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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไป พฤติกรรมการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ทัศนคติและภาพลักษณ์ ท่ี มีต่อการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครภายหลงัวิกฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 2) เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว และ3) เพื่อศึกษา
ความสั มพัน ธ์ระหว่างทัศนค ติและภาพลักษ ณ์ ท่ี มี ต่อการเดินทางเข้าม าท่ องเท่ี ยวใน
กรุงเทพมหานครภายหลงัวิกฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
กลบัมาเท่ียวซ ้ า โดยมีประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษในการ
ส่ือสารท่ี เข้ามาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครจ านวน 405 ตัวอย่าง ท่ี เดินทางท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครภายหลังวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมานับตั้งแต่การเกิดรัฐประหารข้ึน  
ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 ผลการวิจยัพบว่าขอ้มูลทัว่ไป พฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 
ทศันคติและภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครหลงัวิกฤติการณ์ทาง
การเมืองพ.ศ. 2556-2557 พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ท่องเท่ียวนั้นมีภูมิล าเนาจาก
เอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มากท่ีสุด (33%) รองลงมาคือยุโรป (25.2%) และ
อเมริกา (10.4%) มีสัดส่วนเป็นเพศหญิง (50.4%)และเพศชาย (49.6%)เท่าๆกนั มีอายรุะหวา่ง 26-35 
ปีมากท่ีสุด (37.5%) รองลงมาคือมีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี (26.4%)  มีสถานภาพโสด (67.2%) รายไดเ้ฉล่ีย



(4) 

ต่อปีต ่ากว่า 15,000 USD (52.3%) มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (80%) และมีอาชีพ
พนกังานเอกชนมากท่ีสุด (48.4%) รองลงมาคือนกัเรียน/ นกัศึกษา (18.5%)  
 พฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัวกิฤติการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 พบวา่ นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ เคยเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวแล้ว (52.6%) โดยเคยเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครในระยะเวลา 5 ปีจ านวน 1-2 คร้ังมากท่ีสุด (41.3%) รองลงมาคือ 3-4 คร้ัง (28.2%) 
มีวตัถุประสงค์สงค์การท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจมากท่ีสุด (89.1%) นิยมเดินทางด้วยตนเอง
มากท่ีสุด (85.9%) นิยมเดินทางท่องเท่ียวร่วมกบัเพื่อนมากท่ีสุด (32.8%) รองลงมาคือเดินทางกบั
ครอบครัว (26.9%) ใชร้ะยะเวลาการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 1-7 วนั (43%) รองลงมา
คือ 8-14 วนั (42.5%) โดยใชช่้องทางการรับรู้ข่าวสารผ่านเวบ็ไซตข์องหน่วยงานการท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุด (60.7%) และมีการรับรู้ถึงวกิฤติการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพมหานครก่อนการ
เดินทางท่องเท่ียว (72.1%) และคาดการณ์วา่จะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าอีกคร้ัง 92.3% 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวและพฤติกรรมการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว พบว่าเพศ, รายได้, อาชีพ, ระดับการศึกษา, ภูมิล าเนา มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
จากสมมติฐานงานวิจยัขอ้ท่ี 1 ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: 
EFA) เพื่อจดักลุ่มตวัแปรข้ึนมาใหม่แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอา้งอิง (Inference Statistics) 
Binary Logistic Regression เพื่อพยากรณ์แนวโนม้ของการตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าจาก
ปัจจยัทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นภาพลกัษณ์ท่ีไดจ้ากการจดักลุ่มตวัแปรใหม่ พบวา่ ปัจจยัทศันคติ
ดา้นภาพลกัษณ์นั้นมีผลต่อต่อการตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวซ ้ าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  และพบว่าปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม , ปัจจยัด้านกิจกรรมและแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียว, 
ปัจจยัดา้นการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว, ทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจยัดา้นดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวซ ้ ามากท่ีสุด 
 และจากสมมติฐานงานวิจยัขอ้ท่ี 2 ปัจจยัทศันคติดา้นภาพลกัษณ์นั้นมีผลต่อต่อการตดัสินใจ
ในการเดินทางมาท่องเท่ียวซ ้ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และพบว่าปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้ม, ปัจจยัดา้นกิจกรรมและแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียว, ปัจจยัดา้นการพฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียว, ปัจจยัดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวซ ้ ามากท่ีสุด 
 



ABSTRACT 
 
Title of Thesis   Foreign Tourist’s Behavior and Attitude towards Traveling in 
    Bangkok, Thailand after Political Crisis 2013-2014 
Author    Miss Salisa Teelanont 
Degree    Master of Arts (Integrated Tourism Management) 
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 This study focuses on tourism demand after the political crisis in Bangkok, Thailand as a 
case study between 2014 and 2015.This Research was determined to 1) study the characteristics 
of foreign tourists, Attitude and destination Image of foreign tourists who traveling in Bangkok, 
Thailand after political crisis 2013 to 2014 towards decision-repeated traveling. 2) to study about 
foreign tourist’s decision making behavior and 3) to study the relationship between attitudes and 
destination Image of foreign tourists who traveling in Bangkok, Thailand after political crisis 
2013 to 2014 towards decision-repeated traveling.  

This data was collected from the survey of 405 foreign tourists who traveling in Bangkok, 
Thailand after political crisis 2013 to 2014. The study found that, foreign tourists who travel from 
East Asia and Southeast (33%), Europe (25.2%) and America (10.4%). Female (50.4%) and male 
(49.6%). The most sample have aged between 26-35 years old (37.5%) and less than 25 years old 
(26.4%), Single (67.2%), average revenue per year less than 15,000 USD., have a under 
graduated (80%) and have a career is employees (48.4%) and Students (18.5%) 
 About foreign tourist behaviors found that Sample is revisited in Bangkok, Thailand 
(52.6%), about 1-2 times(41.3%), 3-4 times (28.2%). The purpose of travelling for relax(89.1%). 
And they are FIT Tourist (85.9%) and travel with friends( 32.8%) , Family ( 26.9%) .  
They spending time to travelling 1-7 days in Bangkok, Thailand(43%) ,  8-14 days (42.5%) . By 
using search information before travelling to Bangkok from Tourism website (60.7%).  



(6) 

 The aim is to investigate the consequence of destination Image of Foreign tourists who 
traveling in Bangkok, Thailand after political crisis 2013 to 2014 towards decision-repeated 
traveling. With the use of factor analysis, this data was collected from the survey of 405 foreign 
tourists based on their interests and destination Image in Bangkok, Thailand. Binary logistic 
regression has been applied, and the results revealed there are 5 categories of foreign tourists’ 
interests and destination Image towards decision-repeated traveling at a 0.01 statistically 
significant level: 1) Tourism Environment 2) Activities and Interesting 3) Promotion and 
development 4) Natural Resources and 5) Facilities.  



กติตกิรรมประกาศ 
  
 วิทยานิพนธ์ เร่ืองพฤติกรรมนักท่องเท่ียวและทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
ต่อท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556 – 2557ส าเร็จ
ลุล่วงดว้ยดีจากความอนุเคราะห์ของผูมี้พระคุณทุกท่าน   ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.เจริญชยั  เอกมาไพศาล อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาสละเวลาให้ค  าปรึกษา ช้ีแนะ
และขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ในทุกล าดบัขั้นตอน ตลอดจนเป็นผูท่ี้คอยให้
ก าลงัใจ ความรักและเมตตาแก่ผูว้จิยัเสมอมาตลอดระยะเวลาการท าวทิยานิพนธ์เล่มน้ี  
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าคณะการจดัการการท่องเท่ียว  สถาบันบัณฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ทุกท่านท่ีได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตอนัล ้ าค่าแก่ผูว้ิจยัท่ีได้
โอกาสมาศึกษาเล่าเรียน ณ สถาบนัอนัทรงเกียรติแห่งน้ี  ตลอดจนคณาจารยจ์ากร้ัวมหาวิทยาลยั
นเรศวรท่ีไดถ่้ายทอดวิชาความรู้และอบรมสั่งสอนผูว้ิจยั และสละเวลาให้ค  าปรึกษาอยูเ่สมอๆ ทั้ง
เร่ืองการท างาน การศึกษาเล่าเรียน อีกทั้ งขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีประจ าคณะการจดัการการ
ท่องเท่ียวทุกท่านท่ีคอยให้การสนบัสนุน  ให้ความช่วยเหลือผูว้ิจยัดว้ยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณ
เพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ รุ่นท่ี 5 ทุกคนท่ีร่วมสร้างก าลงัใจและผลกัดนักนัเสมอมา 
ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในเร่ืองการติดต่อประสานงานให้ระหว่างท่ีผูว้ิจยัต้องสอนอยู่
ต่างจงัหวดั ผูว้ิจยัมีความซาบซ้ึงใจอยา่งยิ่งท่ีไดรั้บความรักและความช่วยเหลือเหล่าน้ีแมว้า่จะเป็น
ระยะเวลาอนัสั้นท่ีรู้จกักนัระหวา่งศึกษาในระดบัปริญญาโท  รวมไปถึงเพื่อนๆ ทั้งจากมหาวิทยาลยั
นเรศวรและมธัยมท่ีมอบความรักและคอยเป็นก าลงัใจให้กนัอยูเ่สมอเม่ือรู้สึกยากล าบากและทอ้แท ้  
ขอขอบคุณอาจารยปิ์ยดา  พฤกสวสัด์ินนท ์อาจารยป์ระจ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา ผูท่ี้
เป็นทั้งเพื่อน พี่ เป็นครอบครัวท่ีคอยสนบัสนุนทั้งเบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลงัแก่ผูว้ิจยัตลอด 2 ปีเต็ม
ตอ้งท่ีใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะการให้ค  าปรึกษาในเร่ืองการใช้สถิติ การแปลผลทาง
สถิติแก่ผูว้จิยั 
 ทา้ยท่ีสุดน้ี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณและขอมอบความส าเร็จทั้งหมดแด่ผูท่ี้คุณูปการใน
ชีวิตของผูว้จิยัทุกท่าน โดยเฉพาะทุกท่านในครอบครัวธีรานนท ์ท่ีเป็นแรงกายแรงใจท่ีส าคญัจนท า
ใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีประสบความส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจไว ้
         

        ศลิษา  ธีรานนท ์  
          เมษายน 2559 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
 ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมานั้ นประเทศไทยต้องประสบกับวิกฤติการณ์ต่างๆ อาทิเช่น  
โรคซาร์ส (SARS) ในปีพ.ศ. 2546 เหตุการณ์สึนามิ (Tsunami) ในปีพ.ศ. 2547 การเกิดวิกฤติราคา
น ้ ามัน ใน ปีพ .ศ . 2549 อี กทั้ งส ถ านการณ์ ความไม่ ส งบและการ เมื องไทยนับ ตั้ งแ ต่ ปี 
พ.ศ. 2549 เป็นตน้มาท่ีน ามาซ่ึงการรัฐประหาร  วิกฤติการณ์โรคระบาดไขห้วดัสายพนัธ์ุใหม่ ในปี
พ.ศ. 2552 แต่สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนอีกเป็นระยะๆและลุกลามไปสู่การใช้
ความรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงผลกระทบตกอยู่กับภาคการ
ท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน  อนัไดแ้ก่ จ  านวนของนกัท่องเท่ียวท่ีลดลงอยา่งจากการเกิดวกิฤติการณ์ต่างๆ  
สอดคลอ้งกบัการเก็บขอ้มูลทางสถิติของส านกังานสถิติแห่งชาติถึงจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศมีอตัราการลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนจากผลกระทบต่างๆท่ี
เกิดข้ึน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) อัตราการลดลงนั้ นย่อมแสดงถึงรายได้ท่ีมาจากการ
ท่องเท่ียวท่ีลดลงตามไปดว้ย  
 จากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนานนั้น
ส่งผลต่อการท่องเท่ียวไทยในช่วงระยะเวลาต่อๆไปย่อมมีความท้าทายมากยิ่งข้ึน กล่าวได้ว่า
สถานการณ์ทางการเมืองนั้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อกระทบจ านวนนกัท่องเท่ียว และภาพลกัษณ์
ของประเทศอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้กล่าวคือนบัตั้งแต่การเกิดรัฐประหารในปีพ.ศ. 2549 เหตุการณ์ปิด
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในระหว่างวนัท่ี 25 พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ระหวา่งวนัท่ี 8-14 เมษายน พ.ศ. 2552 ท  าให้นกัท่องเท่ียว
ขาดความมัน่ใจในการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว ส่งผลให้จ  านวนการเดินทางเขา้ประเทศไทยของ
นักท่องเท่ียวลดลงอย่างรุนแรง  ถึงแม้จ  านวนนักท่องเท่ียวจะเพิ่มข้ึนในไตรมาสท่ี 4 ของปี 
พ .ศ . 2552 แ ต่ วิก ฤตท างการเมื อง ท่ี เกิ ด ข้ึน ใน เดือน มีน าคม  – เมษ ายน  2553 ตลอดจน
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ความไม่สงบทางการเมืองล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 ได้ส่งผลต่อการท่องเท่ียวของประเทศไทยให้
เลวร้ายลงอีกจากการเผยแพร่ข่าวไปทัว่โลก รวมทั้งการออก Travel Warning ของประเทศต่างๆเพื่อ
แจง้เตือนประชาชนถึงความเส่ียงในการเดินทางมาประเทศไทย ส่งผลลบต่อภาพลกัษณ์ดา้นความ
ปลอดภยัของประเทศไทย โดยสถานการณ์นักท่องเท่ียว ปี พ.ศ. 2557 ท่ีแสดงในภาพท่ี 1.1 ดา้น
จ านวนนกัท่องเท่ียว หากพิจารณาแกนซา้ยของกราฟพบวา่มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติทั้งหมด 24.7 ลา้น
คน และแกนขวาแสดงถึงการหดตวัร้อยละ 6.6 สร้างรายได้ 1.13 ลา้นล้านบาท หดตวัร้อยละ 5.8 
จากปีท่ีผา่นมา (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) ซ่ึงเป็นผล
จากการลดลงของจ านวนนกัท่องเท่ียวเป็นหลกั  แมว้่าภายในปี พ.ศ. 2557 ไดมี้การท ารัฐประหาร
โดยทหารและจดัตั้งเป็นรัฐบาลในการบริหารประเทศอยูก่็ยงันบัวา่สถานการณ์ในปัจจุบนัยงัคงเป็น
ท่ีจบัตามองในระดับนานาชาติถึงเสถียรภาพทางการเมือง การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภำพที ่1.1  แสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและรายไดจ้ากการท่องเท่ียว  
แหล่งทีม่ำ: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557. 
 

กล่าวไดว้า่อุตสหากรรมการท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย
จะพบว่า อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic 
Product : GDP) สูงมากข้ึนเร่ือยๆนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นตน้มา โดยมีการเติบโตเกินกวา่ร้อยละ 
10 (แกนขวาของกราฟ)  และจากขอ้มูลของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยนั้นพบวา่รายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวสามารถดึงเงินตราจากต่างประเทศเขา้สู่ประเทศไทยไดเ้ป็นจ านวนมาก และมีแนวโนม้วา่
จะทวีความส าคญัมากข้ึนในอนาคตเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลิตภณัฑ์มวลรวมของการส่งออก
สินค้า (ดังภาพท่ี 1.2) หากแต่มีจ านวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงปี  พ.ศ. 2557 ท่ี เกิด
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วกิฤตการณ์ทางการเมืองข้ึน  กล่าวไดว้า่การท่องเท่ียวไทยควรท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริม
อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะในช่วงภายหลงัการเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อสร้างความมัน่ใจและ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหคื้นกลบัมา 

 

 
 

ภำพที ่1.2  รายรับจากนกัท่องเท่ียวต่างชาติ และรายรับจากการส่งออกสินคา้ต่อ GDP  
 ระหวา่งปีพ.ศ. 2543-2557 
แหล่งทีม่ำ: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557. 
 
 การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาถึงอุปสงค์ทางการท่องเท่ียว โดยการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะ
และพฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวภายหลงัการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 และปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการกลบัมาเท่ียวซ ้ าท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อรักษากลุ่มลูกคา้ท่ีเป็น
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้เดินทางกลับมาท่องเท่ียวประเทศไทยซ ้ าอีก โดยส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาผลของความพึงพอใจจากการเดินทางท่องเท่ียว หรือปัจจยัแวดล้อมอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า (ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด และคณะ, 2557; เจษฎา สุทธิอุดม, 
2552; Hui, Wan and Cheng, 2010) นบัเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงในการปรับปรุงคุณภาพของสินคา้และ
บริการทางการท่องเท่ียวให้สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน   
รวมทั้งสามารถน าเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกบัความสนใจและตอบสนองต่อความ
ตอ้งการเพื่อให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าอีกคร้ังโดยเฉพาะอยา่งยิ่งภายหลงั
การเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 ถือเป็นเง่ือนไขในการรักษาตลาดเดิมและ 
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ขยายตลาดใหม่ โดยผลกระทบจากวิกฤติในแต่ละคร้ังได้ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของจ านวน
นกัท่องเท่ียวอยา่งเด่นชดั (แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ 2555-2559)  
 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 และนโยบายยุทธศาสตร์การวิจยัแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) ดา้นการ
พฒันาศกัยภาพระดบัคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการและท่องเท่ียว และยุทธศาสตร์วา่ดว้ย
การพฒันาและส่งเสริมทางการตลาดการท่องเท่ียว  ตามแผนพฒันาการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2554-2558 (2555: 207) ตามกลยุทธ์ท่ี 1 ท่ีต้องการพฒันาเคร่ืองมือ เครือข่าย และกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และการเปล่ียนแปลง  และกลยทุธ์ท่ี 5 
ท่ีจะส่งเสริมการใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเท่ียวใหม่และส่งเสริมการท่องเท่ียวซ ้ า
โดยผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาวิจยัจากแบบสอบถามโดยเก็บขอ้มูลกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครภายหลงัการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองข้ึนทั้งส้ิน
จ านวน 405 ชุด 
 

1.2 ค ำถำมงำนวจิยั 
 
 1) ลกัษณะทัว่ไปนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร
ภายหลงัวกิฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 เป็นอยา่งไร 
 2) พฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ทศันคติและภาพลักษณ์ของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีมีต่อการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัวิกฤตการณ์ทางการเมือง
พ.ศ. 2556-2557 เป็นอยา่งไร 
 3) ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาท่องเท่ียวซ ้ าในกรุงเทพมหานครภายหลัง
วกิฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
 1) เพื่อศึกษาลักษณะทัว่ไป พฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 
ทศันคติและภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัวิกฤตการณ์
ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557  
 2) เพื่อศึกษาลักษณะทัว่ไปของนักท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวภายหลงัวกิฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557  
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 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและภาพลักษณ์ท่ีมีต่อการเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัวิกฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจกลบัมาเท่ียวซ ้ า 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
 1) เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมตลาดบนพื้นฐานพฤติกรรมนักท่องเท่ียวต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร อนัไดแ้ก่ กองการท่องเท่ียว ส านกั
วฒันธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
 2) เพื่อน าเสนอขอ้มูลท่ีสามารถน าไปปรับใชใ้นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถน าไปปรับใช้เป็นแนวทางการปรับ กลยุทธ์ในการด าเนินกิจกรรม
ทางการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3) เพื่ อน าเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการวางแผน และสร้างความเข้าใจถึง
สถานการณ์การท่องเท่ียวในแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวก่อนการเดินทางมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
 

1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
 ขอบเขตดา้นสถานท่ี ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษ
ในการส่ือสารตามแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในกรุงเทพมหานครท่ีไดจ้ากการสุ่มเลือกตามแหล่ง
สถานท่ีท่องเท่ียวในเขตต่างๆ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  ผูว้ิจยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาวิจยัเป็นช่วงหลังวนัท่ี 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ภายหลงัมีการประกาศใชก้ฎอยัการศึกเป็นตน้มา 
 ขอบเขตด้านประชากรผู ้วิจ ัยด าเนินการเก็บข้อมูลนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสารท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครจ านวน 405 ตวัอยา่ง 
 โดยตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ในการประมาณค่า
สัดส่วนของประชากร ซ่ึงก าหนดให้สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบั
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5% และระดบัความเช่ือมัน่ 95%  โดยขนาดกลุ่มตวัอย่างคิดเป็น  
384 ตวัอย่าง ผูว้ิจยัจึงเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเพิ่มเติมเป็นจ านวน 400 ตวัอย่าง โดยเก็บไดจ้ริง
และแบบสอบถามมีความครบถว้นจ านวน 405 ตวัอยา่ง 
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1.6 นิยำมค ำศัพท์ 
 
วิกฤตการณ์ทางการเมือง หมายถึง เหตุการณ์อนัวิกฤติ อาทิเช่น การเกิดวิกฤตการณ์ทาง

การเมือง (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) กล่าวคือสถานการณ์การชุมนุมทาง
การเมืองในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครของประชาชนท่ีมีการรวมกลุ่มกนัตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป นับตั้งแต่
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ท่ีมีการประกาศใชก้ฎอยัการศึกท่ีผา่นมา 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หมายถึง  บุคคลท่ีเดินทางออกจากสถานท่ีพกัอาศยัถาวรใดๆซ่ึงอยู่
นอกราชอาณาจกัรไทย  เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวยงักรุงเทพมหานคร และพ านกัอยูเ่กินกว่า 24 ชม. 
แต่ไม่เกิน 60 วนั (ฉลองศรี พิมลสมพงษ,์ 2546) โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาเพื่อประกอบ
ภารกิจใดๆก็ตาม  โดยไม่ไดรั้บค่าจา้งตอบแทนจากผูใ้ดในราชอาณาจกัรไทยและเป็นนกัท่องเท่ียวท่ี
ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารได ้

พฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว  หมายถึง  พฤติกรรมการตัดสินใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัการเกิดวกิฤติการณ์ทางการเมือง 
โดยเป็นการศึกษาพฤติกรรมทั้ ง 3 ระยะคือ ก่อนการซ้ือ (Before Purchase) ระยะตัดสินใจซ้ือ 
(Actual Purchase) หรือระยะการท่องเท่ียวและระยะหลงัการซ้ือ (After Purchase) โดยขอ้พิจารณาท่ี
ส าคญัคือการเดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ าหรือการบอกต่อเก่ียวกบัประสบการณ์ 

ทศันคติและภาพลกัษณ์ หมายถึง ความรู้สึกหรือมุมมองของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อ
การท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองข้ึน โดยเป็นการสรุป
ประเมินระดบัความพึงพอใจ ความรู้สึกนึกคิดจากประสบการณ์การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเอง
โดยตรง 

การรับรู้ หมายถึง การแปลความจากการศึกษาในแหล่งขอ้มูลต่างๆ หรือจากประสบการณ์
การท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บโดยตรงซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละบุคคลอนัส่งผล
ต่อการกระท าหรือการแสดงออกของนกัท่องเท่ียววา่มีความรู้สึกอยา่งไร  

การท่องเท่ียวซ ้ า หมายถึง ความภักดี (Oliver, 1997) ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครแลว้มีแนวโน้มวา่จะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า หรือมีการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวท่ีตนมีความช่ืนชอบซ ้ าอีกคร้ัง 
 



บทที ่2 
 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี และผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 ผูว้จิยัไดท้  ำกำรศึกษำแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนวจิยัเร่ืองพฤติกรรม
และทศันคตินกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติต่อกำรท่องเท่ียวในกรุงเทพมหำนครหลงักำรเกิดวิกฤติกำรณ์
ทำงกำรเมือง พ.ศ. 2556-2557 ดงัต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัอุปสงคท์ำงกำรท่องเท่ียว 
2.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
2.3  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติและภำพลกัษณ์กำรท่องเท่ียว 
2.4  แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรท่องเท่ียว 
2.5  สถำนกำรณ์กำรท่องเท่ียวจำกภำวะวกิฤตกำรณ์ทำงกำรเมืองของประเทศไทย 
2.6  งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 



8 

2.1 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัอปุสงค์ทางการท่องเทีย่ว 
 
 จริยำภรณ์ ปัญญำฟู (2553: 11) กล่ำวถึงทฤษฎีอุปสงค์ว่ำ อุปสงค์ของสินค้ำในทำง
เศรษฐศำสตร์นั้ นต้องประกอบไปด้วย ควำมต้องกำรของผู ้ซ้ือ, ควำมเต็มใจท่ีจะซ้ือ และ
ควำมสำมำรถในกำรจบัจ่ำยซ้ือ โดยตอ้งมีพร้อมทั้ง 3 เง่ือนไขน้ี 
 กำรเปล่ียนของอุปสงคน์ั้นจะมีควำมยดืหยุน่จำกกำรเปล่ียนแปลงอุปสงค ์ ซ่ึงปัจจยัท่ีท ำให้
เกิดกำรเปล่ียนแปลงในปริมำณกำรเสนอซ้ือนั้น อำทิเช่น รำคำสินคำ้  รำยได ้ ค่ำใชจ่้ำย  กำรข้ึนภำษี 
เป็นตน้ โดยสำมำรถน ำไปเป็นเกณฑ์กำรวิเครำะห์ควำมยืดหยุ่นของอุปสงค ์ควำมยืดหยุน่ของอุป
สงค ์ ใหค้วำมส ำคญัใน 3 ประเภท 
 1) ควำมยืดหยุ่นด้ำนรำคำ  คือกำรวดักำรเปล่ียนแปลงปริมำณควำมต้องกำร 
ของสินคำ้เม่ือรำคำเปล่ียนแปลงไปโดยวดัออกมำในรูปของร้อยละ 
 2) ควำมยืดหยุน่ดำ้นรำยได ้ คืออตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนสินคำ้ท่ีผูต้อ้งกำร
ซ้ือต่ออตัรำกำรเปล่ียนแปลงของรำยไดผู้บ้ริโภค 
 3) ควำมยืดหยุ่นไขวข้องอุปสงค์ คืออตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนสินคำ้ท่ีมีผู ้
ตอ้งกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสินคำ้ชนิดอ่ืน 
 โดยสำมำรถอธิบำยถึงกำรวิเครำะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคไดว้ำ่ ควำมรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อนั้น
มี 2 ส่วน คือ ลักษณะของผู ้ซ้ือ (Buyer Characteristics) และกระบวนกำรตัดสินใจซ้ือ (Buyer 
Decision Process) 
 1) ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristics) นั้นจะถูกกระทบต่อปัจจยัด้ำนต่ำงๆ
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ปัจจยัดำ้นวฒันธรรม (Cultural Factors) 
 (2) ปัจจยัทำงดำ้นสังคม (Social Factors) 
 (3) ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) 
 (4) ปัจจยัทำงดำ้นจิตวทิยำ (Psychological Factors) 
 2) กระบวนกำรตัดสินใจซ้ือ (Buyer Decision Process) กล่ำวคือ บทบำทกำรซ้ือ
(Buying Roles) ในกระบวนกำรตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นจะประกอบไปดว้ยบุคคลหรือกลุ่มคน
ท่ีมีบทบำทในกำรตดัสินใจ หรือมีอิทธิพลในกำรตดัสินใจของผูซ้ื้อ  โดยแบ่งออกเป็นดงัต่อไปน้ี 
 (1) ผูริ้เร่ิม (Initiator) คือ บุคคลท่ีเสนอควำมคิดในกำรซ้ือผลิตภัณฑ์นั้ นเป็น 
คนแรก 
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 (2) ผู ้ท่ี มีอิทธิพล (Influencer)  คือ ผู ้ท่ี มีอิทธิพลในกำรให้ค  ำแนะน ำในกำร
ตดัสินใจซ้ือ 
 (3) ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือ (Decider)  คือ  ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือเป็นคนสุดทำ้ย ในเร่ืองต่ำงๆ 
 (4) ผูซ้ื้อ (Buyer) คือ  ผูท่ี้กระท ำกำรซ้ือสินคำ้นั้น 
 (5) ผูใ้ช ้(User) คือ  บุคคลท่ีเป็นผูใ้ชสิ้นคำ้นั้น 
 นอกจำกน้ีกำรจ ำแนกอุปสงค์ทำงกำรท่องเท่ียวสำมำรถจ ำแนกจำกมุมมองอ่ืนได้อีกดว้ย
โดย  Cooper, Fletchet, Flall, Gilbert and Wanhill (2005) นั้ น ได้ก ล่ ำว ถึ ง อุปส งค์  2 ประ เภท
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) อุปสงค์ท่ีเขำ้มำแทนท่ี (Substitution of Demand) นั้นหมำยถึงกรณีท่ีอุปสงค์
ถูกแทนท่ีดว้ยอุปสงคอ์ยำ่งอ่ืน อำทิเช่น นกัท่องเท่ียวเปล่ียนใจจำกกำรพกัท่ีโรงแรมมำเป็นกำรพกัท่ี
โฮมสเตย ์เป็นตน้ 
 (2) อุปสงคท่ี์มีกำรเปล่ียนทิศทำง (Redirection of Demand) หมำยถึงกำรเปล่ียน
จุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเท่ียว เช่น เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ลอบวำงระเบิดในโรงแรมในเกำะบำหลี ท ำ
ใหน้กัท่องเท่ียวนั้นมีกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีเกำะภูเก็ตแทน 
 (3) กำรเกิดอุปสงคใ์หม่ (New Demand) เกิดจำกกำรท่ีมีอุปทำนทำงกำร
ท่องเท่ียวใหม่ๆ เกิดข้ึน เช่น กำรก่อสร้ำงโรงแรมใหม่ในแหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวก็นิยม
เขำ้พกัในโรงแรมใหม่ ในกรณีน้ีคือ กำรเกิดอุปสงคใ์หม่แทนท่ีอุปสงคเ์ดิม   

