ าต อบข้ างต้น  ท่ าน เดิ นท าง
ท่องเที่ยวในครั งที่ 1 เป็นครั งแรกในชีวิต
ใช่หรือไม่ 

❑ ใช่                          ❑ ไม่ใช่ 

ครั งที่ 1 จังหวัด…………………………..……. 

ครั งที่ 2 จังหวัด………………………..……... 

ครั งที่ 3 จังหวัด………………………………… 

ครั งที่ 4 จังหวัด………………………………… 

ครั งที่ 5 จังหวัด…………………..…………… 

ครั งที่ 6 จังหวัด………………………………… 

ครั งที่ 7 จังหวัด………………………………… 

ครั งที่ 8 จังหวัด………………………………… 

-จากค้ าตอบข้ างต้น  ท่ าน เดินท าง

ท่องเที่ยวในครั งที่ 1 เป็นครั งแรกในชีวิต
ใช่หรือไม่ 

❑ ใช่                          ❑ ไม่ใช ่

 
 
  

การท่องเท่ียวในประเทศ  
ในการวิจัยนี  หมายถึง การเดินทางไปจังหวัดอ่ืนในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการท่องเที่ยวแบบค้าง

คืนอย่างน้อย 2 วัน 1 คืนและมีค่าใช้จ่ายในด้านที่พัก ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559 – ธันวาคม 2560) 
**ไม่รวมการเดินทางเพื่อการท้างานประจ้า และเพื่อการซื อสินค้ามาจ้าหน่าย  
 
(มกราคม 2559 – ธันวาคม พ.ศ. 2560) ** 

 1. ภูมิภาคเดินทางท่องเท่ียวในรอบ 2 ปี (มกราคม 2559 - ธันวาคม 2560) 
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ค้าชี แจง : โปรดท้าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

** ข้อค าถามต่อไปนี้ ขอให้ท่านตอบระดับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั้งท่ี 1 ในรอบ 2 ปี  
(มกราคม 2559 - ธันวาคม 2560) เท่านั้น ** 
 
ข้อ ข้อค้าถาม ระดับความพึงพอใจ 

 
มากที่สุด 

(5) 

 
มาก 
(4) 

 
ปานกลาง 

(3) 

 
น้อย 
(2) 

 
น้อยที่สดุ 

(1) 

1 ท่านมีความพึงพอใจในด้านการ
คมนาคมระดับใด 

     

2 ท่านมีความพึงพอใจในด้านอาหาร
และเคร่ืองดื่มระดับใด 

     

3 ท่านมีความพึงพอใจในด้านที่พัก
และสถานที่ระดับใด 

     

4 ท่านมีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวระดับ
ใด 

     

5 ท่านมีความพึงพอใจในด้านราคา
ของที่พัก และอาหารระดับใด 

     

6 ท่านมีความพึงพอใจในความเป็น
มิตรของบุคคลท้องถิ่นระดับใด 

     

7 ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมกับการ
ท่องเที่ยวคร้ังที่ 1 ในรอบปี 2559-
2560 ระดับใด 

     

 
 
 
  

2. ความพึงพอใจในการท่องเท่ียวครั งท่ี 1 จังหวัด…………………………………………………..……….…. 
3.  
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ส่วนท่ี 3 : พฤติกรรมการท่องเท่ียว และสิ่งเร้าด้านการท่องเท่ียว 
** ข้อค าถามต่อไปนี้ ขอให้ท่านตอบข้อค าถามโดยยึดการท่องเท่ียวในจังหวัดล่าสุด ท่ีท่านไป
ท่องเที่ยวแบบค้างคืนในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559-ธันวาคม 2560) ** 
 
1. ท่านเดินทางท่องเที่ยวครั งล่าสุด ในรอบ 2 ปี ในเดือนใด 
❑ 1.) มกราคม     ❑ 2.) กุมภาพันธ์ 
❑ 3.) มีนาคม     ❑ 4.) เมษายน 
❑ 5.) พฤษภาคม    ❑ 6.) มิถุนายน 
❑ 7.) กรกฎาคม    ❑ 8.) สิงหาคม 
❑ 9.) กันยายน     ❑ 10.) ตุลาคม 
❑ 11.) พฤศจิกายน    ❑ 12.) ธันวาคม 

2. วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวของท่านคือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
❑ 1.) เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน  ❑ 2.) ท่องเที่ยว/พักผ่อน 
❑ 3.) เข้าร่วมเทศกาล/ประเพณี   ❑ 4.) ชมกีฬา 
❑ 5.) ไหว้พระ/ปฏิบัติธรรม   ❑ 6.) ซื อของ/ช้อปปิ้ง 
❑ 7.) ค้นหามิตรภาพและประสบการณ์ใหม่ ๆ ❑ 8.) อื่น ๆ ระบุ…………………… 

3. สาเหตุ/แรงจูงใจหลักที่ท้าให้ท่านเดินทางท่องเที่ยว (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
❑ 1.) การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด   
❑ 2.) การได้หาข้อมูลการท่องเที่ยวจากแหล่งต่าง ๆ 
❑ 3.) ได้รับการแนะน้าหรือชักชวนจากนักท่องเที่ยวท่านอื่น เช่น เพื่อน แฟน ญาติ ฯลฯ  
❑ 4.) มีความเช่ือมั่นในจังหวัดที่ไปท่องเที่ยว 
❑ 5.) ภาพลักษณ์ของจังหวัดที่ไปท่องเที่ยว 
❑ 6.) อื่น ๆ ระบุ…………………………………………….. 

4. ในการเดินทางท่องเที่ยวครั งนี  ท่านเดินทางท่องเที่ยวกับใคร 
❑ 1.) เดินทางคนเดียว    ❑ 2.) เดินทางกับเพื่อน  
❑3.) เดินทางกับครอบครัว   ❑ 4.) เดินทางกับแฟน/สามี ภรรยา 
❑ 5.) อื่น ๆ ระบุ……………………  
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5. ในการเดินทางท่องเที่ยวครั งนี  ท่านเดินทางโดยพาหนะใด 
❑ 1.) พาหนะส่วนตัว/รถยนต์   ❑ 2.) รถโดยสารประจ้าทาง/รถตู้  
❑ 3.) รถเช่า เช่น รถตู้ รถบัส   ❑ 4.) รถไฟ 
❑ 5.) เครื่องบิน     ❑ 6.) อื่น ๆ ระบุ……………….. 

6. ในการเดินทางท่องเที่ยวครั งนี  ท่านท่องเที่ยวช่วงเวลาใด 
❑ 1.) วันจันทร์-วันศุกร์    ❑ 2.) วันเสาร์-วันอาทิตย์  
❑ 3.) วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดเทศกาล  ❑ 4.) วันลาพักผ่อน 
❑ 5.) อื่น ๆ ระบุ………………………….     

7. ในการเดินทางท่องเที่ยวครั งนี  (รวมของที่ระลึก) ท่านเสียค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ประมาณ…………………….………………………….…บาท 

8. ในการเดินทางท่องเที่ยวครั งนี  ท่านหาข้อมูลจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
❑ 1.) เว็บไซต์ภาครัฐ เช่น ททท., เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น   
❑ 2.) Search Engine/เว็บไซต์แนะน้าแหล่งท่องเที่ยว เช่น Google.com, Pantip.com (ห้อง 
Blue Planet), Trip adviser, Painaidii เป็นต้น 
❑ 3.) โซเชียวมีเดีย เช่น เฟซบุค(Facebook), อินสตาแกรม(Instagram) เป็นต้น   
❑ 4.) วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการท่องเที่ยว 
❑ 5.) บุคคลที่เคยไปสถานที่ท่องเที่ยวนั น เช่น เพื่อน/ญาติ     
❑ 6.) อื่น ๆ ระบุ……………………………………………. 
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9. ประเภทกิจกรรมที่ท่านท้า (ค้าอธิบายตามด้านล่าง) ในการท่องเที่ยวครั งนี คือ (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