จุไรรัตน์  กีรติบูรณะ (2550: 8) ได้ให้ควำมหมำยของอุปสงค์กำรท่องเท่ียว (Tourism 
Demand) ว่ำเป็นควำมต้องกำรของนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทำงไปซ้ือสินค้ำและบริกำรทำงกำร
ท่องเท่ียวยงัสถำนท่ีท่องเท่ียว โดยนกัท่องเท่ียวนั้นตอ้งมีควำมตอ้งกำร มีอ ำนำจในกำรซ้ือ และมี
ควำมเตม็ใจในกำรซ้ือ ซ่ึงปริมำณของสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรท่องเท่ียวนั้นมีกำรเพิ่มข้ึนหรือลดลง
ข้ึนอยูก่บัอุปสงคก์ำรท่องเท่ียวทั้งส้ิน 
 ปัจจยัท่ีท ำใหเ้กิดอุปสงคก์ำรท่องเท่ียว  ไดแ้ก่ 
 ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจำกผูบ้ริโภค หรือนกัท่องเท่ียวเองท่ีมีควำม
ตอ้งกำรเดินทำงท่องเท่ียว อำทิเช่น 
 1) ลกัษณะทำงสรีระร่ำงกำรเอ้ืออ ำนวย สุขภำพร่ำงกำยแขง็แรง 
 2) สัญชำตญำณและควำมต้องกำรส่วนบุคคลอันเป็นกำรตอบสนองต่อควำม
ตอ้งกำรขั้นพื้นฐำนของผูบ้ริโภคเอง ซ่ึงสำมำรถอธิบำยเพิ่มเติมได้ด้วยทฤษฎีควำมต้องกำรของ 
มำสโลว ์
 3) มีเวลำวำ่งและมีรำยไดเ้พียงพอ 
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 4) กำรพฒันำของเทคโนโลยแีละส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีสำมำรถเขำ้ถึงไดง่้ำยข้ึน 
 5) มีควำมมัน่ใจในกำรเดินทำง 
 6) กำรขยำยตวัทำงกำรศึกษำ 
 7) โครงสร้ำงทำงสังคมเปล่ียน 
 ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) ได้แก่ ปัจจัยท่ี เกิดจำกแหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวเกิดควำมตอ้งกำรในกำรท่ีจะเดินทำงไปยงัแหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียวนั้น ซ่ึงอำจจะเป็น
แหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติหรือแหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้ำงข้ึน 
 ปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกท่ีส่งผลกระทบต่ออุปสงคก์ำรท่องเท่ียว 
 1) ปัจจยัภำยใน ไดแ้ก่ ทรัพยำกรทำงกำรท่องเท่ียว, ควำมปลอดภยัในพื้นท่ี, 
โครงสร้ำงพื้นฐำน, ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก, สินคำ้ของท่ีระลึก, กำรโฆษณำและประชำสัมพนัธ์ใน
พื้นท่ี และภำพลกัษณ์ของแหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียวเอง 
 2) ปัจจยัภำยนอก ไดแ้ก่  สภำวะเศรษฐกิจและกำรเมืองของโลก, ควำมนิยมในกำร
เดินทำงท่องเท่ียว หรือ กระแสกำรเดินทำงท่องเท่ียว, กำรขยำยเส้นทำงกำรคมนำคมและนโยบำย
ทำงกำรเมืองของพื้นท่ีนั้นๆ  

Weaver and Opperman (2000) อำ้งถึงใน ซุย ก ำลงังำม และคณะ (2550: 25) กล่ำวถึงตลำด
ของกำรท่องเท่ียวว่ำคือ กลุ่มของผูบ้ริโภคทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับกำรเดินทำงท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน 
รูปแบบใดๆ โดยเป็นผูท่ี้มีศกัยภำพในกำรซ้ือทั้งผูท่ี้เคยซ้ือและก ำลังซ้ือและลักษณะตลำดกำร
ท่องเท่ียวนั้นเป็นตลำดบริกำรท่ีผูบ้ริโภค หรือนักท่องเท่ียวนั้นมีอิสระในกำรเลือกซ้ือสินคำ้และ
บริกำรมำกท่ีสุด โดยมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 (1) ผูซ้ื้อ  ไดแ้ก่นกัท่องเท่ียว นกัทศันำจร ทั้งในประเทศและระหวำ่งประเทศ ท่ีมี
ควำมตอ้งกำรในกำรเดินทำงท่องเท่ียว และบริโภคสินคำ้และบริกำรทำงกำรท่องเท่ียว อนัมีควำม
ยดืหยุน่และเปล่ียนแปลงสูงมำอนัเน่ืองมำจำกปัจจยัทำงเศรษฐกิจ สังคม รำคำ ทศันคติ กระแสกำร
ท่องเท่ียว ประสบกำรณ์ส่วนตวัของนักท่องเท่ียวเอง ตลอดจนปัจจยัท่ีไม่สำมำรถควบคุมได ้อำทิ
เช่น เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนอยำ่งกะทนัหัน แต่อำจสำมำรถคำดกำรณ์ได ้วำ่จะส่งผลกระทบอยำ่งไร ท ำ
ให้กำรวำงแผนกำรตลำดนั้นมีควำมยำกล ำบำกมำกข้ึน ดงันั้นแลว้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรวำงแผนหรือ
กำรก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดนั้นจึงจ ำเป็นอยำ่งยิ่งในกำรศึกษำควำมตอ้งกำรของตลำดและกำร
เตรียมควำมควำมพร้อมในดำ้นของกิจกรรมทำงกำรท่องเท่ียว เพื่อแกไ้ขสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 (2) ผูข้ำย  ไดแ้ก่ผูท่ี้ประกอบธุรกิจดำ้นสินคำ้และบริกำรทำงกำรท่องเท่ียว อำทิ
เช่น ท่ีพกั สำยกำรบิน ร้ำนอำหำร กำรเขำ้ชมกำรแสดงในสถำนท่ี และแหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ
และเป็นผูข้ำยสินคำ้และบริกำรนั้นๆแก่ลูกคำ้หรือนกัท่องเท่ียวโดยตรง 
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 จำกกำรทบทวนแนวคิดและทฤษฎีมำนั้นจึงสำมำรถสรุปถึงอุปสงค์กำรท่องเท่ียวนั้น คือ 
ควำมตอ้งกำรของนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทำงไปซ้ือสินคำ้และบริกำรยงัสถำนท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ ซ่ึงมี
ควำมยดืหยุน่สูง และเปล่ียนแปลงไดง่้ำยจำกปัจจยัท่ีหลำกหลำยทั้งภำยในของนกัท่องเท่ียวเอง โดย
ปัจจยัท่ีท ำให้เกิดอุปสงคก์ำรท่องเท่ียวนั้นแบ่งออกเป็น ปัจจยัผลกัดนั และปัจจยัดึงดูดของสถำนท่ี
ท่องเท่ียวนั้น  แต่ทั้งน้ีก็อยู่บนพื้นฐำนของปัจจยัภำยนอกท่ีส่งผลกระทบต่ออุปสงค์กำรท่องเท่ียว
ดว้ย  
 

2.2 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 
 
 จำกกำรศึกษำวิจยัด้ำนพฤติกรรมผูบ้ริโภคทำงกำรท่องเท่ียวนั้น มีนักวิชำกำรทำงด้ำน
พฤติกรรมผูบ้ริโภคทำงกำรท่องเท่ียวไดน้ ำเสนอโมเดลต่ำงๆข้ึนเพื่อใชศึ้กษำและท ำควำมเขำ้ใจถึง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคทำงกำรท่องเท่ียว อนัเป็นกำรสร้ำงควำมเขำ้ใจในเร่ืองอุปสงคท์ำงกำรท่องเท่ียว
ท่ีมีควำมซบัซอ้นไดม้ำกยิง่ข้ึน  ซ่ึงกล่ำวไดว้ำ่กำรศึกษำถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวพฒันำมำจำก
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคนัน่เอง 
 จำกรูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้น พบว่ำเน้นกำรปรับปรุงในตวัของผลิตภณัฑ์สินค้ำ 
(Product) โดยให้ควำมส ำคญักบัควำมตอ้งกำรของตลำดเฉพำะ และใช้กำรส่งเสริมกำรขำยในกำร
เร่งเร้ำควำมตอ้งกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงของผูบ้ริโภค มำกกวำ่กำรสร้ำงใหเ้กิดควำมตอ้งกำร 
 แต่ส ำหรับสินคำ้ทำงกำรท่องเท่ียวนั้นมีลกัษณะท่ีเฉพำะและแตกต่ำงออกไปจำกสินค้ำ
ทัว่ไป (Goods) กล่ำวคือ สินคำ้ทำงกำรท่องเท่ียวเป็นลกัษณะของกำรบริกำรและประสบกำรณ์จำก
กำรเดินทำงท่องเท่ียวท่ีไม่สำมำรถจับต้องได้ ดังท่ี  Kotler and Armstrong (2001) อ้ำงถึงใน  
ซุย ก ำลงังำม และคณะ (2550: 20) ไดใ้ห้ค  ำจ  ำกดัควำมไวว้่ำ กำรบริกำรนั้นหมำยถึง กิจกรรมหรือ
ประโยชน์ใดๆ ท่ีคนๆหน่ึงส่งมอบให้แก่อีกคนหน่ึง ซ่ึงกิจกรรมหรือประโยชน์นั้นไม่สำมำรถ 
จบัตอ้งไดแ้ละไม่ส่งผลให้เกิดกำรเป็นเจำ้ของส่ิงนั้น โดยผลของกิจกรรมหรือผลประโยชน์นั้นๆ
อำจจะข้ึนอยูก่บัผลลพัธ์ทำงกำยภำพดว้ย  
 ด้วยกำรท่องเท่ียวมีลักษณะแตกต่ำงจำกสินค้ำทั่วไป เป็นเหตุให้ในท ำกำรศึกษำเร่ือง
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวนั้นแตกต่ำงจำกพฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคำ้ทัว่ๆ ไป  และจำกกำรศึกษำถึง
กรอบพฤติกรรมผูบ้ริโภคหรือโมเดลต่ำงๆท่ีผ่ำนมำนั้นเป็นวิธีกำรอย่ำงหน่ึงท่ีจะท ำให้เกิดควำม
เขำ้ใจเก่ียวกบัอุปสงค์ทำงกำรท่องเท่ียวมำข้ึนจำกควำมเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัของปัจจยัต่ำงๆท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว นอกจำกน้ีแลว้ยงัส่งผลให้เขำ้ใจถึงลกัษณะกำรตดัสินใจซ้ือ
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ผลิตภณัฑ์ทำงกำรท่องเท่ียวท่ีแตกต่ำงจำกสินค้ำอ่ืนๆ ทั้งน้ีก็เพรำะสินคำ้ทำงกำรท่องเท่ียวหรือ
กิจกรรมทำงกำรท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมทำงดำ้นบริกำร (Service) 
 จำกกำรกำรศึกษำแนวคิดและทฤษฎีดำ้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคทำงกำรท่องเท่ียวท่ีผูว้ิจยัได้
ศึกษำรวบรวมไว ้มีดงัต่อไปน้ี 
 แนวคิดของ Schmoll (1977) อำ้งถึงใน เลิศพร ภำระสกุล (2556: 163) เป็นแนวคิดทฤษฎีท่ี
บูรณำกำรกบัหลำยศำสตร์  โดยมีแนวคิดวำ่ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทำงสังคมนั้นเป็นตวัก ำหนด
พฤติกรรมเดินทำงท่ีประกอบด้วยแรงจูงใจ ควำมปรำรถนำ ควำมจ ำเป็น และควำมต้องกำร 
(ปัจจยัด้ำนจิตวิทยำ) ซ่ึงปัจจยัเหล่ำน้ีได้รับผลจำกปัจจยัอ่ืนๆภำยนอกอีกด้วยทั้ งส่ิงเร้ำทำงกำร
ท่องเท่ียว ภำพลกัษณ์ ประสบกำรณ์ ข้อจ ำกัดทำงด้ำนเวลำและงบประมำณ ซ่ึงสำมำรถจ ำแนก
ออกมำไดเ้ป็น 4 ดำ้น ไดแ้ก่  
 1) ส่ิงเร้ำทำงกำรท่องเท่ียว ไดแ้ก่ กำรส่ือสำรทำงกำรตลำด ส่ือทำงกำรท่องเท่ียว
ต่ำงๆ 
 2) ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทำงสังคม ไดแ้ก่ จะเป็นตวัก ำหนดถึงรูปแบบกำร
เดินทำงท่องเท่ียวท่ีตอ้งกำร ควำมคำดหวงัจำกสถำนท่ีท่องเท่ียว จุดมุ่งหมำย และควำมเส่ียงต่ำงๆท่ี
อำจจะเกิดจำกกำรเดินทำงท่องเท่ียว 
 3) ตวัแปรภำยนอก  ไดแ้ก่  ปัจจยัภำยนอกต่ำงๆ ทั้ง ควำมเช่ือมัน่ต่อผูใ้หบ้ริกำร 
ภำพลกัษณ์ของแหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียว และประสบกำรณ์ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งสถำนท่ี
ท่องเท่ียวเอง 
 4) คุณลกัษณะต่ำงๆ ของแหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียว ไดแ้ก่ องคป์ระกอบต่ำงๆ ของ
แหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนกำรกำรบริกำรท่ีจะไดรั้บ 
 โดยแต่ละด้ำนนั้นจะส่งผลต่อกำรตดัสินใจในขั้นสุดท้ำยของนักท่องเท่ียวว่ำจะเดินทำง
ท่องเท่ียวอย่ำงไร  แนวคิดทฤษฎีของ Schmoll นั้ นเป็นกระบวนกำรท่ีเกิดข้ึนก่อนกำรซ้ือและ
ขั้นตอนกำรซ้ือ (ขั้นตอนกำรท่องเท่ียว) โดยไม่ได้อธิบำยครอบคลุมถึงพฤติกรรมหลังซ้ือ หรือ 
Feedback ท่ีไดรั้บจำกนกัท่องเท่ียว ดงัรูปภำพท่ี 2.1  
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ภาพที ่2.1  โมเดลของ Schmoll 

2.ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางสงัคมทีเ่ป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมการเดนิทาง 

4.คุณลกัษณะและองคป์ระกอบของแหล่งสถานทีท่่องเทีย่ว 

 ความ
คุม้ค่า 

สิง่ดงึดดู

ใจและสิง่

อ านวย

ความ

สะดวก 

คุณภาพ

และ

ปรมิาณ

ขอ้มลู 

ประเภท

การ

เดนิทาง 

ความ

หลาก 

หลายของ

โอกาส

การ

ท่องเทีย่ว 

ความ

ตอ้งการ

เดนิทาง 

การคน้

ขอ้มลู 

การ

ประเมนิ

ตวัเลอืก 

การ

ตดัสนิใจ 

ปัจจยัดา้นจติวทิยา 

 แรงจงูใจ ความตอ้งการ ความคาดหวงั 

1.สิง่เรา้ทางการท่องเทีย่ว 

 

 

การส่งเสรมิการขาย 

สิง่พมิพท์างการ

ท่องเทีย่ว 

Word of Mouth 

ค าแนะน าจาก

ผูป้ระกอบการ 

3.ตวัแปรภายนอกต่างๆ 

 

 

ความเชือ่ม ัน่ 

ภาพลกัษณ์ของ

สถานทีท่่องเทีย่ว 

ประสบการณ์ทีไ่ดร้บั

ในอดตี 

การประเมนิความ

เสีย่ง 

ขอ้จ ากดัดา้นเวลา

และงบประมาณ 
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 สอดคล้องกับรูปแบบของ Middleton (1994) ท่ี เรียกว่ำรูปแบบ “ส่ิงเร้ำ-ตอบสนอง”  
ข อ งพ ฤ ติ ก รรม ผู ้ ซ้ื อ  (The Stimulus-Response Model of Buyer Behavior)  ซ่ึ ง จ ะ แส ด ง ถึ ง
องค์ประกอบย่อย ท่ีส่งผลกับองค์ประกอบหลัก หรือ คุณลักษณะของผูซ้ื้อและกระบวนกำร
ตดัสินใจ” โดยจะเห็นว่ำแรงจูงใจ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในพฤติกรรมกำรซ้ือของผูบ้ริโภคนั้น 
จะแยกออกจำกกนั และอิทธิพลขององคก์รท่ีมีต่อกระบวนกำรซ้ือโดยใชช่้องวำ่งทำงกำรส่ือสำรนั้น
มีควำมส ำคญั  ดงัรูปภำพท่ี 2.2 โมเดลตวัแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวของ Middleton  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2  โมเดลตวัแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวของ Middleton 
แหล่งทีม่า: Middleton, 1994 อำ้งถึงใน ซุย ก ำลงังำม และคณะ, 2550: 22. 
 

 นอกจำกน้ี Mathieson and Wall (1982) อำ้งถึงใน เลิศพร ภำระสกุล (2556: 169) ได้เสนอ
แผนภูมิท่ีแสดงกระบวนกำรท่ีจะน ำไปสู่กำรตดัสินใจซ้ือกำรท่องเท่ียวหรือกำรตดัสินใจเดินทำง
ท่องเท่ียวโดยอธิบำยถึง 5 ขั้นตอนหลกัดงัต่อไปน้ี 
 ในขั้นแรกคือกำรท่ีบุคคลมีควำมตอ้งกำรท่ีจะท่องเท่ียว (Felt Need and Desire for Travel) 
โดยพิจำรณำจำกตวัเองวำ่มีผลดีหรือผลเสียอย่ำงไร ก่อนท่ีจะรวบรวมขอ้มูลจำกส่ือต่ำงๆเพื่อน ำมำ
พิจำรณำประกอบกำรตดัสินใจเดินทำงท่องเท่ียว (Information Search) หลงัจำกนั้นคือกำรตดัสินใจ

ระดับการแข่งข ัน

ท า ง ตั ว สิ น ค้ า

ทางการท่องเที่ยว

และการตลาด 

การโฆษณาการ

ส่งเสริมการขาย 

แผ่นพับการขาย

โดยพนักงาน การ

ประชาสมัพนัธ ์

เพื่อน ครอบครวั 

กลุ่มอา้งองิ 

คุณลักษณะทางด้าน

ประชากร เศรษฐกิจ

และต าแหน่งทางสงัคม 

 

คุณลกัษณะทาง

จติวทิยา 

ความจ าเป็น 

ความตอ้งการ 

จุดมุง่หมาย 

 

 

 

การเรยีนรู ้

 

การรบัรู ้

 

ประสบการณ์ 

 

 

 

 

สนิคา้ 

ตราสนิคา้ 

ราคา 

รปูลกัษณ์

ภายนอก 

 

 

 

ความรูส้กึหลงัการซือ้และหลงัการบรโิภค 

 

 

ทศันคต ิ
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ท่ีจะท่องเท่ียว (Travel Decisions) วำ่จะเดินทำงไปยงัสถำนท่ีท่องเท่ียวใด ดว้ยพำหนะแบบใด พกัท่ี
ไหน และมี กิจกรรมกำรท่องเท่ี ยวใดบ้ำง ซ่ึ งหลังจำกนั้ น จึงเข้ำสู่ขั้ นตอนกำรเตรียมตัว 
เดินทำงท่องเท่ียว (Travel Arrangements) อำทิเช่น กำรจองตัว๋เคร่ืองบิน ท่ีพกั รวมไปถึงกำรเตรียม
ค่ำใช้จ่ำย หลงัจำกกำรเดินทำงท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวจะได้รับประสบกำรณ์จำกกำรท่องเท่ียวจึง 
เขำ้สู่ขั้นตอนท่ี 5 คือกำรประเมินผลควำมพึงพอใจจำกกำรเดินทำงท่องเท่ียว (Travel Satisfaction 
Evaluation) ซ่ึงจะเกิดข้ึนตั้ งแต่ระหว่ำงท่องเท่ียวจนกำรท่องเท่ียวจบลง  และประสบกำรณ์ท่ี
นกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บจะส่งผลกำรตดัสินใจในอนำคต โดยแบ่งองคป์ระกอบเป็น 4 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
 1) องคป์ระกอบดำ้นคุณสมบติัต่ำงๆของนกัท่องเท่ียว (Travel Profile) ไดแ้ก่ 
คุณลกัษณะทำงดำ้นสังคม เศรษฐกิจ และทำงดำ้นพฤติกรรม 
 2) องคป์ระกอบดำ้นควำมรู้เก่ียวกบักำรเดินทำง (Travel Awareness) ไดแ้ก่ ควำมรู้
เก่ียวกบัภูมิศำสตร์และกำรเขำ้ถึงประเทศต่ำงๆ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ภำพลกัษณ์ของแหล่ง
ท่องเท่ียว 
 3) องคป์ระกอบดำ้นลกัษณะกำรเดินทำง (Trip Features) ไดแ้ก่ระยะทำง ระยะเวลำ 
ค่ำใชจ่้ำย จ ำนวนสมำชิกในกลุ่มเดินทำงและควำมเส่ียงท่ีมีในแหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียว 
 4) องค์ประกอบด้ำนทรัพยำกรและคุณลักษณะของแหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียว 
(Destination Resources and Charactistics) ไดแ้ก่ ประเภทของแหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียว ปริมำณและ
คุณภำพกำรบริกำร ส่ิงแวดล้อม คุณลกัษณะของประชำกรในพื้นท่ี และลกัษณะทำงกำรเมืองใน
ประเทศท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
 ณัฐชนก เพชรพรหม (2554: 19) กล่ำววำ่ พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวนั้นคือกำรแสดงออกของ
แต่ละบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับกำรใช้สินค้ำและบริกำรในอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว และ
กระบวนกำรตดัสินใจท่ีมีผลต่อกำรแสดงออก หรือกำรกระท ำของนกัท่องเท่ียว โดยบุคคลอ่ืนนั้น
สำมำรถสังเกตกำรณ์กระท ำท่ีตอบสนองต่อสภำพกำรณ์ใดสภำพกำรณ์หน่ึงได ้ 

โดยเป็นพฤติกรรมท่ีส่งผลมำจำกประสำทสัมผสั หรือพฤติกรรมภำยในของนกัท่องเท่ียว 
กล่ำวไดว้ำ่พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวนั้นมีองคป์ระกอบส ำคญั 7 ประกำร คือ 
 1) เป้ำหมำย  หมำยถึง เป้ำหมำยในกำรกระท ำ 
 2) ควำมพร้อม  หมำยถึง  ควำมมีวุฒิภำวะและควำมสำมำรถในกำรท ำกิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำร 
 3) สถำนกำรณ์  หมำยถึง  เหตุกำรณ์หรือโอกำสท่ีเอ้ืออ ำนวยให้เลือกท ำกิจกรรม 
เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร 
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 4) กำรแปลควำมหมำย  หมำยถึง  วิธีกำรคิดแบบต่ำงๆเพื่อตอบสนองต่อควำม
ตอ้งกำรท่ีพอใจมำกท่ีสุดในสถำนกำรณ์หน่ึงๆ 
 5) กำรตอบสนอง  หมำยถึง  กำรตดัสินใจกระท ำกิจกรรมท่ีตนไดต้ดัสินใจเลือกสรร
แลว้  เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำร 
 6) ผลลพัธ์ท่ีได ้ คือ  ผลจำกกำรกระท ำหน่ึงๆ ซ่ึงอำจไดผ้ลตำมท่ีคำดหวงัไวห้รือไม่
ไดผ้ลตำมท่ีคำดหวงัไว ้
 7) ปฏิกิริยำต่อควำมผิดหวงั  คือ  ควำมรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไม่บรรลุผลตำมควำม
ตอ้งกำรโดยขอบเขตของกำรศึกษำพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวนั้นแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
 (1) ก่อนกำรซ้ือ (Before Purchase)  ซ่ึ งจะเกิดข้ึนเม่ือนักท่องเท่ียวต้องกำร
เดินทำงก็จะเร่ิมกำรหำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเดินทำง 
 (2) เม่ือตดัสินใจซ้ือ (Actual Purchase)   เป็นขั้นตอนท่ีนกัท่องเท่ียวนั้นตระหนกั
ถึงบริษทัทวัร์ท่ีจะเลือกใชบ้ริกำร  บริษทัเก่ียวกบักำรเดินทำง 
 (3) หลังกำรซ้ือ (After Purchase)  สินค้ำทำงกำรท่องเท่ียวเป็นสินค้ำท่ีมีควำม
ซบัซ้อนสูงและกำรซ้ือขำยท่ีไม่ไดส้ิ้นสุดทนัทีเหมือนสินคำ้อุปโภคบริโภคทัว่ไป แต่ยงัเก่ียวขอ้งกบั
ควำมรู้สึกควำมไวว้ำงใจท่ีมีต่อสินคำ้และบริกำรนั้นอีกดว้ย 
 วศิน ปัญญำวุธตระกูล (2550: 36) กล่ำวว่ำนกัท่องเท่ียวเป็นผูบ้ริโภคท่ีตอ้งกำรสินคำ้และ
บริกำรท่ีแตกต่ำงจำกกำรบริโภคสินคำ้จ ำเป็น หรือสินคำ้อุตสำหกรรมโดยทัว่ไป  ดงันั้นแลว้ผูท่ี้
ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรท่องเท่ียวนั้ นจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรศึกษำวิจัยพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวว่ำมีพฤติกรรมกำรซ้ือสินค้ำและบริกำรนั้นอย่ำงไรบ้ำง  เพื่อเป็นประโยชน์ในกำร
วำงแผนจดักำรกลยุทธ์และกิจกรรมทำงกำรท่องเท่ียวให้ต่อนกัท่องเท่ียวไดอ้ยำ่งเหมำะสม  โดยใช้
ค  ำถำมท่ีนิยมในกำรคน้หำพฤติกรรมผูบ้ริโภคของนกัท่องเท่ียวอนัประกอบไปดว้ย 6Ws และ 1H  
ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2.1  แสดงค ำถำมค ำตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 