❑ 1.) ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม   ❑ 2.) ท่องเที่ยวเชิงศาสนา  

❑ 3.) ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นิเวศ    ❑ 4.) ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

❑ 5.) ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย    ❑ 6.) ท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

❑ 7.) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม   ❑ 8.) ท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ 

❑ 9.) ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร    ❑ 10.) พักผ่อนในที่พัก/ไม่ท้ากิจกรรม 

10. ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559 – ธันวาคม 2560) ท่านเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

แบบค้างคืนเพียง 1 ครั งใช่หรือไม่ 

❑ 1.) ใช่ (ไปข้อ 11)     ❑ 2.) ไม่ใช่ (ท้าต่อส่วนที่ 4) 

11. จากข้อ 10 สาเหตุที่ท้าให้ท่านเดินทางท่องท่องเที่ยวในประเทศแบบค้างคืนเพียง 1 ครั ง ใน

รอบ 2 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559 – ธันวาคม 2560) คือข้อใด  

❑ 1.) ไม่มีเวลา      ❑ 2.) ทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ  
❑ 3.) อื่น ๆ ระบุ……………………………………… 

(ท้าต่อส่วนที่ 4).  

ประเภทกิจกรรมการท่องเท่ียว (ส้านักงานสถิติและเศรษฐกิจฯ) ได้แก่ 
O ท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม เช่น การละเล่น/ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ เรียนมวยไทย 
เรียนรู้วิถีชุมชน ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น    
O ท่องเท่ียวเชิงศาสนา เช่น ชมศิลปกรรม/สถาปัตยกรรม ปฏิบัติธธรม/น่ังสมาธิ นมัสการศาสนสถาน/ขอพร 
O ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์นิเวศ เช่น ส่องสัตว์ ดูนก ดูผีเสื อ ท่องเที่ยวธรรมชาติและสัตว์ป่า   
O ท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น ท่องเที่ยวสวนเกษตร ท่องเที่ยวฟาร์มสัตว์/ประมง 
O ท่องเท่ียวเชิงผจญภัย เช่น กิจกรรมชายหาด กิจกรรมท่องเที่ยวเขตทหาร ขี่ม้า ขี่ช้าง จักรยานเสือภูเขา ล่องแก่ง ด้าน ้า  
ปีนเขา ส้ารวจถ ้า     
O ท่องเท่ียวเชิงกีฬา เช่น ชมการแข่งขันฟุตบอล ชมการแข่งขันมวยไทย  
O ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม เช่น นวด/สปา อาบน ้าแร่ เสริมความงาม   
O ท่องเท่ียวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ขับรถเที่ยว ล่องเรือยอร์ช เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุก/สวนน ้า ดูทิวทัศน์ ดูดาว/ดู
หิ่งห้อย ชมท้องฟ้าจ้าลอง ช้อปปิ้ง ถ่ายรูป ออกก้าลังกาย เข้าห้องสมุด 
O ท่องเท่ียวเชิงอาสาสมัคร เช่น กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล กิจกรรมอาบน ้าให้ช้าง 
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ส่วนท่ี 4 : แบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบบังคับเลือก 

ค้าชี แจง : โปรดท้าเครื่องหมาย X ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

แบบวัดบุคลิกภาพนี มีทั งหมด 20 ข้อ ในแต่ละข้อประกอบด้วย ข้อความที่เป็นตัวเลือก 3 ข้อความ 
โปรดพิจารณาและท้าเครื่องหมาย X ลงในพื นที่ว่าง 
ที่อธิบายตัวท่านในขณะนี ได้ตรงกับความเป็นจริงน้อยที่สุด 1 ข้อความ  
และอธิบายตัวท่านในขณะนี ได้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 1 ข้อความ  
รวมทั งหมด 2 ข้อความเท่านั น 
  