ค ำถำม ค ำตอบ 

1. ใครอยูใ่นกลุ่มเป้ำหมำย 
- ลกัษณะกลุ่มเป้ำหมำย 
-ประชำกรศำสตร์, ภู มิศำสตร์, จิตวิทยำ, พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
- ส่ิ งท่ีผู ้บ ริโภคต้องกำรซ้ือ ได้แก่  สินค้ำและบ ริกำร 
คุณสมบติั องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์

3. ท ำไมลูกคำ้จึงซ้ือ 
- วตัถุประสงคใ์นกำรซ้ือ 
- ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือ ไดแ้ก่ ปัจจยัภำยใน
, ปัจจยันอก และปัจจยัเฉพำะบุคคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจซ้ือ 
- บทบำทของกลุ่มต่ำงๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือ
ประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ ัดสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อและ
ผูใ้ช ้

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
- โอกำสในกำรซ้ือ ช่วงฤดูกำลของปี ฤดูกำลท่องเท่ียว 
เทศกำล โอกำสพิเศษ วนัหยดุ และเวลำวำ่ง 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน - แหล่งหรือสถำนท่ีจ ำหน่ำย 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยำ่งไร 

- ขั้นตอนกำรตดัสินใจซ้ือ 
- กำรรับรู้ปัญหำหรือควำมตอ้งกำร 
- กำรคน้หำขอ้มูล 
- กำรประเมินผลพฤติกรรม 
- กำรตดัสินใจซ้ือ 
- ควำมรู้สึกหลงักำรซ้ือ 

 
 ซุย ก ำลงังำม และคณะ (2550: 22-23) ไดก้ล่ำวไวถึ้งเร่ืองของกำรแบ่งส่วนตลำด ตำมทฤษฎี
ดั้งเดิมนั้นควรน ำไปปรับใช้เขำ้กบัแนวคิดทฤษฎีดำ้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคของนกัท่องเท่ียว ท่ีแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม อนัประกอบไปดว้ย 
 1) กำรแบ่งตำมหลกัทำงวิชำกำร (Demographic) เช่น อำยุ เพศ เช้ือชำติ วงจรชีวิต 
ครอบครัว 
 2) กำรแบ่งตำมหลักประชำกรศำสตร์ (Geographical) อำทิเช่น ประเทศท่ีพ  ำนัก
อำศยัของนกัท่องเท่ียว 
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 3) กำรแบ่งตำมลกัษณะทำงจิตวิทยำ (Psycho Graphical) อำทิเช่น บุคลิกภำพ กำร
ด ำเนินชีวติ 
 4) กำรแบ่ งต ำมลักษณะพฤ ติกรรม  (Behaviorist) เช่ น  ควำมสั มพัน ธ์ของ
นกัท่องเท่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
 5) กำรแบ่ งโด ยอ ำศัยลักษณ ะท ำงสั งคมและวัฒ น ธรรม  (Socio-Cultural 
Segmentation)   
 สอดคล้องกับกำรแบ่งกลุ่มตลำดท่ี เหมำะสมตำมท่ี  ศุภลักษณ์   อัครำงกูร, (2547:  
148-149) กล่ำววำ่กำรแบ่งกลุ่มตลำดนั้นอำศยักำรวิเครำะห์และเลือกเกณฑท่ี์เหมำะสมกบักลุ่มตลำด
นั้นๆ โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
 1) ประโยชน์ (Benefit Segmentation) ตำมวตัถุประสงค์ท่ีต่ำงกันกันไป อำทิเช่น 
ควำมตอ้งกำรเดินทำงท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อน  ตอ้งกำรกำรเรียนรู้เพิ่มพูนทกัษะ และประสบกำรณ์ 
เป็นตน้ 
 2) ประชำกรศำสตร์ (Demographic Segmentation) เป็นเกณฑ์ทัว่ไปท่ีมกัพบไดใ้น
กำรแบ่งกลุ่มตลำด คือ เพศ อำย ุวงจรชีวติ เป็นตน้ 
 3) ภูมิศำสตร์ (Geographic Segmentation)  กำรใช้ขอบเขตทำงภูมิศำสตร์ในกำร
แบ่งกลุ่มตลำด เช่น ตลำดในประเทศ  ตลำดต่ำงประเทศ เป็นตน้ 
 4) ประชำกรและภูมิศำสตร์ (Geodemographics)  เป็นกำรแบ่งกลุ่มตลำดโดยใช้
หลกัเกณฑ์ทั้ง 2 อย่ำงมำรวมกนั ตวัอยำ่งท่ีพบเช่น ธุรกิจท่ีพกัในรูปแบบ Timeshare โดยจะพบมำ
ในต่ำงประเทศ 
 5) จิตวทิยำ (Psychographic Segmentation)  
 6) พฤติกรรมกำรซ้ือ (Buyer Behavior Segmentation) โดยจะแบ่งตำมควำมถ่ีในกำร
ซ้ือ กำรซ้ือซ ้ ำ หรือกำรเดินทำงกลบัมำท่องเท่ียวซ ้ ำ ช่วงเวลำซ้ือ วธีิกำรซ้ือ เป็นตน้ 
 7) กำรรับรู้ (Perception) นกัท่องเท่ียวแต่ละคนนั้นจะแตกต่ำงกนัออกไป ตำมควำม
เช่ือท่ีต่ำงกนัออกไป ท ำให้สำมำรถแบ่งแยกจดักลุ่มคนหรือกลุ่มนกัท่องเท่ียวเป็นประเภทเดียวกนั
ได ้
 โดยจำกกำรศึกษำแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวนั้นกล่ำวได้ว่ำ  
กำรศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจถึงพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวนั้น จะท ำใหท้รำบถึงควำมตอ้งกำรและควำม
คำดหวงัของนักท่องเท่ียวอันเป็นตลำดเป้ำหมำย ซ่ึงลักษณะของกำรท่องเท่ียวนั้ นมีลักษณะ 
ท่ีเฉพำะเจำะจง และไม่สำมำรถสำมรถจบัตอ้งได ้ ทั้งน้ีจะช่วยให้สำมำรถวำงกลยทุธ์ทำงกำรตลำด
ท่ีเหมำะสมเพื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำร อนัก่อใหเ้กิดควำมพึงพอใจสูงสุด และน ำมำซ่ึงผลก ำไร
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จำกกำรทำงเท่ียวไดใ้นท่ีสุด โดยสำมำรถสรุปไดว้ำ่พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวนั้นแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
คือ ก่อนกำรซ้ือ (Before Purchase) จะท ำให้ทรำบถึงกำรตัดสินใจว่ำนักท่องเท่ียวนั้นตัดสินใจ
อยำ่งไรวำ่ตอ้งกำรกำรท่องเท่ียว ระดบักำรตดัสินใจท่ีจะซ้ือ โดยใชแ้หล่งขอ้มูลใดท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้
ท่ีดีท่ีสุดในกำรตดัสินใจซ้ือ ,ระยะตดัสินใจซ้ือ (Actual Purchase) หรือระยะกำรท่องเท่ียว นั้นคือ
ประสบกำรณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บในระหวำ่งกำรเดินทำงท่องเท่ียว โดยปัจจยัทำงดำ้นสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ (Situational Factors) จะสำมำรถส่งผลต่อกำรเลือกซ้ือผลิตภณัฑห์รือกำรเดินทำงท่องเท่ียวใน
อนำคตไดอ้ยำ่งไรบำ้ง และระยะหลงักำรซ้ือ (After Purchase) เป็นกำรประเมินวำ่กำรท่องเท่ียวนั้น
ก่อให้เกิดควำมเพลิดเพลิน ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของนกัท่องเท่ียวไดห้รือไม่ โดยขอ้พิจำรณำ
ท่ีส ำคญัคือกำรเดินทำงกลบัมำเท่ียวซ ้ ำหรือกำรบอกต่อเก่ียวกบัประสบกำรณ์แก่ผูอ่ื้นซ่ึงจะก่อใหเ้กิด
กำรซ้ือต่อไปหรือไม่ 
 

2.3 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคติและภาพลกัษณ์ 
 
 2.3.1 ความหมายของทศันคติ 
 ผูว้ิจยัได้ศึกษำแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนวิจยัไว้
ดงัต่อไปน้ี 
  ชมพูนุท ขจรรัตนเดช และคณะ (2549: 6) ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำทัศนคติ ไวว้่ำ  
ทศันคติเป็นควำมสัมพนัธ์ท่ีคำบเก่ียวกนัระหวำ่งควำมรู้สึกและควำมเช่ือ หรือกำรรู้ของบุคคล กบั
แนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมกำรโตต้อบทำงใดทำงหน่ึงต่อเป้ำหมำย 
  ศักด์ิ สุนทรเสณี (2531: 2)  กล่ำวถึงทัศนคติท่ีเช่ือมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคลว่ำ 
ทศันคตินั้น 1) มีควำมสลบัซบัซ้อนของควำมรู้สึก  หรืออคติของบุคคลในกำรสร้ำงควำมพร้อม ท่ี
จะกระท ำส่ิงใดส่ิงหน่ึงตำมประสบกำรณ์ของบุคคลนั้นๆได้รับมำ 2) มีควำมโน้มเอียงท่ีจะมี
ปฏิกิริยำในทำงท่ีดีหรือต่อตำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีจะมำถึงทำงใดทำงหน่ึง 3) และในดำ้นพฤติกรรม นั้น
หมำยถึงกำรเตรียมตวัท่ีจะตอบสนองจำกค ำจ ำกดัควำมต่ำงๆเหล่ำน้ี โดยมีประเด็นร่วมท่ีส ำคญัคือ 
จำกควำมรู้สึกภำยใน และควำมพร้อม หรือแนวโนม้พฤติกรรมในทำงใดทำงหน่ึง  
  สำมำรถสรุปไดว้่ำ ทศันคติเป็นควำมสัมพนัธ์ท่ีคำบเก่ียวระหว่ำงควำมรู้สึกและควำมเช่ือ 
หรือกำรรู้ของบุคคลกับแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมตอบโต้ในทำงใดทำงหน่ึงต่อเป้ำหมำยของ
ทศันคตินั้น 
  ชูชยั สมิทธิไกร (2554: 181) กล่ำวถึงทศันคติตำมท่ีนกัจิตวิทยำไดนิ้ยำมไวว้ำ่ ทศันคตินั้น
เป็นผลสรุปของกำรประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ซ่ึงบ่งช้ีว่ำส่ิงนั้นดีหรือเลว  น่ำพอใจหรือไม่น่ำพอใจ  
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โดยองค์ประกอบของทัศนคติท่ีเป็นท่ียอมรับ คือ แนวคิดท่ีว่ำองค์ประกอบของทัศนคติมีเพียง 
อยำ่งเดียวคือควำมรู้สึก  กล่ำวคือ  ทศันคติเป็นควำมรู้สึกในทำงบวกหรือทำงลบ  ชอบหรือไม่ชอบ  
โดยนกัจิตวิทยำท่ีสนบัสนุนแนวคิดน้ีไดแ้ก่ Thurstone (1959); Insko (1967) และ Fishbein & Ajzen 
(1975) อำ้งถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร (2554: 181) 
  นอกจำกน้ีชูชัย  ยงักล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทัศนคติและพฤติกรรมว่ำในแง่ของ
กำรศึกษำพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้น  นบัวำ่เป็นพฤติกรรมท่ีมีกำรวำงแผนไดเ้สนอว่ำ กำรวดัทศันคติ
นั้นจะตอ้งวดัทศันคติท่ีมีต่อกำรซ้ือสินคำ้หน่ึงๆ (Attitude toward the Act of Buying)  จึงจะสำมำรถ
ช่วยในกำรท ำนำยพฤติกรรมของบุคคลไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
  กำรศึกษำทัศนคติของบุคคลนั้นดูได้จำกกำรแสดงพฤติกรรมนั้นโดยใช้วิธีกำรสังเกต  
สอบถำมหรือสัมภำษณ์เพรำะว่ำทศันคตินั้นเป็นพื้นฐำนอย่ำงหน่ึงในกำรก ำหนดพฤติกรรมของ
มนุษย ์ซ่ึงถำ้จะท ำควำมเขำ้ใจเร่ืองพฤติกรรมไดอ้ยำ่งชดัเจนจะตอ้งศึกษำเร่ืองทศันคติควบคู่ไปดว้ย
โดยอำจจะกล่ำวไดว้ำ่ ทศันคตินั้นเป็นพื้นฐำนท่ีแทจ้ริงในกำรแสดงซ่ึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล  
สอดคลอ้งกบักำรให้ควำมหมำยของทศันคติของกิตติคุณ  บุญเกตุ (2556: 19) ท่ีไดใ้ห้ค  ำจ  ำกดัควำม
ของทศันคติวำ่คือกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคคลดำ้นควำมรู้สึกนึกคิด และกำรปฏิบติัท่ีมีผล
ต่อควำมคิดท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงอำจจะเป็นไปในทำงบวกหรือทำงลบก็ได ้โดยทศันคตินั้นเป็นส่ิง
ท่ีส่งผลต่อควำมเช่ือ และควำมเช่ือนั้นก็ส่งผลต่อทศันคติเช่นกนั  โดยกำรเกิดข้ึนของทศันคตินั้น
เกิดข้ึนจำกกำรไดรั้บขอ้มูลและประสบกำรณ์ท่ีแต่ละคนไดรั้บดว้ย 
 

2.3.2 องค์ประกอบของทศันคติ 
 Zambardo and Ebbesen (1970) อำ้งถึงใน พิทยำ  สงวนสุข (2551: 7)  กล่ำวว่ำทศันคตินั้น
สำมำรถแยกองคป์ระกอบได ้3 ประกำรคือ 
 1) องค์ประกอบด้ำนควำมรู้ (The Cognitive Component) คือ ส่วนท่ีเป็นควำมเช่ือ
ของบุคคล ท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่ำงๆทัว่ไปทั้งท่ีชอบและไม่ชอบ   
 2) องค์ประกอบดำ้นควำมรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อำรมณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่ำงๆ ซ่ึงมีผลต่ำงกนัไปตำมบุคลิก ควำมคิดและควำมรู้สึก 
 3) องค์ประกอบดำ้นพฤติกรรม (The Behavior Component) คือ กำรแสดงออกของ
บุคคลต่อส่ิงหน่ึง หรือบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมำจำกองค์ประกอบด้ำนควำมรู้ ควำมคิด และ
ควำมรู้สึก 
  เช่นเดียวกบักำรกล่ำวถึงองค์ประกอบทศันคติของ Schiffman and Kanuk (2000) กล่ำวถึง
ในส่วนของกำรรับรู้หรือควำมเขำ้ใจ (The Cognitive Component) นั้นอำจจะแตกต่ำงกนัไปตำม
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บุคคลซ่ึงได้รับกำรผสมผสำนมำจำกประสบกำรณ์และข้อมูลท่ีได้รับมำ  ในด้ำนควำมรู้สึก  
(The Affective Component) เป็นส่วนสะท้อนท่ีเกิดข้ึนจำกประสบกำรณ์ท่ีได้รับซ่ึงอำจจะเป็น 
กำรเพิ่มควำมรู้สึกในดำ้นบวกหรือในดำ้นลบก็ได ้ และดำ้นพฤติกรรม (The Behavior Component) 
นั้นเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกมำในกำรท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์
ในทำงใดทำงหน่ึงต่อไปนัน่เอง  
 โดยจุดประสงคส่์วนใหญ่ในกำรศึกษำทศันคติของผูบ้ริโภคนั้นก็เพื่อจะท ำให้เกิดทศันคติท่ี
ดีต่อสินคำ้และบริกำรอนัเป็นกำรส่งผลต่อกำรผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมท่ีผูข้ำยตอ้งกำร เพรำะจำกท่ี
กล่ำวมำนั้นจะพบวำ่ทศันคตินั้นเป็นผลรวมของหลำยองคป์ระกอบซ่ึงส่งผลต่อกำรด ำเนินชีวิตของ
บุคคลและก่อให้เกิดพฤติกรรมข้ึนดว้ย  อีกทั้งกำรท่ีบุคคลมีทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีต่ำงกนั อนั
เน่ืองมำจำกควำมเขำ้ใจ ควำมรู้สึก ควำมรู้  ควำมเขำ้ใจ จึงนบัวำ่เป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐำนของ
ทศันคติ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัควำมรู้สึก มีทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัประสบกำรณ์และกำร
เรียนรู้ นอกจำกน้ีแล้ว พิทยำ สงวนสุข (2551: 7) ย ังกล่ำวว่ำ ทัศนคติและพฤติกรรมนั้ นมี
ควำมสัมพนัธ์  มีผลซ่ึงกนัและกนั  กล่ำวคือ ทศันคติมีผลต่อกำรแสดงพฤติกรรมของบุคคล ใน
ขณะเดียวกนันั้นกำรแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลต่อทศันคติของบุคคลดว้ย  
ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดทศันคตินั้นสำมำรถแจกแจงไดด้งัต่อไปน้ี 
 1) ทศันคติเกิดจำกประสบกำรณ์ของแต่ละคน เกิดข้ึนจำกกำรรวบรวมประสบกำรณ์  
ควำมเช่ือท่ีประเมินไดจ้ำกประสบกำรณ์ส่วนตวัท่ีผำ่นกำรวเิครำะห์ สังเครำะห์ 
 2) ทศันคติเกิดจำกกำรรับทศันคติของผูอ่ื้นมำเป็นของตน  โดยท่ีบุคคลอ่ืนนั้นเป็น
บุคคลท่ีมีควำมส ำคญั น่ำเช่ือถือ 
 3) ทศันคติอนัเกิดจำกประสบกำรณ์ท่ีประทบัใจมำกทั้งท่ีดีและไม่ดี 

สอดคล้องกับทฤษฎีกำรกระท ำท่ีมีเหตุผล (Theory Reason Action: TRA) โดย Fishbein 
and Ajzen (1975) อำ้งถึงใน ศิโสภำ  อุทิศสัมพนัธ์กุล (2553: 24) อธิบำยถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัก ำหนด
พฤติกรรมมนุษย ์โดยกล่ำววำ่ กำรท่ีมนุษยจ์ะกระท ำพฤติกรรม (Behavior)ใดๆนั้นสำมำรถท ำนำย
ไดจ้ำกกำรวดัควำมเช่ือ (Beliefs) ทศันคติ (Attitude) และเจตนำท่ีจะกระท ำ (Intention)  กล่ำวไดว้่ำ
กำรกระท ำใดๆของมนุษย์นั้ นเป็นส่ิงท่ีควบคุมได้ ดังนั้ นตัวท่ีก ำหนดว่ำให้มนุษย์ปฏิบัติ หรือ
แสดงออกพฤติกรรมใดหรือไม่นั้น จึงเป็นผลมำจำกเจตนำท่ีจะปฏิบติั  
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2.3.3  ปัจจัยทีก่่อให้เกดิทศันคติ 
  ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดทศันคติมีดงัต่อไปน้ี 
 1) ทศันคติเกิดจำกประสบกำรณ์ของแต่ละคน เกิดจำกกำรรวบรวมประสบกำรณ์ใน
อดีตท่ีผำ่นมำของมนุษย ์โดยสำมำรถแบ่งแยกไดอ้อกเป็น 2 ลกัษณะคือ ชอบ/ไม่ชอบ ดี/ไม่ดี สนใจ/
ไม่สนใจ  โดยหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวนั้นถูกหล่อหลอมมำจำกควำมเช่ือของมนุษยแ์ต่ละคนท่ีแตกต่ำง
กัน โดยควำมเช่ือของมนุษย์นั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่ำงมีเหตุผล ควำมเช่ือจะต้องประกอบด้วย
เหตุผลเฉพำะของแต่ละบุคคล โดยนกัจิตวทิยำนั้นไดจ้ดัล ำดบัควำมเช่ือ ไวด้งัต่อไปน้ี 
 (1) ควำมเช่ือจำกประสบกำรณ์ตรง อนัเป็นควำมเช่ือในระดบัพื้นฐำนสุด 
 (2) ควำม เช่ือจำกกำรประเมินค่ ำ   ควำม เช่ือ น้ี เกิด ข้ึน เน่ืองจำกบำงค ร้ัง
ประสบกำรณ์ตรงไม่ไดใ้หข้อ้มูลท่ีเหมือนกนัทุกคร้ัง 
 (3) ควำมเช่ือในระดับกำรวิเครำะห์ โดยเกิดจำกข้อมูลหลำกหลำยทำงท่ีมำ
ประกอบกนัก่อนจะเช่ือ 
 (4) ควำมเช่ือในระดบัสังเครำะห์  ควำมเช่ือในระดบัน้ีเป็นควำมเช่ือท่ีตอ้งอำศยั
ขอ้มูลและหลกัฐำนต่ำงๆในประกอบกำรตดัสินใจเพื่อประกอบควำมเช่ือของตนเอง 
 2) ทัศนคติอันเกิดจำกกำรรับเอำทัศนคติของผูอ่ื้นมำเป็นของตน โดยในกรณีท่ี
บุคคลนั้นเป็นบุคคลท่ีเช่ือถือ เคำรพยกยอ่ง 
 3) ทศันคติอนัเกิดจำกประสบกำรณ์ท่ีประทบัใจมำก ทั้งในดำ้นดีและไม่ดีเพียงคร้ัง
เดียวก็ก่อใหเ้กิดทศันคติยำ่งรวดเร็ว 

ชมพูนุท  ขจรรัตนเดช (2549: 10) กล่ำวว่ำ ทศันคตินั้นเกิดข้ึนหรือเปล่ียนแปลงไปนั้น
เกิดข้ึนจำก 5 ปัจจยั คือ 
 1) กำรจูงใจทำงร่ำงกำย (Biological Motivations) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลนั้นตอ้งกำรส่ิงท่ี
ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรหรือแรงผลกัดนัทำงร่ำงกำยอยู ่ หำกมีส่ิงใดหรือบุคคลใดสำมำรถช่วย
ใหบ้รรลุควำมตอ้งกำรได ้ก็จะมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงท่ีเขำ้มำช่วย 
 2) ขอ้มูลข่ำวสำร (Information) ขนำดของขอ้มูลข่ำวสำร ลกัษณะ และกระบวนกำร
เลือกเฟ้น กำรรับข่ำวสำรต่ำงๆนั้นจะเป็นพื้นฐำนของกำรคิดและสร้ำงทศันคติของบุคคลนั้นๆ  
 3) กำรเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม (Group Affiliation) ทศันคติในบำงเร่ืองนั้นอำจจะเกิดจำก
กำรไดรั้บอิทธิพลมำจำกกลุ่มใกลชิ้ดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ครอบครัว เพื่อร่วมงำน อนัเป็นแหล่งทศันคติท่ี
ส ำคญัท่ีสุด ท่ีมีอิทธิพลต่อกำรสร้ำงทศันคติและค่ำนิยม 
 4) ประสบกำรณ์ (Experience) ประสบกำรณ์ในอดีตท่ีบุคคลนั้นมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
จะส่งผลใหบุ้คคลตีค่ำออกมำกลำยเป็นทศันคติ 
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 5) บุคลิกภำพ (Personality) นบัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลทำงออ้มในกำรสร้ำงทศันคติให้กบั
ตวับุคคล 
 
  2.3.4  การวดัทศันคติ 
  Henerson, Morris and Fitz-Gibbon (1978) อ้ำงถึงใน สินีนำฏ ร่ืนเจริญ (2552: 13) กล่ำว
โดยสรุปเอำไวว้ำ่  ทศันคตินั้นไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีตรวจสอบไดห้รือวดัไดอ้ยำ่งแน่นอนและเป็นรูปธรรม 
แต่ว่ำทศันคตินั้นสำมำรถวดัไดด้ว้ยกำรใชค้  ำพูดหรือกำรกระท ำของมนุษยท่ี์แสดงออกมำ  ซ่ึงเป็น
กำรวดัคุณลกัษณะภำยในของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอำรมณ์  ควำมรู้สึก หรือลกัษณะทำงจิตใจ  โดย
คุณลกัษณะดงักล่ำวนั้นมีกำรเปล่ียนแปลงง่ำย ไม่แน่นอน โดยกำรวดัทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงตอ้งอำศยัหลกัส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 1) ตอ้งยอมรับขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในกำรวดัทศันคติ 
 (1) ควำมคิดเห็นของบุคคลนั้นจะมีคุณลักษณะท่ีคงอยู่ในช่วงเวลำหน่ึงซ่ึง
ช่วงเวลำท่ีควำมรู้สึกของบุคคลนั้นมีควำมคงท่ี 
  (2) ทศันคตินอกจำกแสดงออกในรูปของทิศทำงของควำมคิดเช่น สนับสนุน 
หรือคดัคำ้น ยงัมีขนำดหรือปริมำรของควำมรู้สึกนั้นดว้ย 
 2) กำรวดัทศันคติดว้ยวธีิใดก็ตำมนั้นตอ้งประกอบดว้ย 3 ส่ิง คือ ตวับุคคลท่ีจะถูกวดั
ส่ิงเร้ำ, ส่ิงเร้ำ และทศันคติ 
 3) ส่ิงเร้ำท่ีจะน ำไปใชห้รือแสดงทศันคติ 
 4) กำรวดัทศันคติเพื่อทรำบทิศทำงและระดบัควำมรู้สึกของบุคคลนั้น ตอ้งพยำยำม
ถำมคุณค่ำและลกัษณะแต่ละดำ้นของเร่ืองนั้นออกมำ 
 5) กำรวดัทศันคตินั้นตอ้งค ำนึงถึงควำมเท่ียงตรง 
 โดยจะเห็นว่ำ กำรแสดงออกทำงพฤติกรรมนั้ นเป็นหลักส ำคัญของกำรวดัทัศนคติท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Ajzen (1988) อำ้งถึงใน เลิศพร  ภำระสกุล (2556: 267) ท่ีกล่ำววำ่ทศันคติ
นั้นมีควำมสัมพนัธ์กบักำรแสดงออกพฤติกรรมใดๆ  เพรำะโดยธรรมชำติแล้วนั้นคุณสมบติัของ
ทศันคตินั้นเป็นส่ิงท่ีวดัไดจ้ำกควำมคิดเห็น (Opinion) Chisnall (1985) กล่ำววำ่คือกำรแสดงออกถึง
ทศันคติในรูปของค ำพูด แมว้ำ่จะเป็นสภำวะหน่ึงของจิตใจ ไม่สำมำรถสังเกตหรือวดัไดโ้ดยตรงแต่
ตอ้งอำศยัจำกผลของกำรตอบสนอง ซ่ึงประเมินไดเ้ป็นทำงบวกหรือทำงลบ มีระดบัควำมมำกนอ้ย  
กำรวดัทศันคติโดยดูจำกพฤติกรรมท่ีแสดงออกหรือผลจำกกำรตอบสนองเป็นส่ิงท่ีท ำได ้ 
 ทั้งน้ีจะเห็นว่ำมีกำรศึกษำวิจยัเก่ียวกบัทศันคติระหว่ำงนักท่องเท่ียวและเจำ้บ้ำนอยู่เป็น
จ ำนวนมำกเพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์กำรปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงกันได้ ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลง



24 

ความพงึพอใจ ทศันคต ิ ความตัง้ใจกลบัมาซือ้ซ ้า 

ทัศนคติของนักท่องเท่ียวหลังจำกกำรเดินทำงท่องเท่ียว ซ่ึงเรำสำมำรถทรำบทัศนคติของ
นักท่องเท่ียวหรือเจำ้บ้ำนได้จำกกำรกระท ำ และควำมคิดท่ีแสดงผ่ำนค ำพูดท่ีสำมำรถสะท้อน
ทศันคติอำจจะออกมำเป็นในดำ้นบวกหรือลบก็ตำม  ซ่ึงนอกจำกน้ีแลว้ งำนวิจยัจ  ำนวนมำกพบว่ำ 
ควำมพึงพอใจ (Satisfaction) และทศันคติ (Attitude) เป็นจุดก ำเนิดของกำรซ้ือซ ้ ำ Richard (1980) 
Hellier, Geursen, Carr and Rickard. (2003) ตำมภำพท่ี 2.3 สรุปควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึง
พอใจ ทศันคติและกำรตดัสินใจกลบัมำเท่ียวซ ้ ำ อำ้งถึงในศิโสภำ  อุทิศสัมพนัธ์กุล (2553: 23)  
 
 
 

 
ภาพที ่2.3  สรุปควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งควำมพึงพอใจ ทศันคติและกำรตดัสินใจกลบัมำเท่ียวซ ้ ำ 

 
กล่ำวได้ว่ำควำมพึงพอใจอำจหมำยรวมถึงภำพรวมของควำมสุขของลูกค้ำหรือ

นกัท่องเท่ียวและควำมพึงพอใจท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์เก่ียวกบักำรบริกำรและทศันคติหลงักำรซ้ือ
สินคำ้และบริกำรทำงกำรท่องเท่ียว คือแนวโน้มเอียงท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้ท่ีน ำไปสู่ควำมรู้สึกท่ีเป็น
กลำง เป็นบวก หรือเป็นลบ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรประเมินมำจำกประสบกำรณ์เก่ียวกบัสินคำ้และ
บริกำรนั้นๆ นอกจำกน้ีทศันคติยงัคงมีควำมเก่ียวพนักบัภำพลกัษณ์หรือมุมมองท่ีเกิดจำกควำมนึก
คิดของบุคคลโดยอำจจะเปล่ียนแปลงไปตำมสภำวะแวดลอ้มของสังคมหรือเหตุกำรณ์ท่ีมำกระทบ
ส่งผลใหภ้ำพท่ีออกมำนั้นผิดเพี้ยนไปจำกควำมเป็นจริง (ธญัชนก คลำ้ยสังข,์ 2554) สำมำรถอธิบำย
ควำมหมำยของภำพลกัษณ์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 1) ภำพลกัษณ์ 
 ควำมหมำยของภำพลักษณ์ตำมพจนำนุกรมฉบบัรำชบัณฑิตยสถำน (2538: 620) 
หมำยถึงภำพท่ีเกิดจำกควำมนึกคิดหรือคิดว่ำควรจะเป็นเช่นนั้น (จินตภำพ) ภำษำองักฤษใช้ค  ำว่ำ 
Image ทั้งน้ีภำพลกัษณ์หมำยถึง ภำพควำมประทบัใจในส่ิงท่ีรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิง หรือคนใดคนหน่ึง 
หรือ องคก์รใดองคก์รหน่ึงจะเรียกวำ่ช่ือเสียงก็ได ้ซ่ึงมีควำมสอดคลอ้งกบัควำมรู้สึกนึกคิดของแต่
ละบุคคลภำยใตส้ถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน อนัเกิดจำกกำรประเมินส่วนตวั และกลำยเป็นภำพท่ีฝังอยู่ใน
ควำมรู้สึกนึกคิดหรือทศันคติของบุคคลยำกท่ีจะเปล่ียนแปลง 
 ซ่ึงอำจจะแตกต่ำงไปจำกสภำพควำมเป็นจริงก็ได้ เพรำะภำพพจน์นั้นไม่ใช่เร่ือง
ขอ้เท็จจริง (Reality) เพียงอยำ่งเดียวแต่เป็นกำรรับรู้ (Perception) ท่ีมนุษยเ์อำควำมรู้สึกส่วนตวัเขำ้
ไปปะปนอยู่ในขอ้เท็จจริงดว้ย (เสรี วงษ์มณฑำ, 2541: 13) โดยเฉพำะภำพลกัษณ์ต่อกำรท่องเท่ียว
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ในประเทศไทยท่ีไดรั้บผลกระทบจำกวิกฤติกำรณ์ทำงกำรเมืองท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 
2556-2557  
ท่ีอำจก่อให้เกิดกำรประเมินภำพลกัษณ์อนัก่อให้เกิดทศันคติดำ้นลบต่อกำรเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียว
ในประเทศไทย 
 2) ภำพลกัษณ์กำรท่องเท่ียว 
 Echtner and Ritchie (2003) กล่ำววำ่ภำพลกัษณ์กำรท่องเท่ียวเป็นภำพท่ีเกิดข้ึนในใจ
ของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสถำนท่ีท่องเท่ียวแห่งใดแห่งหน่ึง ซ่ึงส่งผลต่อควำมคำดหวงัต่อกำรเขำ้มำ
ท่องเท่ียว (Go and Kumar, 2007) โดยภำพลักษณ์นั้ นเกิดจำกประสบกำรณ์กำรท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวโดยตรง ตลอดจนกำรได้ยินค ำบอกเล่ำของผู ้อ่ืน รวมถึงกำรรับรู้จำกโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์ขององคก์รกำรท่องเท่ียวต่ำงๆ (Tsiotsou and Goldsmith, 2012)  
 โดยท่ีนักท่องเท่ียวแต่ละคนนั้นจะมีมุมมอง  ควำมคิดเห็น  ควำมเช่ือและควำม
ประทบัใจในแต่ละสถำนท่ีท่ีแตกต่ำงกนั  หำกนกัท่องเท่ียวมีภำพแห่งควำมประทบัใจต่อสถำนท่ี
ท่องเท่ียวนั้นๆ ภำพท่ีปรำกฎในใจจะเป็นภำพท่ีดี (Kotler, Bowen and Makens, 2003) ซ่ึงหำกเกิด
กำรรับรู้ใหม่ข้ึนท่ีขดัแยง้กบักำรรับรู้เดิมภำพนั้นก็จะเกิดกำรเปล่ียนแปลงเน่ืองจำกภำพลกัษณ์กำร
ท่องเท่ียวนั้นสำมำเปล่ียนแปลงได ้(Kim and Richardson, 2003)  
 3) ควำมส ำคญัของภำพลกัษณ์กำรท่องเท่ียว 
 Chen and Tsai (2007) กล่ำวว่ำภำพลักษณ์กำรท่องเท่ียวมีควำมส ำคัญต่อกำร
ตดัสินใจเขำ้มท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวทั้งในปัจจุบนัและอนำคต  อีกทั้งยงัมีควำมสอดคลอ้งกบั
ควำมย ัง่ยนืของแหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียวนั้นๆดว้ย (Kozak and Decrop, 2009)  
 Swarbrooke and Horner (2007) กล่ำวว่ำภำพลกัษณ์มีควำมส ำคญัต่อควำมคำดหวงั
ของนกัท่องเท่ียวท่ีคำดหวงัจำกสถำนท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ  อีกทั้งยงัเป็นตวัก ำหนดพฤติกรรมของบุคคล
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง กล่ำวคือหำกบุคคลมีภำพลกัษณ์ต่อส่ิงนั้นในเชิงบวก ก็มีแนวโนม้ท่ีแสดงออก
พฤติกรรมในเชิงบวกเช่นกนั สอดคล้องกบั Chi and Qu (2008) ท่ีพบว่ำภำพลกัษณ์กำรท่องเท่ียว
ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรท่องเท่ียว ภำพลกัษณ์ท่ีดียอ่มก่อใหเ้กิดควำมพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียว 
 4) กระบวนกำรเกิดภำพลกัษณ์ 
 จำกงำนของ วิวฒัน์ จนัทร์ก่ิงทอง (2557) กล่ำว่ำภำพลกัษณ์นั้นสำมำรถเกิดข้ึนได ้ 
2 ทำง ไดแ้ก่  
  (1) ภำพลกัษณ์ท่ีเกิดจำกแหล่งขอ้มูลท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บดว้ยตนเอง อนัไดแ้ก่ 
ประสบกำรณ์ตรง ค ำบอกเล่ำ ค ำแนะน ำจำกครอบครัว เพื่อน ตลอดจนข่ำวลือเก่ียวกบัแหล่งสถำนท่ี
ท่องเท่ียว 
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  (2) ภำพลกัษณ์ท่ีเกิดจำกกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์ขององคก์รหรือหน่วยงำน
ต่ำงๆท่ีถูกสร้ำงข้ึนและน ำไปเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิเช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสำร  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนบริษัทน ำเท่ียว เป็นต้น  ภำพลักษณ์ ท่ี เกิดข้ึนจำกกำรโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์น้ีสำมำรถควบคุมไดง่้ำยกวำ่ 
 หำกนักท่องเท่ียวเกืดภำพลกัษณ์ท่ีดีต่อสถำนท่ีท่องเท่ียวและเดินทำงเขำ้ท่องเท่ียว
แล้วนั้ น นักท่องเท่ียวย่อมคำดหวงัในกำรบริกำรท่ีดี ซ่ึงหำกเป็นไปตำมควำมคำดหวงันั้ น
นกัท่องเท่ียวยอ่มเกิดควำมพึงพอใจ ไปพร้อมกบัควำมพร้อมในกำรใหบ้ริกำรท่ีดีของหน่วยงำนหรือ
องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งยอ่มส่งผลต่อภำพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร ซ่ึงหำกพิจำรณำภำพรวมของส่ือ พบว่ำ  
ส่ือนั้นมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจในช่วงก่อนเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทย คือ จำกค ำบอก
เล่ำของครอบครัวและเพื่อน (วิวฒัน์  จนัทร์ก่ิงทอง, 2557) หำกพิจำรณำเฉพำะในส่ือออฟไลน์พบวำ่ 
หนังสือแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียว และโทรทัศน์  มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวมำกท่ีสุด และส่ือออนไลน์นั้นพบวำ่ เวบ็ไซต์ทำงกำรท่องเท่ียว และสังคมออนไลน์มี
อิทธิพลต่อกำรตดัสินใจเดินทำงท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสร้ำงกำรรับรู้และภำพลกัษณ์ท่ีดีของกำร
ท่องเท่ียวมำกท่ีสุด 
 5) กำรวดัภำพลกัษณ์กำรท่องเท่ียว 
 Echtner and Ritchie (2003) กล่ำว่ำ กำรวดัภำพลักษณ์กำรท่องเท่ียวท่ีเกิดจำกกำร
รับรู้  ควำมรู้สึกและทศันคติท่ีมีต่อสถำยท่ีท่องเท่ียวนั้นมีองคป์ระกอบในกำรวดัไดด้งัต่อไปน้ี 
  (1) กำรวดัภำพลกัษณ์ด้ำนหน้ำท่ี เป็นกำรวดัภำพลกัษณ์จำกกำรประเมินด้วย
ภำพลกัษณ์ทำงกำยภำพของสถำนท่ีท่องเท่ียว  
  (2) กำรวดัภำพลักษณ์กำรท่องเท่ียวด้ำนจิตวิทยำ อนัมีผลต่อควำมรู้สึกของ
นกัท่องเท่ียว อำทิเช่น กำรไดพ้กัผอ่น ควำมปลอดภยั กำรไดรั้บควำมรู้ ควำมมีมิตรไมตรี เป็นตน้ 
  (3) กำรวดัภำพลักษณ์จำกรำยละเอียดต่ำงๆ อำทิเช่น ควำมสวยงำม  ควำม
เจริญก้ำวหน้ำของควำมเป็นเมือง  แหล่งสถำนบนัเทิง คุณภำพของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ควำม
ปลอดภยัระหวำ่งกำรท่องเท่ียว เป็นตน้ 
  (4) กำรวดัภำพลกัษณ์ในภำพรวม หรือกำรประเมินควำมรู้สึกต่อบรรยำกำศใน
สถำนท่ีท่องเท่ียวโดยรวมของจงัหวดัหรือประเทศนั้นๆ 
  (5) กำรวดัภำพลกัษณ์โดยทัว่ไป ตำมควำมรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนจำกลกัษณะ
โดยทัว่ๆไปท่ีนกัท่องเท่ียวรู้สึกหรือสัมผสัได ้
  (6) กำรวดัภำพลกัษณ์กำรท่องเท่ียวท่ีเด่น หรือลกัษณะเฉพำะสถำนท่ีท่องเท่ียว
อนัเป็นจุดเด่นของจงัหวดัหรือประเทศนั้น  
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 สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Alcaniz, Garcia and Blas (2009) ท ำกำรศึกษำเร่ือง
ภำพลกัษณ์กำรท่องเท่ียวต่อกำรตดัสินใจเดินทำงท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวโดยใชว้ิธีกำรจดักลุ่มตวั
แปร ดว้ยกำรวดัแบบลิเคิร์ท (5-points Likert scale) และน ำมำวิเครำะห์ดว้ยวิธีกำร Confirm Factor 
Analysis ไดอ้อกมำเป็น 3 กลุ่มตวัแปรดำ้นภำพลกัษณ์ ไดแ้ก่  
  (1) ปัจจยัดำ้นรูปแบบโครงสร้ำงทำงกำรท่องเท่ียว (ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกดำ้น
สถำนท่ีพกั, สภำพภูมิอำกำศ, ภูมิประเทศ, กิจกรรมกำรท่องเท่ียว, แหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูดใจ
กิจกรรมกำรท่องเท่ียวยำมค ่ำคืน, กำรช๊อปป้ิง, รูปแบบกำรเดินทำง, ประวติัศำสตร์, เทศกำลและ
มหกรรมต่ำงๆ และควำมแตกต่ำงดำ้นกิจกรรมกำรท่องเท่ียว)  
  (2) ปัจจยัดำ้นควำมผสมผสำนกลมกลืน (ควำมสะอำดของสถำนท่ี, ควำมเป็น
เมืองหรือควำมสมยัใหม่, แหล่งชุมชนหรือสถำนท่ีผูค้นพลุกพล่ำน, ดำ้นอำหำร โดยเฉพำะอำหำร
พื้นถ่ินและกำรเดินทำงเขำ้ถึง) 
  (3) ปัจจยัดำ้นกำยภำพ (คุณภำพของท่ีพกั, คุณภำพของกำรบริกำรในร้ำนอำหำร 
ควำมเป็นมิตร, คุณภำพของแหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ อำทิเช่น ชำยหำด, ควำมคุม้ค่ำเงิน 
และคุณภำพในกำรใหบ้ริกำร) 
 รวมถึงกำรศึกษำวิจัยด้ำนภำพลักษณ์กำรท่องเท่ียวของเกำหลีใต้จำกงำนของ  
Kim, et al. (2012) ท่ีด ำเนินกำรศึกษำในด้ำนปัจจยัของภำพลกัษณ์กำรท่องเท่ียวของเกำหลีใตใ้น
สำยตำของนกัท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อกำรเดินทำงท่องเท่ียวจำกกำรจดักลุ่มตวัแปรดำ้นภำพลกัษณ์ดว้ย
กำรวดัระดับทัศนคติของนักท่องเท่ียวด้วยกำรวดัแบบลิเคิร์ท (5-points Likert scale) และน ำมำ
วเิครำะห์ดว้ยวิธีกำร Exploratory Factor Analysis: EFA สำมำรถจดักลุ่มตวัแปรดำ้นภำพลกัษณ์กำร
ท่องเท่ียวของเกำหลีใต ้ไดเ้ป็น 4 กลุ่ม คือ 
  (1) ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มทำงกำรเมือง (ควำมปลอดภยั, ควำมมีเสถียรภำพ
ทำงกำรเมือง, ควำมสะอำด, กำรพฒันำทำงเศรษฐกิจและสังคม, ควำมเป็นมิตรของผูค้น และกำร
เขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำร) 
  (2) ปัจจยัด้ำนวฒันธรรม (ควำมน่ำดึงดูดใจของประเพณีวฒันธรรม, ควำมน่ำ
ดึงดูดใจของประวติัศำสตร์, สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีน่ำต่ืนตำต่ืนใจ, กิจกรรมท่ีสัมผสักบัธรรมชำติ, 
ควำมหลำกหลำยของกิจกรรมทำงกำรท่องเท่ียว และอำหำรพื้นเมือง) 
  (3) ปัจจยัดำ้นกำรพฒันำทำงสังคม (สถำนท่ีท่องเท่ียวกลำงคืน, ประสบกำรณ์
กำรช๊อปป้ิงท่ีดี และรูปแบบกำรคมนำคมขนส่งท่ีเอ้ืออ ำนวย) 
  (4) ปัจจยัด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ (มลพิษและสภำพอำกำศท่ีดี, สถำนท่ีผ่อน
คลำย และคุณภำพชำยหำดและกิจกรรมทำงน ้ำ) 
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 และจำกกำรศึกษำดำ้นภำพลกัษณ์กำรท่องเท่ียวกรณีศึกษำ กำรท่องเท่ียวของประเทศ
ตุรกี ของ Martinez and Alvarez (2010) โดยใชเ้คร่ืองมือในกำรวดัทศันคติดว้ยกำรวดัระดบัทศันคติ
ของนักท่องเท่ียวเช่นกนั และใช้วิธีกำร Exploratory Factor Analysis: EFA ในกำรจบักลุ่มตวัแปร
ดำ้นภำพลกัษณ์กำรท่องเท่ียวออกมำ โดยสำมำรถจดักลุ่มตวัแปรใหม่ได ้4 กลุ่ม คือ 
  (1) ปัจจยัดำ้นช่ือเสียง (เป็นประเทศท่ีมีควำมส ำคญั, เป็นประเทศท่ีโด่งดงัและ
เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป และเป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงท่ีดี) 
  (2) ปัจจยัดำ้นควำมควำมปลอดภยั (เป็นประเทศท่ีมีควำมปลอดภยั สงบสุข) 
  (3) ปัจจยัด้ำนกำรพัฒนำ (เป็นประเทศท่ีมีกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจ, มีควำม
มัน่คงทำงเศรษฐกิจ, มีกำรพฒันำดำ้นอุตสำหกรรม และเทคโนโลย)ี 
  (4) ปัจจยัด้ำนสิทธิและเสรีภำพ (เป็นประเทศท่ีมีเสรีภำพ, ให้ควำมเคำรพต่อ
สิทธิมนุษยชน และเคำรพต่อกฎหมำยระหวำ่งประเทศ) 
 สำมำรถสรุปไดว้ำ่ ทศันคตินั้นเป็นควำมคิด  ควำมเช่ือ ควำมรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง
อนัเกิดข้ึนจำกผลของกำรรับรู้ Chon (1989) อำ้งถึงใน เลิศพร ภำระสกุล, 2556: 265 เป็นผลสรุป
ของกำรประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีทั้งดำ้นดีและดำ้นลบ ซ่ึงบ่งช้ีวำ่ส่ิงนั้นดีหรือไม่ดี  ชอบหรือไม่ชอบ  
ซ่ึ ง เป็น เร่ืองท่ี เก่ี ยวเน่ื องกับควำม รู้สึก นึกคิดอัน เกิดจำกประสบกำรณ์ โดยตรงในอดีต  
และประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บจำกส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือส่ิงท่ีไดจ้ำกกำรรับรู้จำกส่ิงท่ีไดรั้บหรือเขำ้ใจจำก
ภำพลักษณ์ท่ีได้รับ อันเป็นประสบกำรณ์ตรงท่ีได้รับ  โดยทัศนคตินั้ นจะมีลักษณะท่ีคงทน 
(Enduring)  อัน เป็ น สภ ำวะท ำง จิต ใจ ท่ี เกิ ดจ ำกก ำร เรี ยน รู้ห รือป ระสบก ำรณ์ ท่ี ได้ รับ  
และสำมำรถเปล่ียนแปลงได้โดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ใหม่ และมีควำมสัมพันธ์ต่อกำร
เปล่ียนแปลงทำงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในระดบัของกำรตดัสินใจซ้ือ และส่งผลต่อกำรซ้ือซ ้ ำ หรือ
กลบัมำท่องเท่ียวซ ้ ำด้วยนัน่เอง ซ่ึงกำรวดัภำพลกัษณ์กำรท่องเท่ียวนั้นสำมำรถวดัไดจ้ำกกำรรับรู้ 
ทัศนคติของนักท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนต่อกำรท่องเท่ียวยงัสถำนท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ สำมำรถสะท้อน
ควำมรู้สึกนึกคิดของนกัท่องเท่ียวได ้และสำมำรถจ ำแนกหรือจดัหมวดหมู่กำรศึกษำภำพลกัษณ์กำร
ท่องเท่ียวซ่ึงส่งผลต่อกำรตดัสินใจ พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวไดต้ำมมุมมองของนักท่องเท่ียวท่ี
แสดงออกมำอยำ่งชดัเจนมำกยิง่ข้ึน  
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2.4  แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการท่องเทีย่ว 

 
 จำกกำรศึกษำถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรท่องเท่ียวนั้นผูว้ิจยัพบว่ำ กรมกำรพฒันำกำร
ท่องเท่ียวไดร้ะบุถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรท่องเท่ียวออกเป็นดงัต่อไปน้ี 
 1) ปัจจยัทำงด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Factors)  สภำพทำงเศรษฐกิจของท้องถ่ิน
และประเทศนั้นๆ 
 2) ปัจจยัทำงด้ำนประชำกรศำสตร์ (Demographic Factors) กล่ำวคือรูปแบบของ
ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ของประเทศนั้นๆโดยรวมจะส่งผลต่อรูปแบบของควำมตอ้งกำรใน
กำรเดินทำเขำ้มำท่องเท่ียว 
 3) ปัจจยัทำงดำ้นภูมิศำสตร์ (Geographic Factors)  โดยลกัษณะภูมิประเทศของผูซ้ื้อ
นั้นส่งผลต่อควำมตอ้งกำรในกำรเดินทำงท่องเท่ียวยงัแหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีแตกต่ำงจำกลกัษณะ
ภูมิประเทศของตน 
 4) ปัจจยัทำงสังคมวฒันธรรม (Socio-Cultural Factors) ส่งผลต่อกำรหล่อหลอม
ควำมคิด รสนิยม ทศันคติ ในกำรเลือกตดัสินใจเดินทำงมำท่องเท่ียว 
 5) ปัจจยัทำงกำรเมือง (Political Factors)  กำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนกำรเมืองและ
กฎระเบียบต่ำงๆ ส่งผลต่อกำรตดัสินใจเดินทำงเขำ้มำเท่ียว  เพรำะนกัท่องเท่ียวจะรู้สึกหวัน่เกรงใน
เร่ืองควำมปลอดภยัอนัส่งผลใหอุ้ปสงคก์ำรท่องเท่ียวนั้นยอ่มลดลงดว้ย 
 6) ปัจจยัทำงส่ือสำรมวลชน (Mass Media Communication Factors) ขอ้มูลข่ำวสำร
จำกส่ือสำรมวลชนนั้นสำมำรถสร้ำงเช่ือถือ  ควำมไม่มัน่ใจ หรือไม่มัน่ใจในกำรตดัสินเดินทำงเขำ้
มำเท่ียว เพรำะกำรตดัสินใจจำกกำรรับขอ้มูลข่ำวสำรผำ่นกำรสืบคน้ขอ้มูลมำกข้ึน ซ่ึงอำจจะส่งผล
กระทบต่อภำพลกัษณ์ทำงลบจำกข่ำวสำรทำงลบไดเ้ช่นกนั 
 7) ปัจจัยทำงกำรเปรียบเทียบรำคำ (Comparative Prices) กำรเปรียบเทียบรำคำ
ระหวำ่งช่วงปีในกำรเดินทำงมำท่องเท่ียว  หรือกำรเปรียบเทียบกบัประเทศท่ีเป็นคู่แข่ง 
 8) ปัจจยัทำงกำรเคล่ือนยำ้ยส่วนบุคคล (Personal Mobility Factors) ควำมนิยมกำร
เดินทำงท่องเท่ียวโดยพำหนะส่วนบุคคลมำกข้ึน  โดยนักท่องเท่ียวมีควำมนิยมในกำรเดินทำง
ท่องเท่ียวไปยงัพื้นท่ีใกลเ้คียงโดยกำรเดินทำงส่วนบุคคลมำกข้ึน 
 9) ปัจจัยทำงเทคโนโลยีกำรส่ือสำรและกำรคมนำคมขนส่ง (Technology of 
Communication and Transportation) กำรมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัย่อมแสดงถึงระดบัมำตรฐำนใน
กำรใหบ้ริกำรและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมำกข้ึน 
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 สอดคลอ้งกบั กองวิชำกำรและฝึกอบรมกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) อำ้งถึงใน 
ดวงตำ วงษ์สว่ำง (2549: 31-34) ท่ีกล่ำวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรท่องเท่ียว หรือผลผลิตของ
อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวนั้ นสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยัหลัก คือ ปัจจยัภำยในและปัจจัย
ภำยนอก ดงัต่อไปน้ี 
 1) ปัจจยัภำยใน 
 (1) ทรัพยำกรกำรท่องเท่ียว (Tourism Resource) อนัจะเป็นทั้ งส่ิงท่ีเกิดข้ึนเอง
ตำมธรรมชำติ และท่ีมนุษยส์ร้ำงข้ึน  และงำนประเพณีท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้นๆ 
 (2) ด้ำนควำมปลอดภัย (Security) ในกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวนั้นจะค ำนึงถึงมำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภยัและทัว่ถึงของทุกแหล่งท่องเท่ียว 
 (3) โครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure)  ประกอบด้วยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
หลกั เช่น ถนน สะพำน สนำมบิน สถำนีรถไฟ สถำนีรถประจ ำทำง ท่ำเรือ ไฟฟ้ำ ระบบกำรส่ือสำร
ท่ีทนัสมยั โดยปกติแล้วรัฐบำลจะเป็นผูล้งทุนในกำรจดัสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชน หรือหำกเป็นกำรลงทุนเพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียว ประชำชนในทอ้งถ่ินก็เป็นผู ้
ไดรั้บผลประโยชน์อยำ่งถำวร 
 (4) ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก (Facilities) เป็นสถำนท่ีหรือบริกำรท่ีส่วนใหญ่
เอกชนจะเป็นผูจ้ดัหำไวบ้ริกำรแก่นกัท่องเท่ียวในรูปแบบของกำรประกอบกำรทำงธุรกิจ แต่ก็มีอยู่
ในรูปแบบของรัฐในบำงส่วนดว้ย ดงัน้ี  พิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง, ร้ำนอำหำร, ท่ีพกั, บริกำรน ำเท่ียว 
 (5) สินคำ้ของท่ีระลึก (Souvenirs) ตอ้งมีกำรควบคุมดูแลคุณภำพ ก ำหนดรำคำ 
รวมทั้งกำรส่งเสริมใหใ้ชว้สัดุทอ้งถ่ิน มีเอกลกัษณ์และบรรจุภณัฑท่ี์สวยงำม 
 (6) กำรโฆษณำเผยแพร่และประชำสัมพนัธ์ (Advertising and Public Relation) 
เป็นปัจจัยส ำคัญ ต่อกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ี ยว เพื่ อให้ เป็น ที รู้จักและ 
มีควำมน่ำสนใจดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขำ้มำท่องเท่ียว 
 (7) ภำพลกัษณ์ (Image) จะเป็นตวัก ำหนดถึงกลุ่มนักท่องเท่ียว ส่งผลต่อสินคำ้
และบริกำรท่ีตอบสนองต่อกลุ่มนกัท่องเท่ียวนั้นๆดว้ย 
 2) ปัจจยัภำยนอก 
 (1) สภำวะเศรษฐกิจและกำรเมืองของโลก  มีส่วนส ำคัญในกำรก ำหนดกำร
เดินทำงของนักท่องเท่ียว สภำวะเศรษฐกิจท่ีตกต ่ำท ำให้เกิดกำรเดินทำงท่องเท่ียวนั้นอ่อนตวัลง
โดยเฉพำะกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะไกล เช่นเดียวกับกำรเคล่ือนไหวทำงกำรเมืองในบำง
ประเทศ อนัก่อให้เกิดควำมรู้สึกไม่มัน่คง เป็นผลให้กำรเดินทำงท่องเท่ียวนั้นมีกำรชะลอตวัลง  
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ในทำงตรงขำ้มกบัหำกมีสภำวะเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวั มีควำมมัน่คงทำงกำรเมือง ก็จะสำมรถกระตุน้
กำรเดินทำงท่องเท่ียวไดดี้ 
 (2) ควำมนิยมในกำรท่องเท่ียว  จำกกำรท่ีกำรท่องเท่ียวไดป้รับรูปแบบของกำร
ให้บริกำรท่ีมีควำมประหยดัมำกข้ึน รำคำถูกลง ประกอบกบัรำยไดข้องครอบครัวสูงข้ึน ขนำดของ
ครอบครัวเล็กลง มีระยะเวลำว่ำงมำกข้ึนนั้ น สำมำรถชักจูงให้ เกิดกำรเดินทำงท่องเท่ียว  
ใชจ่้ำยเงินท่ีเหลือกบักำรเดินทำงท่องเท่ียวไดจ้ำกควำมนิยมกำรใชเ้วลำวำ่งดว้ยกำรเดินทำงท่องเท่ียว 
 (3) กำรขยำยเส้นทำงกำรคมนำคม จะส่งผลกบักำรเดินทำงท่องเท่ียวท่ีสะดวก
และรวดเร็ว ปลอดภยัและประหยดัมำกข้ึน 
 (4) กำรเปล่ียนแปลงทำงนโยบำยทำงกำรเมือง  อนัเป็นผลให้เกิดกำรแข่งขนัใน
ดำ้นของกำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรวำงแผนพฒันำกำรท่องเท่ียวท่ีจะเป็นแรงจูงใจในกำรเดินทำง
ท่องเท่ียวมำกยิง่ข้ึนจำกกำรพฒันำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียวดงักล่ำว 
 นอกจำกน้ี ดวงตำ วงษส์วำ่ง (2549: 34-35) ยงักล่ำวถึงกำรท่องเท่ียวนั้นมีปัจจยัหลำยอยำ่ง 
โดยมีปัจจยัหลกั 4 องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 1) ส่ิงดึงดูดใจ (Attractions) ควำมสวยงำมของแหล่งท่องเท่ียวต่ำงๆ 
 2) ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก (Facilities) อนัเป็นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆในกำร
เดินทำงท่องเท่ียว เช่น กำรเดินทำง ท่ีพกั ร้ำนอำหำร บริกำรส่งๆต่ำงๆ สถำนประกอบกำร เป็นตน้ 
 3) กำรขนส่ง (Transportation) กำรขนส่งเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรน ำนกัท่องเท่ียวไป
ยงัแหล่งท่องเท่ียวต่ำงๆ ท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ระบบกำรจรำจรท่ีดี เป็นตน้ 
 4) กำรต้อนรับ (Hospitality) เป็นส่ิงท่ีส ำคัญมำก เพรำะนักท่องเท่ียวท่ีต้องกำร
เดินทำงกลบัไปท่องเท่ียวซ ้ ำนั้นเกิดจำกควำมประทบัใจในกำรตอ้นรับของประชำชน หรือพนกังำน
ท่ีใหบ้ริกำรมำกกวำ่ธรรมชำติหรือควำมสวยงำมของแหล่งท่องเท่ียว 

จำกกำรศึกษำถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรท่องเท่ียวนั้นจะพบวำ่ มีควำมสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
อุปสงค์ทำงกำรท่องเท่ียวท่ีแบ่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคออกเป็น 2 ปัจจยั
หลกัๆ คือ ปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยใน และจำกแนวคิดในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำร
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวนั้ นก็จะแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยเช่นกันท่ีส่งผลต่อควำมรู้สึกของ
นักท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวสำมำรถรับรู้ได้อันจะส่งผลต่อกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเท่ียว  
โดยแบ่งออกเป็นปัจจยัภำยในของตวันกัท่องเท่ียวเอง ไดแ้ก่ ทรัพยำกรกำรท่องเท่ียวท่ีดึงดูดใจ, ส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก, ควำมปลอดภยั, ส่ือสำรมวลชน กำรประชำสัมพนัธ์โฆษณำ, ภำพลกัษณ์และ
ระบบกำรขนส่ง โดยปัจจยัภำยนอกนั้นไดแ้ก่ สภำวะเศรษฐกิจและกำรเมือง, กระแสกำรท่องเท่ียว, 
กำรปรับเปล่ียนนโยบำย และกำรขยำยเส้นทำงคมนำคม 
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2.5 สถานการณ์ การท่องเที่ยวจากภาวะวิกฤติการณ์ ทางการเมืองของประเทศ  
ไทย 

 
 1) ภำพรวมกำรท่องเท่ียวไทยภำยใตภ้ำวะวกิฤติกำรเมืองไทย 

สถำนกำรณ์กำรชุมนุมทำงกำรเมืองภำยในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร เมืองหลวงของประเทศ
ไทย อีกทั้งยงัคงเป็นศูนยก์ลำงกำรท่องเท่ียวท่ีส ำคญัของภูมิภำคอำเซียน นบัตั้งแต่ช่วงปลำยปี พ.ศ. 
2556 ไดเ้กิดเหตุกำรณ์ควำมวุน่วำยทำงกำรเมือง กำรก่อจลำจล ตลอดจนกำรชุมนุมประทว้งต่อตำ้น
รัฐบำลท่ียืดเยื้อเป็นระยะเวลำนำนหลำยเดือน ส่งผลให้ภำพลักษณ์ทำงด้ำนกำรท่องเท่ียวไทย
เสียหำยเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะในด้ำนควำมเช่ือมัน่ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงเข้ำมำ
ท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติ ตลอดจนกำรเดินทำงท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ชำวไทยเอง เม่ือสถำนกำรณ์เร่ิมรุนแรงข้ึนภำยหลงัเหตุกำรณ์ Shut down Bangkok และน ำไปสู่กำร
ประกำศกำรประกำศใช้กฎอยักำรศึกเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 ส่งผลให้คณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ (คสช.) เขำ้ควบคุมอ ำนำจกำรบริหำรประเทศนบัตั้งแต่นั้น 

จำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำวส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสำหกรรมท่องเท่ียวไทย โดยตลำด
นกัท่องเท่ียวต่ำงชำติไดรั้บผลกระทบอยำ่งหนกัจ ำนวนนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติและรำยไดท้ำงกำร
ท่องเท่ียวหดตวัลดลงอยำ่งต่อเน่ืองจำกกำรรวบรวมขอ้มูลดำ้นสถิติทำงกำรท่องเท่ียวไทยรำยไตร
มำส ของปีพ.ศ. 2557 ท่ีผ่ำนมำของกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2557) มีรำยละเอียดคร่ำวๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

ไตรมำสท่ี 1 ปีพ.ศ. 2557 เหตุกำรณ์ส ำคัญท่ีเกิดข้ึนในไตรมำสน้ี คือผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรชุมนุมทำงกำรเมือง และกำรประกำศใช้ พระรำชก ำหนดฉุกเฉินซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ตั้ งแต่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเป็นสำเหตุหลักท่ีท ำให้กำรท่องเท่ียวไทยชะลอตัว และจำก
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลให้รัฐบำลของแต่ละประเทศประกำศค ำแนะน ำนักท่องเท่ียว (Travel 
Advisory) ในระดับท่ีแตกต่ำงกัน เพื่อแนะน ำให้นักท่องเท่ียวจำกประเทศของตนเพิ่มควำม
ระมัดระวงั ทบทวนกำรเดินทำง หรือหลีกเล่ียงกำรเดินทำงเข้ำไปในจุดเส่ียง สถำนกำรณ์
นกัท่องเท่ียวในภำพรวมมีจ ำนวนนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทย ุ
6.60 ล้ำนคน  ห รือลดลง -6%  ส ร้ำงรำยได้ท ำงกำรท่ องเท่ี ยว  จ ำนวน  3.1 แสนล้ำนบำท  
ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีลดลงมำจำกช่วงเดียวกนัของเม่ือปีท่ีแลว้ ถึง -4%  

ไตรมำสท่ี  2 ต่อเน่ือง ไตรมำสท่ี  3 ของปีพ.ศ. 2557 เห ตุกำรณ์ส ำคัญ ท่ี เกิด ข้ึนใน 
สองไตรมำสน้ี  คือผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรชุมนุมทำงกำรเมืองเป็นผลกระทบท่ีต่อ
เน่ืองมำจำกไตรมำสท่ีแลว้ ส่งผลให้สถำนกำรณ์นกัท่องเท่ียวยงัคงชะลอตวัเกือบทุก  ในไตรมำสน้ี
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จ ำนวน 5.32 ล้ำนคน ลดลง -12% และสร้ำงรำยได้ทำงกำรท่องเท่ี ยว 2.35 แสนล้ำนบำท  
ซ่ึงลดลงไป -10% (ข้อมูลประมำณกำร จำก กรมกำรท่องเท่ียว) จำกช่วงเดียวกันของเม่ือปี 
พ.ศ.2556  กระทัง่ในไตรมำสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2557 สถำนกำรณ์ทำงกำรท่องเท่ียวเร่ิมฟ้ืนตวัอย่ำง
ชำ้ๆ ในภำพรวมยงัคงชะลอตวั ยกเวน้ตลำดนกัท่องเท่ียวจำกเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือและเอเชีย
ใต้ กล่ำวได้ว่ำจำกวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเมืองท่ีผ่ำนมำนั้ น เป็นปัญหำส ำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อ
ภำพลกัษณ์ และควำมน่ำเช่ือถือของประเทศไทยในสำยตำของประชำคมโลกมำอย่ำงต่อเน่ืองซ่ึง
ก่อให้เกิดผลกระทบตำมมำในดำ้นของเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวของประเทศไทยในกำรตอ้นรับ
นักท่องเท่ียว  แม้ว่ำทำงภำครัฐเองนั้ นจะมีมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศ  หำกแต่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรศึกษำถึงพฤติกรรมกำรตัดสินใจเดินทำง
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติในกำรเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศอย่ำงละเอียด 
แมแ้ต่นกัท่องเท่ียวชำวไทยท่ีเดินทำงท่องเท่ียวภำยในประเทศมำกข้ึน 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นกำรรองรับและปรับตวัท่ีสอดคล้องและเหมำะสมโดยเฉพำะในส่วนของ
ผูป้ระกอบกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว  สอดคลอ้งกบังำนวิจยัเร่ืองปัจจยัในกำรตดัสินใจเดินทำงเขำ้มำ
ท่องเท่ียว ทัศนคติและควำมพึ งพอใจของนักท่องเท่ี ยวชำวต่ำงชำติต่อกำรท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหำนคร อัน เป็นผลมำจำกเห ตุกำรณ์ ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง : กรณี ศึกษำ  
พ.ศ. 2549-2550 โดยศุภกร  ภัทรธนกุล โดยจำกผลกำรวิจยัด้ำนควำมไม่สงบทำงกำรเมืองใน
กรุงเทพมหำนครพบวำ่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รับรู้วำ่เกิดควำมไม่สงบทำงกำรเมืองในประเทศไทย 
แต่ไม่ส่งผลต่อกำรตดัสินใจเข้ำมำท่องเท่ียว ทำงด้ำนทัศนคตินั้นและควำมพึงพอใจนั้นพบว่ำ
นักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติเห็นว่ำควำมไม่สงบทำงกำรเมืองในประเทศไทยไม่มีควำมสัมพนัธ์กบั
ควำมปลอดภยัในกำรท่องเท่ียว  นอกจำกนั้นนักท่องเท่ียวยงัคงมีควำมพึงพอใจในกำรท่องเท่ียว 
มีควำมรู้สึกปลอดภยั และมีควำมรู้สึกคุม้ค่ำในกำรเขำ้มำท่องเท่ียวกรุงเทพมหำนคร 

ในมิติของผูป้ระกอบกำรนั้นพบวำ่ผูป้ระกอบกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียวไดมี้กำรประเมินระดบั
ผลกระทบจำกปัญหำควำมขดัแยง้ภำยในประเทศและปัญหำทำงกำรเมืองอยูใ่นระดบัสูง จำกผลกำร
ส ำรวจสถำนประกอบกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียวท่ีผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนในปี 2553 จ  ำแนกตำม
กำรไดรั้บผลกระทบจำกวิกฤตเศรษฐกิจ พบวำ่ สำเหตุท่ีท ำให้ไดรั้บผลกระทบ 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ 
ควำมไม่สงบ /ควำมขดัแยง้ภำยในประเทศ (ร้อยละ 80.8) อนัดบัท่ี 2 ได้แก่ ปัญหำด้ำนกำรเมือง 
(ร้อยละ 68.6) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ปัญหำเศรษฐกิจโลก (ร้อยละ 53.5) อนัดบัท่ี 4 โรคระบำด (ร้อยละ 
40) และอนัดบัสุดทำ้ยคือปัญหำรำคำน ้ำมนัแพง (ร้อยละ 35.5 ) (ดงัภำพท่ี 2.5) 
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ภาพที ่2.4  แสดงผลกำรส ำรวจสถำนประกอบกำรธุรกิจท่องเท่ียวจ ำแนกตำมกำรไดรั้บผลกระทบ 
 
 โดยจ ำแนกผลกระทบโดยผูป้ระกอบกำรธุรกิจท่องเท่ียวไดต้ำมภำพท่ี 7 ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.5  กำรจ ำแนกผลกระทบรำยดำ้นของผูป้ระกอบกำร 
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เช่นเดียวกับข้อมูลจำกกำรโครงกำรกำรรำยงำนและพยำกรณ์สถำนกำรณ์พฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวและควำมเช่ือมัน่ของผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวเท่ียวไทยนั้น  เป็น
กำรด ำ เนินกำรส ำรวจดัช นีควำม เช่ือมั่นของผู ้ประกอบกำรท่ องเท่ี ยวในประเทศไทย 
ไตรมำสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2557 โดยกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกบัสภำอุตสำหกรรม
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (สทท.) และคณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซ่ึง
ท ำกำรศึกษำภำพรวมสถำนกำรณ์  ดัชนีควำมเช่ือมั่นของผู ้ประกอบกำรควำมคิดเห็นของ
นกัท่องเท่ียวทั้งชำวไทยและต่ำงชำติ ตลอดจนกำรคำดกำรณ์จ ำนวนนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติ นั้นพบวำ่ 
ในไตรมำสท่ี 3/2557 ผูป้ระกอบกำรยงัคงประเมินสถำนกำรณ์ต ่ำกว่ำปกติ แต่ปรับตวัดีข้ึนจำก 
ไตรมำสก่อนหนำ้น้ี อนัเน่ืองมำจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองยงัไม่ชดัเจน ร้อยละ 46 ภำวะเศรษฐกิจ
ในประเทศยงัไม่ดี ร้อยละ 42 และกำรแข่งขันท่ีสูงข้ึน ร้อยละ 35 และในไตรมำสท่ี 4/2557 
ผูป้ระกอบกำรคำดกำรณ์วำ่สถำนกำรณ์จะดีกวำ่ระดบัปกติ และเป็นไตรมำสท่ีดีท่ีสุดในรอบปีพ.ศ. 
2557 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มดีข้ึนจำกกำรเข้ำมำ
บริหำรจดักำรของ คสช. 
 

2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
ศุภกร ภัทรธนกุล (2551) งำนวิจยัเร่ือง ปัจจัยในกำรตัดสินใจเดินทำงเข้ำมำท่องเท่ียว 

ทศันคติ และควำมพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติต่อกำรท่องเท่ียวในกรุงเทพมหำนครอนั
เป็ น ผ ล ม ำจ ำก เห ตุ ก ำร ณ์ ค ว ำม ไม่ ส งบ ท ำงก ำร เมื อ ง : ก ร ณี ศึ ก ษ ำ  พ .ศ . 2549-2550  
โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อทรำบถึงคุณลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ของนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติท่ี
เดินทำงเข้ำมำท่องเท่ียวหลังวนัท่ี 19 กันยำยน 2549 2) ต้องกำรทรำบถึงปัจจยัในกำรตดัสินใจ
เดินทำงมำท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหำนครของนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติ หลงัวนัท่ี 19 กนัยำยน 
2549 3) ต้องกำรทรำบถึงปัญหำท่ีนักท่องเท่ี ยวได้รับในกำรเดินทำงมำท่องเท่ี ยวในเขต
กรุงเทพมหำนคร 4) ตอ้งกำรเสนอแนะกลยุทธ์ทำงกำรตลำดแก่หน่วยงำนของรัฐบำลและเอกชน
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรท่องเท่ียวเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติ โดยผล
กำรศึกษำนั้นพบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติท่ีมำท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้นมีอำยไุม่
มำก ระดบักำรศึกษำสูงกวำ่มธัยมศึกษำตอนปลำย และเป็นกลุ่มท่ีมีรำยไดสู้ง โดยนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่ใช้จ่ำยในกรุงเทพมหำนครต ่ำกว่ำ 1,000 ดอลลำสหรัฐ และมีวตัถุประสงค์ในกำรพกัผ่อน
หย่อนใจ มำกกว่ำกำรเดินทำงเข้ำมำเพื่อท ำธุรกิจ กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู้ถึงควำมไม่สงบทำง
กำรเมืองร้อยละ 53.1 เห็นวำ่มีผลต่อกำรตดัสินใจเขำ้มำท่องเท่ียวเพียงแค่ร้อยละ 12 เท่ำนั้น  
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 ขอ้มูลทศันคตินั้นผูว้จิยัศึกษำ ดำ้นควำมประทบัใจ ดำ้นควำมรู้สึกปลอดภยั ควำมรู้สึกคุม้ค่ำ 
กำรบอกต่อ และกำรกลับมำเท่ี ยวซ ้ ำ  จำกผลกำรศึกษำพบว่ำก ลุ่มตัวอย่ำงมีควำม รู้สึก 
พึงพอใจต่อกำรท่องเท่ียวในกรุงเทพมหำนคร มีควำมคุม้ค่ำเงิน และรู้สึกปลอดภยัในระดบั “มำก” 
ซ่ึงมีแนวโนม้ในกำรเดินทำงท่องเท่ียวซ ้ ำร้อยละ 85.4 และมีแนวโนม้จะบอกต่อและชกัชวนบุคคล
อ่ืนให้มำท่องเท่ียวในกรุงเทพมหำนครร้อยละ 84.9 และในส่วนสุดทำ้ยของงำนวิจยัขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อกำรเดินทำงท่องเท่ียวในกรุงเทพมหำนครนั้น เสนอแนะให้มีกำร
ปรับปรุงด้ำนควำมสะอำดของทัศนียภำพ, กำรดูแลควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
นกัท่องเท่ียวโดยเฉพำะผูข้บัรถมอเตอร์ไซครั์บจำ้ง, มลภำวะทำงเสียงและอำกำศ, ควำมรู้ทำงภำษำ
ของผูใ้ห้บริกำร, กำรจรำจรท่ีขำดกำรควบคุมให้มีประสิทธิภำพ  อีกทั้งระบบสำธำรณูปโภคกำร
คมนำคม, ปัญหำดำ้นแหล่งขอ้มูลทำงกำรท่องเท่ียวบริเวณแหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียว และปัญหำเร่ือง
สัตวจ์รจดัในท่ีสำธำรณะ 
 Ingram, Tabari and Watthanakhomprathip (2013) จำกกำรศึกษำวิจัยเร่ือง The Impact of 
Political Instability on Tourism: Case of Thailand โดยบทควำมดงักล่ำวน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำ
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองท่ีส่งผลต่อภำพลกัษณ์ กำรรับรู้ และพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคของนกัท่องเท่ียว โดยกล่ำวถึงสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองไทยตั้งแต่ปี 2010-
2011 ท่ีผำ่นมำ (พ.ศ. 2553-2554) โดยใชศึ้กษำวิจยัเชิงคุณภำพ เก็บขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่งโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีไม่เคยมำท่องเท่ียวท่ีประเทศไทยมำก่อน และกลุ่มท่ีเคยมำท่องเท่ียวท่ี
เมืองไทยแล้ว จ ำนวน 100 คน พบว่ำจำกกำรเก็บขอ้มูลนั้นกลุ่มตวัอย่ำงเป็นเพศชำยจ ำนวน 51% 
และเพศหญิงจ ำนวน 49% จำกผลกำรส ำรวจด้ำนทัศนคติของนักท่องเท่ียวทั้ ง 2 กลุ่มนั้นพบว่ำ 
ผูต้อบแบบสอบถำมนั้น 54% เคยเดินทำงมำประเทศไทย และ 46% ยงัไม่เคยเดินทำงมำประเทศ
ไทย และจ ำนวน 5.56% ของผู ้ท่ีตอบแบบสอบถำมท่ีเคยมำท่องเท่ียวประเทศไทยนั้ นมีกำร
ตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ดงักล่ำวในเชิงลบ ในขณะท่ี 17.4% ของผูท่ี้ไม่เคยมำท่องเท่ียวประเทศ
ไทยมำก่อนนั้นมีทศันคติเชิงลบต่อประเทศไทยมีควำมเส่ียงมำก และตอ้งกำรเปิดรับขอ้มูลข่ำวสำร
จำกส่ือน้อยกว่ำ  และจำกกำรเปรียบเทียบผลกระทบของควำมไม่แน่นอนของทั้ง 2 กลุ่มนั้นพบว่ำ
จ ำนวน 87% พบวำ่ผูท่ี้ไม่เคยมำท่องเท่ียวท่ีประเทศไทยนั้นควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองส่งผลต่อ
ควำมเช่ือมัน่ และ 45% ของผูท่ี้เคยมำนั้นกล่ำวว่ำควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองส่งผลกระทบต่อ
ควำมเช่ือมัน่ ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลมำกท่ีสุดนั้นคือกำรประชำสัมพนัธ์ในเชิงลบท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
ภำพลกัษณ์และควำมเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวไดม้ำกท่ีสุด 

พงศธร จนัทร์วิโรจน์ และณักษ์ กุลิสร์ (2554) ศึกษำวิจยัเร่ือง พฤติกรรมและทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติท่ีเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทยหลงัเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำง
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กำรเมือง ผลกำรวจิยัพบวำ่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคล ไดแ้ก่ เพศ อำย ุรำยได ้อำชีพ สถำนภำพ 
แตกต่ำงกันมีพฤติกรรมกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีแตกต่ำงกันของ
นักท่องเท่ียวมีควำมสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม กำรรับรู้ข่ำวสำรของนักท่องเท่ียวมีควำมสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมใจเดินทำงมำท่องเท่ียวอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 ค่ำนิยมของนกัท่องเท่ียวและ
รูปแบบกำรด ำเนินชีวติของนกัท่องเท่ียวมีควำมสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อประเทศไทยสำมำรถพยำกรณ์
พฤติกรรมกำรตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในประเทศไทยอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01  และ
พฤติกรรมกำรตดัสินใจของนักท่องเท่ียวมีควำมสัมพนัธ์กบัแนวโน้มกำรกลบัมำเท่ียวซ ้ ำอย่ำงมี
นยัส ำคญัท่ีระดบั .01  

สวรรยำ วฒันศิริเสรีกุล (2552) ได้ท ำกำรศึกษำเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจกลบัมำ
เท่ียวประเทศไทยซ ้ ำของนักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติ ผลกำรศึกษำพบว่ำนกัท่องเท่ียวท่ีมำเท่ียวซ ้ ำมี
สัดส่วนของเพศชำย มำจำกภูมิภำคเอเชีย ท ำงำนประจ ำ เป็นนกัท่องเท่ียวอิสระ วตัถุประสงค์กำร
เดินทำงเพื่อติดต่อธุรกิจ นกัท่องเท่ียวมีกำรสืบคน้ขอ้มูลกำรท่องเท่ียวดว้ยตนเองจำกเวบ็ไซต์อ่ืนๆ
นอกเหนือจำก ททท. หรืองำนส่งเสริมกำรขำยดำ้นกำรท่องเท่ียวมำกกวำ่กลุ่มท่ีมำเท่ียวคร้ังแรก จำก
กำรวเิครำะห์ลกัษณะและพฤติกรรมของกลุ่มนกัท่องเท่ียวซ ้ ำกบักลุ่มท่ีมำเท่ียวคร้ังแรกพบวำ่มีควำม
แตกต่ำงกนัด้ำน อำยุ รำยได้ ระยะเวลำท่ีพกั และค่ำเฉล่ียใช้จ่ำยใช้ ส ำหรับโอกำสในกำรกลบัมำ
เท่ียวซ ้ ำ พบว่ำ ตวัแปรด้ำนอำยุ รำยได้ และควำมพึงพอใจท่ีได้รับจำกกำรท่องเท่ียว ได้แก่ ควำม
คุม้ค่ำกบัเงินท่ีจ่ำยไป ควำมคุม้ค่ำกบัเวลำท่ีใชไ้ป ควำมยนิดีจ่ำยเพื่อกลบัมำเท่ียวอีกคร้ัง 

ศศิกำนต ์เบำ้วรรณ (2550) ศึกษำวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรคำดกำรณ์ของนกัท่องเท่ียว
ในกำรเลือกมำท่องเท่ียวอีกคร้ังในประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำร
คำดกำรณ์ของนกัท่องเท่ียวในกำรเลือกกลบัมำเท่ียวอีกคร้ัง และควำมสัมพนัธ์ของระดบัควำมพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อกำรคำดกำรณ์ของนักท่องเท่ียวท่ีจะกลบัมำเท่ียวอีกคร้ังภำยใน 3 ปี 
กบักลุ่มนักท่องเท่ียวชำวไทยและนักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติ พบว่ำปัจจยัดำ้นควำมพึงพอใจตำมท่ี
คำดหวงั และค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีคำดกำรณ์นั้นมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรณ์คำดกำรณ์ของนกัท่องเท่ียวใน
กำรเลือกท่ีจะมำเท่ียวอีกคร้ังอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 โดยกิจกรรมกำรท่องเท่ียวท่ีมีผล
ต่อกำรคำดกำรณ์ของนักท่องเท่ียวท่ีจะกลบัมำเท่ียวอีกคร้ังภำยใน 3 ปีอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั .05 ได้แก่ กิจกรรมกำรพกัผ่อน กิจกรรมกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมกำรท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมและ กิจกรรมอ่ืนๆ อำทิเช่น ไปเยีย่มญำติ หรือเพื่อน ติดต่อธุระ อบรม สัมมนำ เป็นตน้ 
 ดงันั้นแลว้จำกกำรทบทวนทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้นจะพบวำ่ ปัจจยัส่วนบุคคลนั้น
ส่ งผลต่อพฤติกรรมกำรเดินทำงท่ องเท่ี ยวของนักท่องเท่ี ยว  ดัง ต่อไป น้ี  จำกกำรศึกษำ 
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ของกฤษณะ เดชำสุ รักษ์ ชน  (2552), ศุภกร  ภัท รธนกุ ล  (2551), พ งศธร จันท ร์วิโรจน์  
และณักษ์ กุลิสร์ (2554) ท่ีท ำกำรศึกษำจำกปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อำยุ, อำชีพ, รำยได,้ระดบั
กำรศึกษำ, ภูมิล ำเนำ และ ประสบกำรณ์ (Ingram et al., 2013) ส่งผลถึงพฤติกรรมกำรเดินทำง
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวตลอดจนทศันคติต่อกำรเดินทำงท่องเท่ียวอนัส่งผลต่อพฤติกรรมกำร
เดินทำงกลับมำท่องเท่ียวซ ้ ำตำมกำรศึกษำของสวรรยำ วฒันศิริเสรีกุล (2552) และศศิกำนต ์
เบำ้วรรณ (2550) นั้นพบวำ่ปัจจยัส่วนบุคคลนั้นมีควำมสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรตดัสินใจเดินทำง
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติและทศันคติของนกัท่องเท่ียวมีผลต่อกำรตดัสินใจเดินทำง
ท่องเท่ียวซ ้ ำโดยเฉพำะกำรศึกษำถึงภำพลกัษณ์ทำงกำรท่องเท่ียวของประเทศไทยภำยหลงักำรเกิด
วกิฤติกำรณ์กำรทำงกำรเมืองข้ึนอนัส่งผลกระทบต่อกำรท่องเท่ียวของประเทศไทย (ม่ิงสรรพ ์ ขำว
สะอำดและคณะ, 2557) อีกทั้งประสบกำรณ์ของนักท่องเท่ียวจะส่งผลเชิงลบกบัทศันคติทศันคติ
ทำงดำ้นภำพลกัษณ์ และควำมปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวดว้ยจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองท่ีเกิดข้ึน
ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงในงำนวจิยั (Ingram et al., 2013) 
 นอกจำกน้ียงัพบวำ่วิกฤตกำรณ์ทำงกำรเมืองเป็นปัจจยัคุกคำมท่ีส่งผลต่อควำมเช่ือมัน่ของ
นกัท่องเท่ียว เห็นไดจ้ำกผลกำรศึกษำจำกกำรศึกษำวิจยัเร่ือง The Impact of Political Instability on 
Tourism: Case of Thailand (Ingram et al., 2013) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง
ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองไทยท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงปี พ.ศ. 2549-2550 ท่ีส่งผลต่อภำพลักษณ์  
กำรรับรู้ และพฤติกรรมนักท่องเท่ียว โดยเฉพำะนักท่องเท่ียวท่ีมำท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรกพบว่ำมี
ปัจจยัดำ้นกำรรับรู้จำกช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำร ท่ีสร้ำงกำรรับรู้ดำ้นลบนั้นจะส่งผลต่อ
ภำพลักษณ์และควำมเช่ือมั่นของนักท่องเท่ียวและกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเท่ียวมำกท่ีสุด 
สอดคล้องกับพงศธร  จนัทร์วิโรจน์ และณักษ์ กุลิสร์ (2554) ท่ีศึกษำวิจัยเร่ืองพฤติกรรมและ
ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติท่ีเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในประเทศไทยหลงัเหตุกำรณ์ควำม
ไม่สงบทำงกำรเมือง พบว่ำกำรรับรู้ข่ำวสำรของนักท่องเท่ียวมีควำมสัมพนัธ์กับพฤติกรรมกำร
ตดัสินใจเดินทำงท่องเท่ียวอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 นอกจำกน้ียงัพบว่ำทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อกำรเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวนั้นสำมำรถพยำกรณ์พฤติกรรมกำรตดัสินใจเดินทำง
ท่องเท่ียวในประเทศไทยซ่ึงอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 ต่ำงจำกศุภกร ภทัรธนกุล (2551) 
จำกกำรศึกษำวิจยัเร่ือง ปัจจยัในกำรตดัสินใจเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียว ทศันคติ และควำมพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติต่อกำรท่องเท่ียวในกรุงเทพมหำนครอนัเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ควำม
ไม่สงบทำงกำรเมือง: กรณีศึกษำ พ.ศ. 2549 – 2550 ท่ีพบว่ำ กำรรับรู้ถึงควำมไม่สงบทำงกำรเมือง
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจในกำรเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวในกรุงเทพมหำนคร และกลุ่ม
ตวัอย่ำงมีทศันคติดำ้นควำมประทบัใจ ควำมรู้สึกปลอดภยั ควำมรู้สึกคุม้ค่ำ กำรบอกต่อ และกำร
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กลับมำเท่ียวซ ้ ำท่ีดีต่อกำรเดินทำงมำท่องเท่ียว และนักท่องเท่ียวยงัคงมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหำนครในดำ้นมีควำมคุม้ค่ำเงิน และรู้สึกปลอดภยัในระดบั “มำก” อีกดว้ย 
แต่จำกกำรศึกษำด้ำนทศันคติของนักท่องเท่ียวในงำนของศุภกร ภทัรธนกุล (2551) นั้นมีควำม
สอดคลอ้งกบังำนของสวรรยำ  วฒันศิริเสรีกุล (2552) ท่ีศึกษำวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจ
กลบัมำเท่ียวประเทศไทยซ ้ ำของนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติ โดยพบวำ่นกัท่องเท่ียวท่ีจะกลบัมำเท่ียว
ซ ้ ำอีกเป็นผลมำจำกทศันคติและควำมพึงพอใจท่ีไดรั้บจำกกำรท่องเท่ียวอนัไดแ้ก่ ควำมคุม้ค่ำกบัเงิน
ท่ีจ่ำยไป ควำมคุ้มค่ำกับเวลำท่ีใช้ไป ควำมยินดีจ่ำยเพื่อกลับมำเท่ียวอีกคร้ัง และงำนวิจัยของ 
ศศิกำนต ์ เบำ้วรรณ (2550) ท่ีพบวำ่ปัจจยัดำ้นทศันคติและควำมพึงพอใจตำมท่ีคำดหวงั, ค่ำใชจ่้ำย
ตำมท่ีคำดกำรณ์นั้นมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรณ์คำดกำรณ์ของนกัท่องเท่ียวในกำรเลือกท่ีจะมำเท่ียวอีก
คร้ังอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  

จำกกำรศึกษำวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรคำดกำรณ์ของนักท่องเท่ียวในกำรเลือกมำ
ท่องเท่ียวอีกคร้ังในประเทศไทย 
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ตารางที ่2.2  ตำรำงสรุปงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

งานวจัิย ตัวแปร ผลการศึกษา 

กฤษณะ เดชาสุรักษ์

ชน 

(2552) 

- ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ของ

นักท่องเท่ี ยวชำวต่ ำงชำติ  ได้แ ก่ 

สัญชำติ, เพศ, อำยุ, อำชีพ,ศำสนำ,

รำยได,้ วตัถุประสงคก์ำรเดินทำง 

- พฤติกรรมกำรท่องเท่ียววดัโพธ์ิของ

นักท่องเท่ี ยวชำวต่ ำงชำติ  ได้แ ก่ 

ป ระสบ ก ำร ณ์ , ก ำร รับ รู้ข้ อ มู ล

ข่ำวสำร, ระยะเวลำกำรท่องเท่ียว 

- ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อกำร

ท่องเท่ียววดัโพธ์ แยกเป็นรำยด้ำน 

ได้แก่ ดำ้นสถำนท่ี, ดำ้นกำรบริกำร, 

ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

- นักท่องเท่ียวอิสระชำวต่ำงชำติท่ีมีข้อมูล

ส่วนบุคคล ได้แก่ สัญชำติ เพศ ศำสนำ อำย ุ

อำชีพ รำยได้ส่วนบุคคลต่อปี วตัถุประสงค์

หลักกำร เดินท ำงม ำป ระ เทศไทย  และ

ประสบกำรณ์กำรท่องเท่ียววดัอ่ืนในประเทศ

ไทยท่ีแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรเท่ียววดั

โพ ธ์ิ  ด้ำนแห ล่งรับ รู้ข้อ มูลข่ ำวสำรกำร

ท่องเท่ียววัดโพธ์ิ  ด้ำนวัตถุประสงค์กำร

ท่องเท่ียววัดโพ ธ์ิ  และด้ำน บุคคลท่ี ร่วม

เดินทำงมำเท่ียววดัโพธ์ิดว้ย แตกต่ำงกนัอยำ่ง

มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

- นักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติท่ีมีสัญชำติเพศ, 

ศำสนำ, รำยได้, อำชีพ, ประสบกำรณ์กำร

ท่องเท่ียวท่ีแตกต่ำงมีระดับทัศนคติในรำย

ด้ำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี

ระดบั .05  
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

งานวจัิย ตัวแปร ผลการศึกษา 

ศุ ภ ก ร  ภั ท ร ธ น กุ ล 

(2551) 

- ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ของ

นกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติ ไดแ้ก่ เพศ, 

อ ำยุ , ร ะดับ ก ำร ศึ กษ ำ, ร ำยได้ , 

ระยะเวลำกำรเดินทำงท่องเท่ียว,  

ผู ้ ร่ ว ม เ ดิ น ท ำ ง ม ำ ด้ ว ย 

- พ ฤ ติ ก ร รม แ ล ะ ปั จ จั ย ใน ก ำร

ตดัสินใจเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียวใน

กรุงเทพมหำนคร อนัเป็นผลมำจำก

เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง 

(2549-2550) ไดแ้ก่ จ ำนวนคร้ังท่ีเคย

เ ดิ น ท ำ ง เข้ ำ ม ำ ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ใ น

กรุงเทพมหำนคร, ส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูล

ข่ ำ วส ำร ,ส ถ ำน ท่ี ท่ี ท่ อ ง เ ท่ี ย ว , 

ว ัต ถุประสงค์  และควำม รู้สึกต่อ

เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง 

- ทัศนคติท่ีนักท่องเท่ียวมีต่อกำร

เ ดิ น ท ำ ง ม ำ ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ใ น

ก รุ ง เท พ ม ห ำน ค ร  ด้ ำน ค ว ำม

ประทบัใจ, ดำ้นควำมปลอดภยั, ดำ้น

ควำมคุ้มค่ ำ, ควำมพึงพอใจของ

นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ช ำว ต่ ำ ง ช ำ ติ ใ น

กรุงเทพมหำนครอันเป็นผลมำจำก

เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง 

(2549-2550) 

- กลุ่มตวัอย่ำงนักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติท่ีมำ

ท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้ นมีอำยุไม่มำก 

ระดบักำรศึกษำสูงกวำ่มธัยมศึกษำตอนปลำย 

แ ล ะ เ ป็ น ก ลุ่ ม ท่ี มี ร ำ ย ไ ด้ สู ง 

- นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ส่ ว น ให ญ่ ใ ช้ จ่ ำ ย ใ น

กรุงเทพมหำนครต ่ำกว่ำ 1,000 ดอลล่ำสหรัฐ 

มีว ัตถุประสงค์ในกำรพักผ่อนหย่อนใจ 

มำกกว่ำกำรเดินทำงเข้ำมำเพ่ือท ำธุรกิจ 

- กลุ่มตวัอย่ำงมีกำรรับรู้ถึงควำมไม่สงบทำง

กำรเมืองร้อยละ 53.1 เห็นว่ำมีผลต่อกำร

ตดัสินใจเขำ้มำท่องเท่ียวเพียงแค่ร้อยละ 12  

- ดำ้นทศันคติพบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งมีควำมรู้สึก

พึงพอใจต่อกำรท่องเท่ียวในกรุงเทพมหำนคร 

มีควำมคุม้ค่ำเงิน และรู้สึกปลอดภยัในระดบั 

“ม ำก” และ มีแนวโน้มในกำรเดินท ำง

ท่องเท่ียวซ ้ ำร้อยละ 85.4 และมีแนวโน้มจะ

บอกต่อและชกัชวนบุคคลอ่ืนอีกร้อยละ 84.9 

- ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของนักท่องเท่ียวท่ีมี

ต่อกำรเดินทำงท่องเท่ียวในกรุงเทพมหำนคร

นั้ น เสนอแนะให้มีกำรปรับปรุงด้ำนควำม

สะอำดของทัศ นี ยภำพ , กำรดูแลควำม

ป ล อด ภั ย ต่ อ ชี วิ ต แ ล ะท รัพ ย์ สิ น ข อ ง

นกัท่องเท่ียว  
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

งานวจัิย ตัวแปร ผลการศึกษา 

Hadyn Ingram, 

Saloomeh Tabari and 

Wanthanee 

Watthanakhomprathip 

(2013) 

- ควำมสัมพัน ธ์ระหว่ำงควำมไม่

แน่นอนทำงกำรเมืองท่ี ส่งผลต่อ

ภำพลกัษณ์ กำรรับรู้  

- พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู ้ บ ริ โ ภ ค ข อ ง

นกัท่องเท่ียว โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มท่ี

ไม่เคยมำท่องเท่ียวท่ีประเทศไทยมำ

ก่อน และกลุ่มท่ี เคยมำท่องเท่ียวท่ี

เมืองไทยแลว้ 

- อำชีพ, เพศ, รำยได,้ ระดบักำรศึกษำ, 

ภูมิล ำเนำ และประสบกำรณ์ส่งผลต่อ

พฤติกรรม และทศันคติของ นกัท่องเท่ียว 

- กำรรับรู้จำกประสบกำรณ์กำรเดินทำง

ของนกัท่องเท่ียวส่งผลเชิงลบกบัทศันคติ

ทำงดำ้นภำพลกัษณ์ และควำมปลอดภยั

ของนกัท่องเท่ียวดว้ยสำเหตุทำงกำรเมือง

เป็นส ำคญั 

พงศธร จนัทร์วโิรจน์ 

และณักษ์ กลุสิร์ (2554) 

-  พ ฤ ติ ก รรม ขอ งนั ก ท่ อ ง เท่ี ย ว

ชำวต่ำงชำติท่ีเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียว

ในประเทศไทย 

- ทั ศ น ค ติ ข อ ง นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว

ชำวต่ำงชำติท่ีเดินทำงเขำ้มำท่องเท่ียว

ในประเทศไทยหลงัเหตุกำรณ์ควำม

ไม่สงบทำงกำรเมือง  

- เพศ อำย ุรำยได ้อำชีพ สถำนภำพ 

แตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมกำรตดัสินใจ

เดินทำงท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ี

แตกต่ำงกนั 

- กำรรับรู้ข่ำวสำรของนกัท่องเท่ียวมี

ควำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมใจเดินทำงมำ

ท่องเท่ียวอยำ่งมีนยัยะส ำคญัทำงสถิติท่ี

ระดบั 0.01  

- ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อประเทศ

ไทยสำมำรถพยำกรณ์พฤติกรรมกำร

ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในประเทศไทย

อยำ่งมีนยัยะส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01  

- พฤติกรรมกำรตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว

มีควำมสมัพนัธ์กบัแนวโนม้กำรกลบัมำ

เท่ียวซ ้ ำอยำ่งมีนยัยะส ำคญัท่ีระดบั 0.01 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

งานวจัิย ตัวแปร ผลการศึกษา 

สวรรยา  วฒันศิริเสรี

กลุ (2552) 

- ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจกลบัมำ

เท่ียวประเทศไทยซ ้ ำของนักท่องเท่ียว

ชำวต่ำงชำติ  

- พฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเท่ียวซ ้ ำกับ

ก ลุ่ม ท่ีม ำเท่ี ยวค ร้ังแรกพบว่ำมีควำม

แตกต่ำงกันด้ำน อำยุ รำยได้ ระยะเวลำท่ี

พกั และค่ำเฉล่ียใชจ่้ำยใช้ ส ำหรับโอกำส

ในกำรกลบัมำเท่ียวซ ้ ำ พบวำ่ ตวัแปรดำ้น

อำย ุรำยได ้และควำมพึงพอใจท่ีไดรั้บจำก

กำรท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ควำมคุม้ค่ำกับเงินท่ี

จ่ำยไป ควำมคุม้ค่ำกับเวลำท่ีใชไ้ป ควำม

ยนิดีจ่ำยเพ่ือกลบัมำเท่ียวอีกคร้ัง 

ศศิกานต์  เบ้าวรรณ 

(2550) 

- ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรคำดกำรณ์ของ

นักท่องเท่ียวในกำรเลือกกลบัมำเท่ียว

อีกคร้ัง 

- ควำมสัมพันธ์ของระดับควำมพึง

พอใจของนักท่องเท่ียวท่ี มีต่อกำร

คำดกำรณ์ ของนั ก ท่ อง เท่ี ยว ท่ี จ ะ

กลบัมำเท่ียวอีกคร้ังภำยใน 3 ปี  

 

- ปัจจยัดำ้นควำมพึงพอใจตำมท่ีคำดหวงั 

และค่ ำใช้ จ่ ำยต ำม ท่ี ค ำดกำรณ์ นั้ น มี

ควำมสัมพันธ์ต่อกำรณ์คำดกำรณ์ของ

นักท่องเท่ียวในกำรเลือกท่ีจะมำเท่ียวอีก

คร้ังอย่ำงมีนัยยะส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 

0.5  

- กิจกรรมกำรท่องเท่ียวท่ี มีผลต่อกำร

คำดกำรณ์ของนักท่องเท่ียวท่ีจะกลับมำ

เท่ียวอีกคร้ังภำยใน 3 ปีอยำ่งมีนยัยะส ำคญั

ทำงสถิติท่ีระดับ 0.5 ได้แก่ กิจกรรมกำร

พกัผ่อน กิจกรรมกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

กิจกรรมกำรท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและ 

กิจกรรมอ่ืนๆ อำทิเช่น ไปเยี่ยมญำติ หรือ

เพ่ือน ติดต่อธุระ อบรม สมัมนำ เป็นตน้ 

 



บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิวจิยั 
 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและทัศนคตินักท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครหลงัการเกิดวกิฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 นั้นเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ
ท่ีผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองพฤติกรรมและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยมี
กรอบแนวคิดและระเบียบวธีิวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

 

3.1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการรวบรวมผลงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถก าหนด
แนวคิดไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดการวจิยั

ลกัษณะและขอ้มลู

ทัว่ไปของ

นกัท่องเทีย่ว 

พฤตกิรรม

นกัท่องเทีย่ว 

ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ

การตดัสนิใจของ

นกัท่องเทีย่ว 

การกลบัมา

ท่องเทีย่วซ ้า 
H1  

H2  
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 จากกรอบงานวิจยัสามารถอธิบายประเด็นส าคญัต่างๆท่ีผูว้ิจยัต้องการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี
กล่าวคือ  ผูว้ิจยัต้องการศึกษาถึงลักษณะทั่วไป และพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร  และปัจจยัเก่ียวกับด้านทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวการคาดการณ์ของนกัท่องเท่ียวท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าโดยใชก้ารวเิคราะห์
ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ านวน 405 ตวัอยา่งท่ี
เดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้มานบัตั้งแต่การเกิด
รัฐประหารข้ึน  
 วตัถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไป พฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว ทศันคติและภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงั
วกิฤติการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 
 วตัถุประสงค์ท่ี  2 เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของนักท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวภายหลงัวกิฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 
 วตัถุประสงค์ท่ี 3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของทศันคติและภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อการเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัวิกฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
 ผูว้จิยัมีการด าเนินการตามวธีิวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ดงัน้ี 
 

3.2 สมมติฐานการวจิัย  
 

 1) ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัวิกฤตการณ์
ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
 2) ทศันคติดา้นความคุม้ค่าเงินส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจกลบัมาเท่ียวซ ้ า 

 
3.3 นิยามเชิงปฏบิัติการ 
 
 วิกฤติการณ์ทางการเมือง  หมายถึง สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานครของประชาชนท่ีมีการรวมกลุ่มกนัตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป นบัตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 ท่ีมีการประกาศใชก้ฎอยัการศึกภายหลงัการชุมนุมท่ียดืเยื้อมาตั้งแต่วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 
2556 เป็นตน้มา อนัแสดงถึงความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย 
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3.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีคือนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
  ผู ้วิจ ัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างของเครซ่ี  และ 
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือมีความคลาด
เคล่ือนท่ีเกิดข้ึน 5% พบว่าหากจ านวนประชากรเกินกว่า 100,000 รายข้ึนไปนั้นขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีความเหมาะสมอยูท่ี่ 384 ราย ผูว้จิยัจึงด าเนินการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจ  านวน 400 
ราย สอดคล้องกบัการก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมในการเก็บขอ้มูลเพื่อการทดสอบดว้ยการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) คือจ านวน 300 ตัวอย่างข้ึนไป 
(Meyers et al., 2013 : 687) ซ่ึงมีแบบสอบถามท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้นทั้งส้ินจ านวน 405 ราย 

การสุ่มตวัอย่างเพื่อให้เกิดการกระจายตวัของขอ้มูล และกลุ่มตวัอย่างครอบคลุมสถานท่ี
ท่องเท่ียวตามเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานครดงัน้ี   

ขั้นท่ี 1 ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการสุ่มแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยการสุ่ม
อย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก (Lottery) โดยผู ้วิจ ัยสุ่มจากรายช่ือแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครท่ีได้รับการก าหนดให้เป็นพื้นท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยกองการท่องเท่ียว
กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร, 2559: ออนไลน์) ไดแ้ก่ ราชประสงค,์ เกาะ
รัตนโกสินทร์, จตุจกัร, สุขุมวิท, เยาวราชและสีลม มาจ านวน 4 แห่งเพื่อใช้เป็นพื้นท่ีในการเก็บ
ขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  

ขั้นท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยค านวณหา
จ านวนตวัอยา่งท่ีจะเก็บขอ้มูลโดยก าหนดเป็นสัดส่วนในแต่ละแห่งดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่3.1  แสดงสถานท่ีท่องเท่ียวและจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

สถานที่ จ านวน ร้อยละ 

ราชประสงค ์ 100 25 
เกาะรัตนโกสินทร์ 100 25 
จตุจกัร 100 25 
สีลม 100 25 

รวม 400 100 
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3.5 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 
 จากการออกแบบและจดัท าสอบถามมานั้นผูว้จิยัน าแบบสอบถามมาท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องขั้นพื้นฐานของเน้ือหา (Content Validity) และ ความน่าเช่ือถือ หรือความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถาม (Reliability) ดงัต่อไปน้ี   
 1) การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยก่อนน าแบบสอบถามไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบความตรงของเน้ือหา ความสอดคล้องกับข้อค าถาม 
เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัของแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
  (1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พทัรียา หลกัเพช็ร 
 (2) อาจารย ์ดร.สิทธิชยั  ศรีเจริญประมง 
  (3) ผูช่้วยผูอ้  านวยการเขตพระนคร คุณประเมิน  ไกรรส  

โดยมีเกณฑใ์นการพิจาณาขอ้ค าถามดงัน้ี 
  คะแนน  +1  แน่ใจวา่ขอ้ค าถามความเหมาะสมวดัไดต้ามวตัถุประสงค ์
 คะแนน   0 ไม่แน่วา่ขอ้ค าถามขอ้ค าถามความเหมาะสมวดัไดต้ามวตัถุประสงค ์
 คะแนน  -1 แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไม่ไดต้ามวตัถุประสงค ์
 จากนั้นน าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณเพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขอ้ค าถามกบันิยามเน้ือหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตามสูตร 
 

     
N

Ri
IOC


           11;  IOC  

โดยท่ี     Ri   คือ  คะแนนการพิจารณาขอ้ค าถามท่ี i  ของผูเ้ช่ียวชาญ     

      


Ri   คือ ผลรวมคะแนนการพิจารณาขอ้ค าถามท่ี i  ของผูเ้ช่ียวชาญ 

  N   คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด  
 

เกณฑก์ารแปลความหมาย 
 ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นเหมาะสมท่ีจะน าไปใช ้
 ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.50 แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นยงัไม่เหมาะสม ควรปรับปรุง 

ก่อนท่ีผูว้ิจยัจึงด าเนินการปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญแลว้น ามา
การท าตรวจสอบความถูกตอ้งและความเขา้ใจในการส่ือสารดว้ยการ Focus Group กบักลุ่มตวัอยา่ง
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นกัท่องเท่ียว ก่อนน าแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบอีกคร้ังจึง
น าไปทดลองเก็บขอ้มูลกบักลุ่มท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง (Try Out) จ  านวน 30 ชุดเพื่อ
ทดสอบหาความเท่ียงของเน้ือหาในล าดบัต่อไป 
 2) การหาค่าความเท่ียง (Reliability) โดยผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีปรับแกเ้น้ือหาแลว้นั้นไป
ทดลองเก็บข้อมูลกับกลุ่มท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง (Try out) จ  านวน 30 ชุดเพื่อ
ทดสอบหาความเท่ียงของเน้ือหา  ซ่ึงจะแสดงในรูปค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น (Reliability 
coefficient) โดยใชว้ิธีของครอนบคั (Cronbach Method) ซ่ึงจะค านวณค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
ของครอนบคั )(  เม่ือน าเคร่ืองมือไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  โดยเป็นวธีิท่ีใชไ้ดก้บัขอ้ค าถามท่ี
ไม่จ  าเป็นต้องเป็นระบบ 0-1 ดงันั้นแบบส ารวจทศันคติท่ีเป็นแบบมาตราท่ีเป็นแบบประเมินค่า 
(Rating scale) โดยสูตรท่ีค านวณคือ  
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  เม่ือ     =  ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
  2

iS  =  ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละขอ้ 
  2

tS  =  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
   n   =  จ านวนขอ้ค าถามทั้งหมดท่ีใชว้ดั 
 