ตัวอย่างวิธีการตอบ 

ข้อ ข้อค้าถาม ตรงกับฉันมากที่สดุ ตรงกับฉันน้อยทีสุ่ด 
0 ฉนัมกัผ่อนคลายเป็นส่วนใหญ่    

 ฉนัมกัเป็นฝ่ายเร่ิมต้นพดูคยุกบัคนอื่นกอ่น    

 ฉนัเป็นคนเรียนรู้ไว    

 
 

ข้อ ข้อค้าถาม ตรงกับฉันมากที่สดุ ตรงกับฉันน้อยทีสุ่ด 
1 ฉันมักผ่อนคลายเป็นส่วนใหญ่    

 ฉันมักเป็นฝ่ายเร่ิมต้นพูดคุยกับคนอื่นก่อน    
 ฉันเป็นคนเรียนรู้ไว    

2 ฉันเป็นคนกตัญญู    
 ฉันท้างานหรือสิ่งต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้    
 ฉันไม่ร้าคาญอะไรง่าย ๆ    

3 ฉันมักไม่เข้าใจแนวคิดเร่ืองนามธรรม    
 ฉันเป็นสีสันและคนส้าคัญของงานเลี ยง    
 ฉันมักถามไถ่ทุกข์สุขของคนอื่น    

4 ฉันเป็นคนมีระเบียบ    
 ฉันเป็นคนมีความสามารถหลายด้าน    
 ฉันเป็นคนอารมณ์เสียง่าย    

5 ฉันเห็นอกเห็นใจความรู้สึกของคนอื่น    
 ฉันมักกังวลกับสิ่งต่าง ๆ    
 ฉันรู้สึกสบายใจเม่ืออยู่กับคนอื่น    
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ข้อ ข้อค้าถาม ตรงกับฉันมากที่สดุ ตรงกับฉันน้อยทีสุ่ด 
6 ฉันชอบที่จะคิดวิธีการใหม่ ๆ ในการท้าสิ่งต่าง ๆ    

 ฉันมักจะเงียบเม่ืออยู่กับคนแปลกหน้า    
 ฉันมักจะลืมว่าเก็บของไว้ท่ีไหน    

7 ฉันมักจะเก็บตัว ไม่ชอบเข้าสังคม    
 ฉันมีอารมณ์แปรปรวน    
 ฉันสามารถรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้    

8 ฉันท้าทุกอย่างตามตารางเวลา    
 ฉันมีความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ    
 ฉันเป็นคนพูดไม่เก่ง   

9 ฉันชอบอ่านเร่ืองที่ท้าทาย    
 ฉันไม่ปล่อยวาง   
 ฉันไม่สนใจปัญหาของคนอื่น    

10 ฉันใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์    
 ฉันรู้สึกหงุดหงิดง่าย    
 ฉันมักพูดคุยกับคนจ้านวนมาก ในงานเลี ยง    

11 ฉันรู้สึกสบายใจ เม่ืออยู่ท่ามกลางคนอื่น   
 ฉันชอบช่วยเหลือคนอื่น    
 ฉันมักท้างานให้เสร็จโดยทันที    

12 ฉันแทบจะไม่เคยรู้สึกหดหู่    
 ฉันรู้ว่าท้าอย่างไรให้คนอื่นสบายใจ    
 ฉันมักหลีกเลี่ยงการอ่านเร่ืองยาก ๆ    

13 ฉันสนิทกับคนอื่นได้ยาก    
 ฉันวิตกกังวลง่าย    
 ฉันมักท้างานไม่เสร็จ    

14 ฉันมักใช้เวลาอยู่กับคนอื่น    
 ฉันเตรียมพร้อมอยู่เสมอ    
 ฉันสามารถจัดการกับข้อมูลจ้านวนมากได้    
 ฉันเข้ากับคนอื่นได้ง่าย    