3.6  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ณ แหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวจากกลุ่มตวัอยา่งจากนั้น
จะท าการก าหนดวนัท่ีลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลกบันกัท่องเท่ียวโดยก าหนดให้เป็นช่วงเวลาเดียวกนั   
และก าหนดสถานท่ีในการเก็บขอ้มูลอยา่งชดัเจนจากการสุ่มเลือก  
  โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นด าเนินการโดยผูว้ิจยัและผูช่้วยท่ีสามารถใชภ้าษาองักฤษใน
การส่ือสารไดดี้รวมทั้งส้ินจ านวน 3 คน แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
จ านวน 1 คน ในจ านวนทุกๆ 20 คน (Systematic Random Sampling) โดยนักท่องเท่ียวจะตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administrative Questionnaire) หลังจากการการท าแบบสอบถาม
เรียบร้อยแลว้ผูว้ิจยัจึงมอบของท่ีระลึกตอบแทนให้กบันกัท่องเท่ียวแต่ละคนท่ีสละเวลาในการร่วม
ท าแบบสอบถามในคร้ังน้ี  
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3.7  วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ส่วนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย, 
สถานท่ีพกั, วตัถุประสงคก์ารเดินทางท่องเท่ียว, รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว, บุคคลร่วมเดินทาง, 
ระยะเวลาท่องเท่ียว, ช่องทางการรับรู้ข่าวสารโดยจะมีสถิติท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้
เพื่อใช้บรรยายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติประสบการณ์การท่องเท่ียว 
และการรับรู้ถึงวิกฤติการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequencies), ร้อยละ (Percentage) 
 พฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ดว้ยการวดัระดบัช่วง (Interval Scale)   สเกลของ
ค าตอบนั้นเป็นมาตรส่วนการประมาณค่าของลิเคอร์ท (Likert Scale) ตั้งแต่มากท่ีสุดถึงน้อยท่ีสุด 
โดยมีการก าหนดให ้5 แทนค่าความหมาย “มากท่ีสุด” และ 4 3 2 1 นอ้ยลงตามล าดบัดงัน้ี 
    5 หมายถึง มากท่ีสุด 
   4 หมายถึง มาก 
   3 หมายถึง ปานกลาง 
   2 หมายถึง นอ้ย 
   1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด  
 โดยจะมีสถิติท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อใชบ้รรยายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean and Standard Deviation) 
 ส่วนท่ี 2 ศึกษาด้านทัศนคติและภาพลักษณ์การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ภายหลัง
วิกฤตการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ดว้ยการวดัระดบัช่วง (Interval Scale) สเกลของค าตอบนั้น
เป็นมาตรส่วนการประมาณค่ าของลิ เคอ ร์ท  (Likert Scale) ตั้ งแ ต่มาก ท่ี สุด ถึ งน้อย ท่ี สุ ด  
โดยมีการก าหนดให ้5 แทนค่าความหมาย “มากท่ีสุด” และ 4 3 2 1 นอ้ยลงตามล าดบัดงัน้ี 
    5 หมายถึง มากท่ีสุด 
   4 หมายถึง มาก 
   3 หมายถึง ปานกลาง 
   2 หมายถึง นอ้ย 
   1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด  
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 สถิติท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อใชบ้รรยายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean and Standard Deviation)  

ส่วนท่ี 3  ขอ้คิดเห็น / เสนอแนะเพิ่มเติม เป็นขอ้ค าถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) ในการประมวลและสรุปผลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัท่องเท่ียว 

ขอ้ค าถามท่ีใช้การวดัระดบัช่วง (Interval Scale) สเกลของค าตอบนั้นเป็นมาตรส่วนการ
ประมาณค่าของลิเคอร์ท (Likert Scale) ตั้งแต่มากท่ีสุดถึงน้อยท่ีสุด โดยมีการก าหนดให้ 5 แทนค่า
ความหมาย “มากท่ีสุด” และ 4 3 2 1 นอ้ยลงตามล าดบันั้น การแปลผลโดยใชค้่าเฉล่ียเลขคณิตนั้นจะ
ท าไดโ้ดยก าหนดคะแนนแทนน ้ าหนกัให้แต่ละช่วงของระดบัความคิดเห็นแลว้ค านวณค่าเฉล่ียและ
น าค่าเฉล่ียท่ีไดไ้ปเทียบกบัเกณฑ์การแปลความหมาย โดยการก าหนดเกณฑ์ให้ช่วงห่างหรือพิสัย
ของคะแนนทุกระดบัเท่ากนัซ่ึงเม่ือก าหนดน ้ าหนกัคะแนนระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ
นอ้ยท่ีสุด เป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดบั พิสัยเป็น 5-1 = 4เฉล่ียแต่ละช่วงห่างกนั 4/5 = 0.8 ดงันั้น
จึงไดเ้กณฑก์ารแปลความหมายดงัต่อไปน้ี 

      ระดบั              ความหมาย 
4.21 - 5.00    มากท่ีสุด 
3.41 - 4.20    มาก 
2.61 - 3.40    ปานกลาง 
1.81 - 2.60    นอ้ย 
1.00 - 1.80    นอ้ยท่ีสุด 

จากข้อมูลข้างต้นนั้ นผู ้วิจ ัยได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามวตัถุประสงค์และ
สมมติฐานไดด้งัต่อไปน้ี 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 สถิติท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไป พฤติกรรมการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ทศันคติ ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี 
(Frequencies), ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean and 
Standard Deviation)  

วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 สถิติท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อความสัมพนัธ์ของลกัษณะทัว่ไป
ของนกัท่องเท่ียวและพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวไดแ้ก่ การทดสอบความต่าง
ระหวา่ง 2 กลุ่มของขอ้มูลเชิงคุณภาพ Chi-Square  

 วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 สถิติท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นทศันคติและ
ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อพฤติกรรมการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า  โดยการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ 
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(Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อลดจ านวนตวัแปรลง และจดักลุ่มตวัแปรใหม่ โดยผูว้ิจยัใช้
การตรวจสอบด้วยการก าหนดค่า Anderson-Rubin และค่า Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) เพื่ อ
ทดสอบคุณสมบัติกับวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูล จากนั้นใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ 
Principle Component หมุนแกนแบบ Varimax เพื่อจดักลุ่มขอ้มูล โดยก าหนดให้แต่ละกลุ่มมีค่า
น ้าหนกัมากกวา่ 0.5 และก าหนดใหมี้ค่าไอเกน (Eigen Value) เกิน 1 ทุกกลุ่ม   

จากการวิธีการวเิคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจแลว้จึงน าขอ้มูลการจดักลุ่มท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์ดว้ย
สถิติเชิงอา้งอิง (Inference Statistics) Binary Logistic Regression ในการหาค่าการพยากรณ์ในการ
ตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า โดยการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) เพื่อจดักลุ่มตวัแปรข้ึนมาใหม่แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอา้งอิง (Inference 
Statistics) Binary Logistic Regression 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ทศันคติด้านความคุ้มค่าเงินส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจกลับมา
ท่องเท่ียวซ ้ า ดว้ยสถิติเชิงอา้งอิง (Inference Statistics) Binary Logistic Regression  

 

3.8  ข้อจ ากดัในงานวจิัย 
 

 1) ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากตารางค านวณกลุ่มตวัอยา่งส าเร็จรูปไดม้าทั้งส้ินจ านวน 405 
ตัวอย่าง นับว่ามีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับจ านวนนักท่องเท่ียวท่ี เดินทางท่องเท่ียวในพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานครส่งผลใหก้ารอา้งอิงผลการวจิยันั้นตอ้งใชค้วามระมดัระวงั 
 2) การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการท าแบบสอบถามคร้ังเดียวในระยะเวลาอนัสั้ น ไม่มีการ
ติดตามกลุ่มตวัอยา่งซ ้ า และพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลนั้นจ ากดัอยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเท่านั้นมิได้
ครอบคลุมทั้งประเทศ ดังนั้นการสรุปขอ้มูลจึงอยู่ในขอบเขตระยะเวลาและพื้นท่ีในการท าวิจยั
เท่านั้น 
 3) ผลการศึกษาวิจยัสามารถน าไปแปลผลในเร่ืองพฤติกรรม ทศันคติ ของนกัท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครไดใ้นระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น เน่ืองจากพฤติกรรม ทศันคติ ของนกัท่องเท่ียวจะ
เปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆข้ึนอยูก่บัระยะเวลาและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมและทัศนคตินักท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครหลงัการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557” เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ท่ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง  
จากการแจกแบบสอบถามและไดค้ดัเลือกเฉพาะฉบบัท่ีครบถว้น สมบูรณ์ และสามารถน ามาใชใ้น
การประมวลผลได้จ  านวน 405 ตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  
ซ่ึงสามารถน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
 4.1  ขอ้มูลทัว่ไป พฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ทศันคติและ
ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัวิกฤตการณ์ทางการเมือง
พ.ศ. 2556-2557 
 4.2  การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทั่วไปของนักท่องเท่ียวและพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
 4.3  การศึกษาอิทธิพลของทศันคติและภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครภายหลงัวิกฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
กลบัมาเท่ียวซ ้ า 
 4.4  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของนกัท่องเท่ียว 
 4.5  การทดสอบสมมติฐานงานวจิยั 
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 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์เพื่อใชแ้ทนค่าสถิติต่างๆ ท่ีท าการศึกษาโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนค่าสถิติ 
   หมายถึง ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) 
 S.D  หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2  หมายถึง ค่าวกิฤติการแจกแจงไคสแคว ์ 
 df  หมายถึง ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS  หมายถึง ค่าผลรวมของความเบ่ียงเบนก าลงัสอง  
    (Sum of Squares) 
 B  หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรูป 
    คะแนนดิบ 

  หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน 
    (Standardized Regression Coefficient) 
 t  หมายถึง ค่าสถิติ t ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

Sig.  หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นท่ีค านวณไดจ้ากสถิติท่ีใชท้ดสอบ   
    สมมติฐาน 
 N  หมายถึง ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
  P  หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

*  หมายถึง ค่าท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**  หมายถึง ค่าท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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4.1 ข้อมูลทัว่ไป พฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว  ทศันคติ 

 และภาพลกัษณ์ทีม่ต่ีอการเดินทางเข้ามาท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร ภายหลงั

 วกิฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 

 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งส้ิน 405 ตวัอยา่งนั้นสามารถน าเสนอขอ้มูลทัว่ไป พฤติกรรมการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ทัศนคติและภาพลักษณ์ ท่ี มีต่อการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครภายหลงัวกิฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1  แสดงความถ่ีและค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปรจัดประเภท รายการ ความถี่ ร้อยละ 

1. ภูมิล าเนา 1)  เอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
2)  ยโุรป 
3)  อเมริกา 
4)  เอเชียใต ้
5)  โอเชเนีย 
6)  ตะวนัออกกลาง 
7)  อฟัฟริกา 

136 
102 
42 
39 
34 
30 
22 

33.6 
25.2 
10.4 
9.6 
8.4 
7.4 
5.4 

2. อายุ 1)  ต ่ากวา่ 25 ปี 
2)  26-35 ปี 
3)  36-45 ปี 
4)  46-55 ปี 
5)  55 ปีข้ึนไป 

107 
152 
104 
27 
15 

26.4 
37.5 
25.7 
6.7 
3.7 

3. เพศ 1)  เพศชาย 
2)  เพศหญิง 

201 
204 

49.6 
50.4 

4. สถานภาพ 1)  โสด 
2)  สมรส 

272 
133 

67.2 
32.8 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

ตัวแปรจัดประเภท รายการ ความถี่ ร้อยละ 

5. รายได้ (ต่อปี) 1)  ต ่ากวา่ 15,000 ดอลลาสหรัฐฯ 
2)  15,001-30,000 ดอลลาสหรัฐฯ 
3)  มากกวา่ 30,001 ดอลลาสหรัฐฯ 
4)  อ่ืนๆ (ไม่ระบุ) 

212 
138 
22 
33 

52.3 
34.1 
5.4 
8.1 

6. ระดับการศึกษา 1)  มธัยมศึกษาตอนตน้ 
2)  มธัยมศึกษาตอนปลาย 
3)  ปริญญาตรี 
4)  อ่ืนๆ (ไม่ระบุ / อนุปริญญา) 

7 
38 

324 
36 

1.7 
9.4 
80 
8.9 

7. อาชีพ 1)  พนกังานของรัฐ 
2)  พนกังานบริษทัเอกชน 
3)  ธุรกิจส่วนตวั 
4)  นกัเรียน / นกัศึกษา 
5)  วยัเกษียณ 
6)  อ่ืนๆ (ไม่มีอาชีพ / แม่บา้น / วศิวกร /  
ครู / อาจารย)์ 

15 
196 
59 
75 
14 
46 

3.7 
48.4 
14.6 
18.5 
3.5 

11.4 

 
ตารางที ่4.2  แสดงความถ่ีและค่าร้อยละของพฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของผูต้อบ  
 แบบสอบถาม  
 

ตัวแปรจัดประเภท รายการ ความถี่ ร้อยละ 

1. ค่าใช้จ่ายระหว่างการ
เดินทางท่องเทีย่วใน
กรุงเทพมหานคร 

1)  ต ่ากวา่ 1,000 ดอลลาสหรัฐฯ 
2)  1,001 - 2,000 ดอลลาสหรัฐฯ 
3)  2,001 - 3,000 ดอลลาสหรัฐฯ 
4)  3,001 - 4,000 ดอลลาสหรัฐฯ 
5)  มากกวา่ 4,000 ดอลลาสหรัฐฯ 
6)  อ่ืนๆ (ไม่ระบุ) 

210 
119 
34 
20 
5 

17 

51.9 
29.4 
8.4 
4.9 
1.2 
4.2 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ตัวแปรจัดประเภท รายการ ความถี่ ร้อยละ 

2. สถานทีพ่กั 1)  โรงแรม 
2)  อพาร์ทเมนท ์
3)  บา้นญาติ / บา้นเพื่อน / บา้นคนรู้จกั 
4)  เกสเฮาส์ 
5)  อ่ืนๆ (หอพกั / รีสอร์ท) 

254 
39 
13 
95 
4 

62.7 
9.6 
3.2 

23.5 
1.0 

3. วตัถุประสงค์การ
ท่องเทีย่ว 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1)  พกัผอ่นหยอ่นใจ 
2)  ติดต่อธุรกิจ 
3)  ศึกษาเรียนรู้วฒันธรรม 
4)  ช๊อปป้ิง 
5)  การกีฬาและกิจกรรมการท่องเท่ียว 
6)  ดูแลรักษาสุขภาพ 
7)  อ่ืนๆ (Conference,Camp,Visit friends) 

361 
68 

151 
55 
55 
54 
39 

89.1 
16.8 
37.3 
13.6 
13.6 
13.3 
9.6 

4. รูปแบบการเดินทาง
ท่องเทีย่ว 

1)  แพค็เกจทวัร์ 
2)  ท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง 
3)  เดินทางมากบับริษทั 
4)  อ่ืนๆ (มากบัเพื่อน / ครอบครัว) 

27 
348 
24 
6 

6.7 
85.9 
5.9 
1.5 

5. บุคคลร่วมเดินทาง 1)  ท่องเท่ียวคนเดียว 
2)  ครอบครัว 
3)  คนรัก 
4)  เพื่อน 
5)  บริษทัทวัร์ 
6)  เพื่อนร่วมงาน, ทริปบริษทั 

45 
109 
89 

133 
6 

23 

11.1 
26.9 
22 

32.8 
1.5 
5.7 

6. ระยะเวลาการ
ท่องเทีย่วใน
กรุงเทพมหานคร 

1)  1-7 วนั 
2)  8-14 วนั 
3)  15-21 วนั 
4)  22-29 วนั 
5)  มากกวา่ 30 วนั 

174 
172 
23 
10 
26 

43 
42.5 
5.7 
2.5 
6.4 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ตัวแปรจัดประเภท รายการ ความถี่ ร้อย
ละ 

7. ช่องทางการรับรู้
ข่าวสาร  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1)  หนงัสือพิมพ/์ แมก็กาซีน 
2)  วทิย ุ
3)  E-book/ Applications  
4)  ค าบอกเล่า 
5)  Facebook/ Instagram/ Twitter 
6)  โทรทศัน์ 
7)  ส านกังานการท่องเท่ียว 
8)  เวบ็ไซตห์น่วยงานการท่องเท่ียว 
9)  บล็อกเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
10)  สถานทูต 
11)  หนงัสือน าเท่ียว 
12)  อ่ืนๆ  

68 
1 

37 
235 
93 

120 
65 

246 
237 
30 

118 
26 

16.8 
0.2 
9.1 
58 
23 

29.6 
16 

60.7 
58.5 
7.4 

29.1 
6.4 

8. ประสบการณ์การ
เดินทางท่องเทีย่วใน
กรุงเทพมหานคร 
 

1)  มาท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรก 
2)  เคยมาท่องเท่ียวแลว้ 

192 
213 

47.4 
52.6 

9. จ านวนคร้ังที่เคย
เดินทางท่องเทีย่วใน
กรุงเทพมหานคร 

1)  1-2 คร้ัง 
2)  3-4 คร้ัง 
3)  5-6 คร้ัง 
4)  มากกวา่ 7 คร้ัง 

88 
60 
50 
15 

41.3 
28.2 
23.5 
7.0 

10. การรับรู้ถึง
วกิฤติการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมืองทีเ่กดิขึน้ 

1)  รู้ 
2)  ไม่รู้ 
 

292 
113 

72.1 
27.9 

11. การตัดสินใจเดินทาง
กลบัมาท่องเทีย่วซ ้า 

1)  คาดวา่จะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
2)  คาดวา่จะไม่เดินทางเดินทางกลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้ า 

374 
31 

92.3 
7.7 
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ตารางที ่4.3  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของค่าเฉล่ียของปัจจยัการ 
 ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว  
 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจเดินทางท่องเทีย่ว 
(ค่าเฉลีย่) 

S.D 
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) 

ความหมาย
ของ

ค่าเฉลีย่ 
1. เป็นการตดัสินใจจากครอบครัววา่ควรใช้
ระยะเวลาเท่าไหร่ในการท่องเท่ียวคร้ังน้ี 

3.61 1.044 มาก 

2. การตดัสินใจซ้ือบริการในการเดินทาง
ท่องเท่ียวคร้ังน้ีเป็นผลมาจากครอบครัว 

3.60 1.060 มาก 

3. การตดัสินใจเร่ืองค่าใชจ่้ายเป็นผลมาจาก
ครอบครัว 

3.47 1.084 มาก 

4. การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ี
เดินทางมากบัคนในครอบครัว 

3.25 1.103 ปานกลาง 

5. ช่ือของท่ีพกัมีความส าคญัในกระบวนการ
ตดัสินใจ 

2.71 1.032 ปานกลาง 

6. ช่ือของภูมิภาคท่ีตั้งของประเทศมี
ความส าคญัในกระบวนการตดัสินใจ 

2.84 .976 ปานกลาง 

7. การตดัสินใจเลือกท่ีพกัมีผลมาจากการใช้
บริการในคร้ังก่อนท่ีเคยใชบ้ริการ 

2.97 .907 ปานกลาง 

8. ราคาของการบริการมีผลต่อการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี 

3.49 .807 มาก 

9. ส่วนลดของราคามีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี 

3.69 .751 มาก 

10. การตดัสินใจซ้ือบริการคร้ังน้ีข้ึนอยูก่บั
ความเห็นชอบจากคนรอบขา้ง 

3.84 .723 มาก 

11. ทศันคติและความคิดเห็นของคนรอบขา้ง
มีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ 

3.98 .689 มาก 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจเดินทางท่องเทีย่ว 
(ค่าเฉลีย่) 

S.D 
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) 

ความหมาย
ของ

ค่าเฉลีย่ 
12. การประสบความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายจากการท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครคร้ังน้ีจะท าใหรู้้สึกประสบ
ความส าเร็จ 

4.25 .556 มากท่ีสุด 

13. การประสบความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายจากการท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครคร้ังน้ีจะท าใหเ้กิดความ 
พึงพอใจ 

4.32 .553 มากท่ีสุด 

14. หากไม่ประสบความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายจากการท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครคร้ังน้ีจะท าใหผ้ดิหวงั 

4.09 .641 มาก 

 
ตารางที ่ 4.4  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายค่าเฉล่ียของทศันคติและ 
 ภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัวกิฤติการณ์ทางการเมือง  
 พ.ศ. 2556-2557 
 

ปัจจัยด้านทศันคติและภาพลกัษณ์  
ค่าเฉลีย่ 

S.D 
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) 

ความหมาย
ของค่าเฉลีย่ 

1.1 กรุงเทพฯมีสภาพแวดลอ้มทางการเมือง
ท่ีมีเสถียรภาพ 

3.43 .788 มาก 

1.2 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีความปลอดภยั 3.48 .779 มาก 

1.3 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีความสะอาดและ
ถูกสุขอนามยั 

3.28 .719 มาก 

1.4 กรุงเทพฯมีการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ 3.55 .675 มาก 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านทศันคติและภาพลกัษณ์  
ค่าเฉลีย่ 

S.D 
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) 

ความหมาย
ของค่าเฉลีย่ 

1.5 ผูค้นในกรุงเทพฯมีความเป็นมิตร 3.78 .757 มาก 

1.6 ท่ีพกัในกรุงเทพฯมีความเหมาะสม 3.77 .731 มาก 

1.7 กรุงเทพฯมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ 3.92 .708 มาก 

1.8 กรุงเทพฯมีแหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมท่ีโดดเด่น 

4.04 .745 มาก 

1.9 กรุงเทพฯมีสถานท่ีท่องเท่ียวมีความน่า
ต่ืนเตน้ 

3.92 .792 มาก 

1.10 มีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย
ในกรุงเทพฯ 

3.92 .773 มาก 

1.11 กรุงเทพฯมีอาหารทอ้งถ่ินมีความเป็น
เอกลกัษณ์ 

3.84 .748 มาก 

1.12 กรุงเทพฯมีแหล่งท่องเท่ียวประเภท
สถานบนัเทิงมากมาย 

3.84 .737 มาก 

1.13 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีประสบการณ์ 
ช๊อปป้ิงท่ีดี 

3.79 .803 มาก 

1.14 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีการเดินทาง
สะดวก 

3.46 .787 มาก 

1.15 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีไม่มีมลพิษและ
ส่ิงแวดลอ้มสวยงาม 

3.06 .789 ปานกลาง 

1.16 กรุงเทพฯเป็นสถานท่ีท่ีผอ่นคลาย 3.52 .750 มาก 

1.17 กรุงเทพฯมีธรรมชาติท่ีสวยงาม 3.98 .621 มาก 

1.18 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีส าคญั 3.98 .709 มาก 

1.19 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดี 4.07 .647 มาก 
1.20 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง 3.89 .683 มาก 

1.21 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีความปลอดภยั 3.37 .714 มาก 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านทศันคติและภาพลกัษณ์  
ค่าเฉลีย่ 

S.D 
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) 

ความหมาย
ของค่าเฉลีย่ 

1.22 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเงียบสงบ 3.61 .671 มาก 

1.23 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ 

3.72 .626 มาก 

1.24 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

3.38 .624 มาก 

1.25 กรุงเทพฯเป็นเมืองอุตสาหกรรม 3.48 .599 มาก 

1.26 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีการพฒันา
เทคโนโลย ี

3.50 .624 มาก 

1.27 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพเร่ืองเสรีภาพ 3.28 .642 มาก 

1.28 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพเร่ือง 
สิทธิมนุษยชน 

3.29 .643 มาก 

1.29 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ 

3.25 .594 มาก 

2.1 ในการท่องเท่ียวคร้ังน้ีอาจพบกบั
ค่าใชจ่้ายพิเศษท่ีไม่คาดคิด 

3.97 .759 มาก 

2.2 กรุงเทพฯมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมี
คุณภาพ 

3.98 .621 มาก 

2.3 กรุงเทพฯมีความสถานทีท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย 

4.14 .592 มาก 

2.4 เป็นไปไม่ไดท่ี้จะไม่ไดรั้บความสุขจาก
การท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ 

3.68 .732 มาก 

2.5 มีเช่ือมัน่วา่จะมีความปลอดภยัใน
ทรัพยสิ์นระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ี 

3.59 .741 มาก 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านทศันคติและภาพลกัษณ์  
ค่าเฉลีย่ 

S.D 
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) 

ความหม
ายของ
ค่าเฉลีย่ 

2.6 มีความเช่ือมัน่วา่จะมีความปลอดภยัจาก
อาชญากรรมและการกระท าผดิกฎหมาย
ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ี 

3.53 .698 มาก 

2.7 มีความเช่ือมัน่วา่กรุงเทพฯมีความมัน่คง
ทางการเมือง 

3.24 .674 มาก 

2.8 ถนนหนทางในกรุงเทพฯมีความสะอาด
เรียบร้อย 

3.20 .731 ปานกลาง 

2.9 ราคาค่าบริการของโรงแรมในกรุงเทพฯ
เป็นท่ียอมรับได ้

3.67 .699 มาก 

2.10 ราคาของอาหารและเคร่ืองด่ืมใน
กรุงเทพฯเป็นท่ียอมรับได ้

3.58 .791 มาก 

2.11 ราคาของค่าขนส่งในกรุงเทพฯ (แทก็ซ่ี
, รถบสั, รถตุก๊ตุก๊, เรือ) เป็นท่ียอมรับได้ 

3.07 .856 ปานกลาง 

2.12 ราคาของสินคา้ของท่ีระลึกเป็นท่ี
ยอมรับได ้

3.48 .782 มาก 

 

4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวและพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว  

 
 จากการเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานครภายหลงัการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 สามารถ
วเิคราะห์ผลไดข้อ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 1)  ความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพันธ์ของตวัแปรข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
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ตารางที ่4.5  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของภูมิล าเนากบัค่าใชจ่้าย 
 

  ภูมิล าเนา ค่าใชจ่้าย รวม 
 ต ่ากวา่ 

1,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

1,001-
2,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

2,001-
3,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

3,001-
4,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

มากกวา่ 
4,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

อ่ืนๆ  

เอเชีย
ตะวนั 
ออกและ
ตะวนัออก
เฉียงใต ้

จ านวน 69 40 8 12 1 6 136 
ร้อยละ 17.0% 9.9% 2.0% 3.0% 0.2% 1.5% 33.6% 

ยโุรป จ านวน 60 26 10 3 2 1 102 
ร้อยละ 14.8% 6.4% 2.5% 0.7% 0.5% 0.2% 25.2% 

เอเชียใต ้ จ านวน 10 16 6 3 1 3 39 
ร้อยละ 2.5% 4.0% 1.5% 0.7% 0.2% 0.7% 9.6% 

อเมริกา จ านวน 25 12 4 0 0 1 42 
ร้อยละ 6.2% 3.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.2% 10.4% 

โอเชียเนีย จ านวน 20 9 2 1 0 2 34 
ร้อยละ 4.9% 2.2% 0.5% 0.2% 0.0% 0.5% 8.4% 

ตะวนั 
ออกกลาง 

จ านวน 14 10 3 0 1 2 30 
ร้อยละ 3.5% 2.5% 0.7% 0.0% 0.2% 0.5% 7.4% 

อฟัฟริกา จ านวน 12 6 1 1 0 2 22 
ร้อยละ 3.0% 1.5% 0.2% 0.2% 0.0% 0.5% 5.4% 

 รวม จ านวน 210 119 34 20 5 17 405 
ร้อยละ 51.9% 29.4% 8.4% 4.9% 1.2% 4.2% 100% 

2 = 32.978, Sig. = .184, Cramer’s V = .285 
 

จากการตารางท่ี 4.5  นั้นพบวา่ภูมิล าเนาของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัวิกฤติการณ์ทางการเมืองใน
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 4.6  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัภูมิล าเนากบัการตดัสินใจเลือก 
 สถานท่ีพกั 
 