15 ฉันมีความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ   
 ฉันเป็นคนเครียดง่าย 
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ข้อ ข้อค้าถาม ตรงกับฉันมากที่สดุ ตรงกับฉันน้อยทีสุ่ด 
16 ฉันท้าสิ่งต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด    

 ฉันแทบจะไม่เคยรู้สึกหงุดหงิด   
 ฉันไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น    

17 ฉันปล่อยให้ห้องรก    
 ฉันชอบท้าให้คนอื่นสบายใจ    
 เป็นเร่ืองง่ายที่ฉันจะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ    

18 ฉันไม่ค่อยเป็นห่วงคนอื่น    
 ฉันไม่รู้สึกอะไร หากต้องเป็นจุดสนใจของคนอื่น    
 ฉันขาดจินตนาการ    

19 ฉันหลีกเลี่ยงที่จะแสดงความคิดเห็น   
 ฉันชอบความเป็นระเบียบ    
 บ่อยครั งฉันรู้สึกหดหู่    

20 ฉันชอบความเป็นระเบียบและความสม้่าเสมอ    
 ฉันไม่สนใจคนอื่น    
 ฉันสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้    

 
**********ขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี *********** 



ประวัต ิผ ู้เข ีย น 
 

ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกลุ น.ส. ศรัญญา โม่งประณิตร ์
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติธุรกจิและการประกันภัย)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ปีที่ส้าเรจ็การศึกษา พ.ศ. 2556 

ประสบการณ์การท้างาน พ.ศ. 2556 - 2557  
Quality Assurance  
บริษัท เอ็นเอ็มบี มินีแบ (ไทย) จ้ากัด มหาชน  
พระนครศรีอยุธยา  
 
พ.ศ. 2557 - 2559  
Data Analyst  
บริษัท ธนูลักษณ์ จ้ากัด (มหาชน)  
กรุงเทพมหานคร  
 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน  
Senior Data Analyst  
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จ้ากัด  
กรุงเทพมหานคร 

  

 

 


	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย
	1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	1.3 ขอบเขตการศึกษา
	1.4 นิยามปฏิบัติการ
	1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
	2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism Definition)
	2.1.2 สิ่งเร้าและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Motivation and Satisfactions of Tourists)
	2.1.3 พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยว (Tourists' Decision-Making and Behavior Processes)
	2.1.4 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับการท่องเที่ยว (Big Five Personality and Tourism)

	2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลและกระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยว
	2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับการท่องเที่ยว

	2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภูมิภาคเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้กระบวนการมาร์คอฟ

	บทที่ 3  กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย
	3.1 กรอบแนวคิดและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวซ้ำภูมิภาคเดิม
	3.2 ประชากรและตัวอย่าง
	3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
	3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4  ผลการศึกษา
	4.1 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง
	4.2 ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวซ้ำภูมิภาคเดิมและนักท่องเที่ยวภูมิภาคใหม่
	4.3 ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั้งที่ 1 ของนักท่องเที่ยว
	4.4 แบบแผนการเลือกภูมิภาคท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
	4.5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำภูมิภาคเดิมของนักท่องเที่ยว

	บทที่ 5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	5.1 สรุปผลการศึกษา
	5.1.1 ลักษณะและพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย จำแนกตามกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กลับไปท่องเที่ยวซ้ำภูมิภาคเดิม และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่
	5.1.2 แบบแผนในการเลือกภูมิภาคท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กลับไปท่องเที่ยวซ้ำภูมิภาคเดิม และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปท่องเที่ยวในภูมิภาคใหม่
	5.1.3 อิทธิพลของปัจจัยด้านสิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว ด้านช่องทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยว ด้านภูมิลำเนา ด้านความพึงพอใจในการท่องเที่ยว และด้านบุคลิกภาพ ที่มีต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในภูมิภาคเดิมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

	5.2 อภิปรายผลการศึกษา
	5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย
	5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครั้งต่อไป


	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก แบบสอบถาม
	ประวัติผู้เขียน