  ภูมิล าเนา การตดัสินใจเลือกท่ีพกั รวม 

 โรงแรม อพาร์ท 
เมน้ 

บา้นเพื่อน , 
ญาติ 

เกสเฮาท ์ อ่ืนๆ  

เอเชียตะวนั 
ออกและ
ตะวนัออก
เฉียงใต ้

จ านวน 96 8 6 24 2 136 
ร้อยละ 23.7% 2.0% 1.5% 5.9% 0.5% 33.6% 

ยโุรป จ านวน 64 8 0 28 2 102 
ร้อยละ 15.8% 2.0% 0.0% 6.9% 0.5% 25.2% 

เอเชียใต ้ จ านวน 28 5 3 3 0 39 
ร้อยละ 6.9% 1.2% 0.7% 0.7% 0.0% 9.6% 

อเมริกา จ านวน 18 7 2 15 0 42 
ร้อยละ 4.4% 1.7% 0.5% 3.7% 0.0% 10.4% 

โอเชียเนีย จ านวน 13 5 2 14 0 34 
ร้อยละ 3.2% 1.2% 0.5% 3.5% 0.0% 8.4% 

ตะวนั 
ออกกลาง 

จ านวน 24 2 0 4 0 30 
ร้อยละ 5.9% 0.5% 0.0% 1.0% 0.0% 7.4% 

อฟัฟริกา จ านวน 11 4 0 7 0 22 
ร้อยละ 2.7% 1.0% 0.0% 1.7% 0.0% 5.4% 

รวม จ านวน 254 39 13 95 4 405 
ร้อยละ 62.7% 9.6% 3.2% 23.5% 1.0% 100% 

2 = 45.498, Sig. = .005, Cramer’s V = .168 
 

จากตารางท่ี 4.6  พบว่า ภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตินั้นมีความส าคญักบัการ
ตดัสินใจเลือกท่ีพกัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .005 ในระดบัน้อย(Cramer’s V = .168) โดยส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้าก
ท่ีสุดโดยนิยมพกัท่ีโรงแรม แต่นกัท่องเท่ียวท่ีมาจากอเมริกาและโอเชียเนียนั้นจะมีสัดส่วนของการ
เลือกท่ีพกัเป็นเกสเฮาทใ์กลเ้คียงกบัการพกัในโรงแรม 
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ตารางที ่4.7  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรภูมิล าเนากบับุคคล 
 ร่วมเดินทาง 
 

 ภูมิล าเนา บุคคลร่วมเดินทาง รวม 
 เดินทาง

คนเดียว 
ครอบ 
ครัว 

คนรัก เพื่อน บริษทั
ทวัร์ 

เพื่อน
ร่วมงา
น 

 

เอเชียตะวนั 
ออกและ
ตะวนัออก
เฉียงใต ้

จ านวน 19 36 25 41 3 12 136 
ร้อยละ 4.7% 8.9% 6.2% 10.1% 0.7% 3.0% 33.6% 

ยโุรป จ านวน 11 23 31 37 0 0 102 
ร้อยละ 2.7% 5.7% 7.7% 9.1% 0.0% 0.0% 25.2% 

เอเชียใต ้ จ านวน 2 15 5 13 0 4 39 
ร้อยละ 0.5% 3.7% 1.2% 3.2% 0.0% 1.0% 9.6% 

อเมริกา จ านวน 9 12 6 15 0 0 42 
ร้อยละ 2.2% 3.0% 1.5% 3.7% 0.0% 0.0% 10.4% 

โอเชียเนีย จ านวน 2 7 9 13 3 0 34 
ร้อยละ 0.5% 1.7% 2.2% 3.2% 0.7% 0.0% 8.4% 

ตะวนั 
ออกกลาง 

จ านวน 2 10 5 7 0 6 30 
ร้อยละ 0.5% 2.5% 1.2% 1.7% 0.0% 1.5% 7.4% 

อฟัฟริกา จ านวน 0 6 8 7 0 1 22 
ร้อยละ 0.0% 1.5% 2.0% 1.7% 0.0% 0.2% 5.4% 

รวม จ านวน 45 109 89 133 6 23 405 
ร้อยละ 11.1% 26.9% 22.0% 32.8% 1.5% 5.7% 100% 

2 = 66.296, Sig. = .000, Cramer’s V = .181 
 

จากตารางท่ี 4.7  พบว่า ภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบับุคคลร่วมเดินทาง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .000 ในระดบัน้อย (Cramer’s V = .181) โดยส่วนมากเป็นนกัท่องเท่ียว
ท่ีมากจากถูมิภาคเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละมาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร
กบัเพื่อน นอกจากน้ียงัพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาจากยโุรปนิยมเดินทางมากบัคนรักมากเป็นอนัดบัท่ี 2 
รองจากการเดินทางมากบัเพื่อน 
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ตารางที ่4.8  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรภูมิล าเนากบัระยะเวลาการ  
 ท่องเท่ียว 
 
ภูมิล าเนา ระยะเวลาการเขา้พกั รวม 
 1-7 วนั 8-14 วนั 15-21 

วนั 
22-29 วนั มากกวา่ 30 

วนั 
 

เอเชียตะวนั 
ออกและ
ตะวนัออกเฉียง
ใต ้

จ านวน 76 47 5 2 6 136 
ร้อยละ 18.8% 11.6% 1.2% 0.5% 1.5% 33.6% 

ยโุรป จ านวน 37 45 6 3 11 102 
ร้อยละ 9.1% 11.1% 1.5% 0.7% 2.7% 25.2% 

เอเชียใต ้ จ านวน 13 20 2 0 4 39 
ร้อยละ 3.2% 4.9% 0.5% 0.0% 1.0% 9.6% 

อเมริกา จ านวน 10 23 6 3 0 42 
ร้อยละ 2.5% 5.7% 1.5% 0.7% 0.0% 10.4% 

โอเชียเนีย จ านวน 14 15 1 0 4 34 
ร้อยละ 3.5% 3.7% 0.2% 0.0% 1.0% 8.4% 

ตะวนั 
ออกกลาง 

จ านวน 14 11 3 1 1 30 
ร้อยละ 3.5% 2.7% 0.7% 0.2% 0.2% 7.4% 

อฟัฟริกา จ านวน 10 11 0 1 0 22 
ร้อยละ 2.5% 2.7% 0.0% 0.2% 0.0% 5.4% 

รวม จ านวน 174 172 23 10 26 405 
ร้อยละ 43.0% 42.5% 5.7% 2.5% 6.4% 100% 

2 = 42.384, Sig. = .012, Cramer’s V = .162 
 

 จากตารางท่ี  4.8  พบว่าภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการ
ท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .012 ในระดบันอ้ย(Cramer’s V = .162) พบวา่ ส่วนมากมาจาก
เอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ใช้ระยะเวลาการท่องเท่ียวอยู่ระหวา่ง 1-7 วนั แต่จาก 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาจากภูมิภาคยโุรป, เอเชียใต,้ อเมริกาและอฟัฟริกา มี
ระยะเวลาการท่องเท่ียวอยู่ท่ี 8-14 วนั โดยนักท่องเท่ียวจากยุโรปจะนิยมท่องเท่ียวโดยใช้ระยะ
เวลานานท่ีสุดคือมากกวา่ 30 วนัมากกวา่ทุกๆภูมิภาค 
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ตารางที ่4.9  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรภูมิล าเนากบัประสบการณ์  
 การเดินทางท่องเท่ียว 
 

ภูมิล าเนา ประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียว รวม 
 ไม่เคย

มาก่อน 
1-2 คร้ัง 3-4 คร้ัง 5-6 คร้ัง มากกวา่ 7 

คร้ัง 
 

เอเชียตะวนั 
ออกและ
ตะวนัออก
เฉียงใต ้

จ านวน 60 31 21 15 9 136 
ร้อยละ 14.8% 7.7% 5.2% 3.7% 2.2% 33.6% 

ยโุรป จ านวน 54 23 11 13 1 102 
ร้อยละ 13.3% 5.7% 2.7% 3.2% 0.2% 25.2% 

เอเชียใต ้ จ านวน 16 7 10 6 0 39 
ร้อยละ 4.0% 1.7% 2.5% 1.5% 0.0% 9.6% 

อเมริกา จ านวน 19 10 6 5 2 42 
ร้อยละ 4.7% 2.5% 1.5% 1.2% 0.5% 10.4% 

โอเชียเนีย จ านวน 13 7 8 3 3 34 
ร้อยละ 3.2% 1.7% 2.0% 0.7% 0.7% 8.4% 

ตะวนั 
ออกกลาง 

จ านวน 16 7 2 5 0 30 
ร้อยละ 4.0% 1.7% 0.5% 1.2% 0.0% 7.4% 

อฟัฟริกา จ านวน 14 3 2 3 0 22 
ร้อยละ 3.5% 0.7% 0.5% 0.7% 0.0% 5.4% 

รวม จ านวน 192 88 60 50 15 405 
ร้อยละ 47.4% 21.7% 14.8% 12.3% 3.7% 100% 

2 = 24.769, Sig. = .418 

 
  จากตารางท่ี 4.9  พบวา่ ภูมิล าเนาของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์การ
เดินทางท่องเท่ียว 
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ตารางที ่4.10  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรภูมิล าเนากบัการรับรู้ 
 วกิฤติการณ์ทางการเมืองในกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว 
 

   ภูมิล าเนา 
การรับรู้วิกฤติการณ์
ทางการเมืองใน
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

 รู้ ไม่รู้  
เอเชียตะวนั 
ออกและตะวนัออก
เฉียงใต ้

จ านวน 101 35 136 
ร้อยละ 24.9% 8.6% 33.6% 

ยโุรป จ านวน 68 34 102 
ร้อยละ 16.8% 8.4% 25.2% 

เอเชียใต ้ จ านวน 31 8 39 
ร้อยละ 7.7% 2.0% 9.6% 

อเมริกา จ านวน 34 8 42 
ร้อยละ 8.4% 2.0% 10.4% 

โอเชียเนีย จ านวน 23 11 34 
ร้อยละ 5.7% 2.7% 8.4% 

ตะวนั 
ออกกลาง 

จ านวน 24 6 30 
ร้อยละ 5.9% 1.5% 7.4% 

อฟัฟริกา จ านวน 11 11 22 
ร้อยละ 2.7% 2.7% 5.4% 

 รวม จ านวน 292 113 405 
ร้อยละ 72.1% 27.9% 100.0% 

2 = 11.115, Sig. = .085 

 

 จากตารางท่ี 4.10  พบวา่ ภูมิล าเนาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้วิกฤติการณ์ทางการเมือง
ในกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว 
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ตารางที ่4.11  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรภูมิล าเนากบัการตดัสินใจ 
 เดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าในกรุงเทพมหานครอีกคร้ัง 
 

   ภูมิล าเนา 
การตดัสินใจเดินทาง
กลบัมาท่งเท่ียวซ ้าใน
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

 กลบัมา ไม่กลบัมา  
เอเชียตะวนั 
ออกและตะวนัออก
เฉียงใต ้

จ านวน 128 8 136 
ร้อยละ 31.6% 2.0% 33.6% 

ยโุรป จ านวน 90 12 102 
ร้อยละ 22.2% 3.0% 25.2% 

เอเชียใต ้ จ านวน 35 4 39 
ร้อยละ 8.6% 1.0% 9.6% 

อเมริกา จ านวน 40 2 42 
ร้อยละ 9.9% 0.5% 10.4% 

โอเชียเนีย จ านวน 34 0 34 
ร้อยละ 8.4% 0.0% 8.4% 

ตะวนั 
ออกกลาง 

จ านวน 28 2 30 
ร้อยละ 6.9% 0.5% 7.4% 

อฟัฟริกา จ านวน 19 3 22 
ร้อยละ 4.7% 0.7% 5.4% 

 รวม จ านวน 374 31 405 
ร้อยละ 92.3% 7.7% 100.0% 

2 = 7.886, Sig. = .247 

 

 จากตารางท่ี 4.11  พบว่า ภูมิล าเนาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่ง
เท่ียวซ ้ าในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที ่4.12  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรภูมิล าเนากบัวตัถุประสงค ์
 การเดินทาง 
 
ภูมิล าเนา  วตัถุประสงคก์ารเดินทาง  
  พกัผอ่น

หยอ่นใจ 
ธุรกิจ วฒันธรรม ช๊อปป้ิง กีฬา สุข 

ภาพ 
อ่ืนๆ รวม 

เอเชีย
ตะวนั 
ออกและ
ตะวนัออ
กเฉียงใต ้

จ านวน 114 29 55 35 10 12 10 265 
ร้อยละ 14.6% 3.7% 7.0% 4.5% 1.3% 1.5% 1.3% 33.8% 

ยโุรป จ านวน 97 10 43 4 17 19 10 200 
ร้อยละ 12.4% 1.3% 5.5% .5% 2.2% 2.4% 1.3% 25.5% 

เอเชียใต ้ จ านวน 30 11 6 9 6 6 1 69 
ร้อยละ 3.8% 1.4% .8% 1.1% .8% .8% .1% 8.8% 

อเมริกา จ านวน 41 7 16 5 5 7 5 86 
ร้อยละ 5.2% .9% 2.0% .6% .6% .9% .6% 11.0% 

โอเชียเนีย จ านวน 31 3 15 0 8 8 11 76 
ร้อยละ 4.0% .4% 1.9% .0% 1.0% 1.0% 1.4% 9.7% 

ตะวนั 
ออกกลาง 

จ านวน 26 7 12 2 4 2 2 55 
ร้อยละ 3.3% .9% 1.5% .3% .5% .3% .3% 7.0% 

อฟัฟริกา จ านวน 22 1 4 0 5 0 0 32 
ร้อยละ 2.8% .1% .5% .0% .6% .0% .0% 4.1% 

 รวม จ านวน 361 68 151 55 55 54 39 783 
ร้อยละ 46.1% 8.7% 19.3% 7.0% 7.0% 6.9% 5.0% 100% 

2 = 94.722, Sig. = .000, Contingency Coefficient = .329 
 

จากตารางท่ี 4.12  พบว่าภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์การ
เดินทางท่องเท่ียวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .000 ในระดบัปานกลาง (Contingency Coefficient  
= .329) พบวา่ ส่วนมากมีวตัถุประสงคก์ารพกัผอ่นหยอ่นใ 
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ตารางที่ 4.13  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรภูมิล าเนากบัช่องทางการ
 รับรู้ข่าวสาร  
 

ภูมิล าเนา ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร รวม 
  หนงั 

สือ 
พิมพ ์ 

แอพ 
พิ 

เคชัน่ 

ค า 
บอก 
เล่า 

โซ 
เชียล 
มี 
เดีย 

โทร 
ทศัน์ 
/ วิทย ุ

อิน 
เตอร์
เน็ต 

เวบ็ 
ไซต ์

บล็อ
ค 

สถาน
ฑูต 

หนงั 
สือ 
น า
เท่ียว 

 

เอเชีย
ตะวนั 
ออกและ
ตะวนัออ
กเฉียงใต ้

จ านว
น 

27 11 81 38 49 17 75 76 9 39 422 

ร้อยละ 2.2% .9% 6.5% 3.0% 3.9% 1.4% 6.0% 6.1% .7% 3.1% 33.8% 

ยโุรป จ านว
น 

15 9 52 21 23 19 62 68 11 42 322 

ร้อยละ 1.2% .7% 4.2% 1.7% 1.8% 1.5% 5.0% 5.4% .9% 3.4% 25.8% 

เอเชียใต ้ จ านว
น 

7 1 20 7 14 7 25 25 3 2 111 

ร้อยละ .6% .1% 1.6% .6% 1.1% .6% 2.0% 2.0% .2% .2% 8.9% 

อเมริกา จ านว
น 

1 7 23 5 8 8 27 25 1 10 115 

ร้อยละ .1% .6% 1.8% .4% .6% .6% 2.2% 2.0% .1% .8% 9.2% 

โอเชียเนีย จ านว
น 

5 2 25 6 10 4 21 24 3 14 114 

ร้อยละ .4% .2% 2.0% .5% .8% .3% 1.7% 1.9% .2% 1.1% 9.1% 

ตะวนั 
ออกกลาง 

จ านว
น 

7 7 19 7 10 4 21 12 3 6 96 

ร้อยละ .6% .6% 1.5% .6% .8% .3% 1.7% 1.0% .2% .5% 7.7% 

อฟัฟริกา จ านว
น 

6 0 15 9 7 6 15 7 0 5 70 

ร้อยละ .5% .0% 1.2% .7% .6% .5% 1.2% .6% .0% .4% 5.6% 

รวม จ านว
น 

68 37 235 93 121 65 246 237 30 118 1250 

ร้อยละ 5.4% 3.0% 18.8% 7.4% 9.7% 5.2% 19.7% 19.0% 2.4% 9.4% 100% 

2 = 70.197, Sig. = .068 
 

จากตารางท่ี 4.13  พบว่า ภูมิล าเนาไม่มีความสัมพนัธ์กับช่องทางการรับรู้ข่าวสารของ
นกัท่องเท่ียว 
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ตารางที ่4.14  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรดา้นอายกุบัค่าใชจ่้าย 
 
   อาย ุ ค่าใชจ่้าย รวม 
 ต ่ากวา่ 

1,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

1,001-
2,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

2,001-
3,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

3,001-
4,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

มากกวา่ 
4,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

อ่ืนๆ  

ต ่ากวา่  
25 ปี 

จ านวน 75 14 3 2 2 11 107 
ร้อยละ 18.5% 3.5% 0.7% 0.5% 0.5% 2.7% 26.4% 

26-35 ปี จ านวน 75 45 12 15 2 3 152 
ร้อยละ 18.5% 11.1% 3.0% 3.7% 0.5% 0.7% 37.5% 

36-45 ปี จ านวน 52 39 9 2 0 2 104 
ร้อยละ 12.8% 9.6% 2.2% 0.5% 0.0% 0.5% 25.7% 

46-55 ปี จ านวน 7 16 2 0 1 1 27 
ร้อยละ 1.7% 4.0% 0.5% 0.0% 0.2% 0.2% 6.7% 

มากกวา่ 
55 ปี 

จ านวน 1 5 8 1 0 0 15 
ร้อยละ 0.2% 1.2% 2.0% 0.2% 0.0% 0.0% 3.7% 

รวม จ านวน 210 119 34 20 5 17 405 
ร้อยละ 51.9% 29.4% 8.4% 4.9% 1.2% 4.2% 100% 

2 = 106.140, Sig. = .000, Cramer’s V = .257 
 

จากตารางท่ี 4.14  พบวา่อายุของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .000 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบันอ้ย (Cramer’s V = .257) โดยนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ส่วนมากอาย ุ26-35 ปี ใชจ่้ายระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครต ่ากวา่ 1,000 ดอลล่า
สหรัฐฯ  ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวในช่วงวยัท างานแลว้ซ่ึงมีศกัยภาพสูง เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลจะ
พบวา่นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีค่าใชจ่้ายสูงเน่ืองดว้ยการท่องเท่ียวในระยะเวลานาน เช่นเดียวกบักลุ่ม
นักท่องเท่ียวท่ี มีอายุเกินกว่า 55 ปี ข้ึนไปโดยส่วนมากมีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังอยู่ ท่ี  2,000-3,000  
ดอลลาสหรัฐฯ 



73 

ตารางที ่4.15  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรดา้นอายกุบัการตดัสินใจ 
 เลือกสถานท่ีพกั 
 

    อาย ุ สถานท่ีพกั รวม 
 โรงแรม อพาร์ท 

เมนท ์
บา้นเพื่อน / 

ญาติ 
เกสเฮาท ์ อ่ืนๆ  

ต ่ากวา่  
25 ปี 

จ านวน 51 6 4 45 1 107 
ร้อยละ 12.6% 1.5% 1.0% 11.1% 0.2% 26.4% 

26-35 ปี จ านวน 89 16 5 39 3 152 
ร้อยละ 22.0% 4.0% 1.2% 9.6% 0.7% 37.5% 

36-45 ปี จ านวน 85 8 3 8 0 104 
ร้อยละ 21.0% 2.0% 0.7% 2.0% 0.0% 25.7% 

46-55 ปี จ านวน 23 3 1 0 0 27 
ร้อยละ 5.7% 0.7% 0.2% 0.0% 0.0% 6.7% 

มากกวา่ 
55 ปี 

จ านวน 6 6 0 3 0 15 
ร้อยละ 1.5% 1.5% 0.0% 0.7% 0.0% 3.7% 

รวม จ านวน 254 39 13 95 4 405 
ร้อยละ 62.7% 9.6% 3.2% 23.5% 1.0% 100% 

2 = 67.544, Sig. = .000, Cramer’s V = .204 
 

 จากตารางท่ี  4.15  พบว่า อายุของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตินั้ นมีความส าคัญกับการ
ตดัสินใจเลือกท่ีพกัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .000 ในระดบัน้อย (Cramer’s V = .204) โดยส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 26-35 ปีนิยมเลือกสถานท่ีพกัประเภทโรงแรม นอกจากน้ีแล้ว
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายไุม่เกิน 25 ปี และระหวา่ง 26-35 ปีนิยมเลือกรูปแบบท่ีพกัประเภทเกสเฮาทม์าก
เป็นล าดบัท่ี 2 
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ตารางที ่4.16  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรดา้นอายกุบัการตดัสินใจ 
 เลือกรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว 
 

    อาย ุ รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว รวม 
 แพก็เกจทวัร์ ท่องเท่ียวดว้ย

ตวัเอง 
ทริปบริษทั อ่ืนๆ  

ต ่ากวา่  
25 ปี 

จ านวน 8 95 1 3 107 
ร้อยละ 2.0% 23.5% 0.2% 0.7% 26.4% 

26-35 ปี จ านวน 6 133 10 3 152 
ร้อยละ 1.5% 32.8% 2.5% 0.7% 37.5% 

36-45 ปี จ านวน 10 82 12 0 104 
ร้อยละ 2.5% 20.2% 3.0% 0.0% 25.7% 

46-55 ปี จ านวน 1 25 1 0 27 
ร้อยละ 0.2% 6.2% 0.2% 0.0% 6.7% 

มากกวา่ 55 
ปี 

จ านวน 2 13 0 0 15 
ร้อยละ 0.5% 3.2% 0.0% 0.0% 3.7% 

รวม จ านวน 27 348 24 6 405 
ร้อยละ 6.7% 85.9% 5.9% 1.5% 100% 

2 = 20.320, Sig. = .061 

 

 จากตารางท่ี 4.16  พบว่า อายุของนักท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว 
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ตารางที ่4.17  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรดา้นอายกุบับุคคลร่วม 
 เดินทาง 
 

   อาย ุ บุคคลร่วมเดินทาง รวม 
 

คนเดียว 
ครอบ 
ครัว 

คนรัก เพื่อน 
บริษทั
ทวัร์ 

เพื่อน
ร่วมงาน 

 

ต ่ากวา่  
25 ปี 

จ านวน 19 26 21 38 2 1 107 
ร้อยละ 4.7% 6.4% 5.2% 9.4% 0.5% 0.2% 26.4% 

26-35 ปี จ านวน 10 35 44 55 0 8 152 
ร้อยละ 2.5% 8.6% 10.9% 13.6% 0.0% 2.0% 37.5% 

36-45 ปี จ านวน 9 33 16 33 2 11 104 
ร้อยละ 2.2% 8.1% 4.0% 8.1% 0.5% 2.7% 25.7% 

46-55 ปี จ านวน 3 8 8 5 0 3 27 
ร้อยละ 0.7% 2.0% 2.0% 1.2% 0.0% 0.7% 6.7% 

มากกวา่ 
55 ปี 

จ านวน 4 7 0 2 2 0 15 
ร้อยละ 1.0% 1.7% 0.0% 0.5% 0.5% 0.0% 3.7% 

รวม จ านวน 45 109 89 133 6 23 405 
ร้อยละ 11.1% 26.9% 22.0% 32.8% 1.5% 5.7% 100% 

2 = 57.137, Sig. = .000, Cramer’s V = .188 

 

 จากตารางท่ี 4.17  พบวา่ อายุของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบับุคคลร่วมเดินทางอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ี .000 ในระดบัน้อย (Cramer’s V = .188) โดยส่วนมากมีอายุระหว่าง 26-35 ปี 
นิยมเดินทางท่องเท่ียวกบัเพื่อน รองลงมาคือการท่องเท่ียวเป็นครอบครัวโดยพบมากในกลุ่มวยั 36-
45 ปี ซ่ึงเร่ิมมีครอบครัวแล้วนั่นเอง และการเดินทางท่องเท่ียวกับคนรักซ่ึงพบมากในกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายรุะหวา่ง 26-35 ปีหรือในช่วงวยัท างาน 
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ตารางที ่4.18  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรดา้นอายกุบัระยะเวลาในการ 
 ท่องเท่ียว 
 

   อาย ุ ระยะเวลาในการท่องเท่ียว รวม 
 

1-7 วนั 8-14 วนั 15-21 วนั 22-29 วนั 
มากกวา่  

30วนั 
 

ต ่ากวา่  
25 ปี 

จ านวน 51 46 3 1 6 107 
ร้อยละ 12.6% 11.4% 0.7% 0.2% 1.5% 26.4% 

26-35 ปี จ านวน 60 73 7 1 11 152 
ร้อยละ 14.8% 18.0% 1.7% 0.2% 2.7% 37.5% 

36-45 ปี จ านวน 47 41 6 6 4 104 
ร้อยละ 11.6% 10.1% 1.5% 1.5% 1.0% 25.7% 

46-55 ปี จ านวน 14 6 5 2 0 27 
ร้อยละ 3.5% 1.5% 1.2% 0.5% 0.0% 6.7% 

มากกวา่ 
55 ปี 

จ านวน 2 6 2 0 5 15 
ร้อยละ 0.5% 1.5% 0.5% 0.0% 1.2% 3.7% 

รวม จ านวน 174 172 23 10 26 405 
ร้อยละ 43.0% 42.5% 5.7% 2.5% 6.4% 100% 

2 = 50.546, Sig. = .000, Cramer’s V = .177 

 

 จากตารางท่ี 4.18  พบว่า อายุของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการท่องเท่ียว
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .000 ในระดบัน้อย (Cramer’s V = .177) พบว่า ส่วนมากมีอายุระหว่าง 
26-35 ปี ใช้ระยะเวลาการท่องเท่ียวระหว่าง 8-14 วนั แต่นักท่องเท่ียวท่ีอายุไม่เกิน 25 ปีนั้นนิยม
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลา 1-7 วนัมากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.19  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรอายกุบัประสบการณ์การ 
 เดินทางท่องเท่ียว 
 

อาย ุ ประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียว รวม 
 มาเป็น

คร้ังแรก 
1-2 คร้ัง 3-4 คร้ัง 5-6 คร้ัง 

มากกวา่ 7 
คร้ัง 

 

ต ่ากวา่  
25 ปี 

จ านวน 66 17 11 10 3 107 
ร้อยละ 16.3% 4.2% 2.7% 2.5% 0.7% 26.4% 

26-35 ปี จ านวน 72 41 16 18 5 152 
ร้อยละ 17.8% 10.1% 4.0% 4.4% 1.2% 37.5% 

36-45 ปี จ านวน 45 22 18 13 6 104 
ร้อยละ 11.1% 5.4% 4.4% 3.2% 1.5% 25.7% 

46-55 ปี จ านวน 6 7 8 6 0 27 
ร้อยละ 1.5% 1.7% 2.0% 1.5% 0.0% 6.7% 

มากกวา่ 
55 ปี 

จ านวน 3 1 7 3 1 15 
ร้อยละ 0.7% 0.2% 1.7% 0.7% 0.2% 3.7% 

รวม จ านวน 192 88 60 50 15 405 
ร้อยละ 47.4% 21.7% 14.8% 12.3% 3.7% 100% 

  2 = 40.966, Sig. = .001, Cramer’s V = .159 

 
  จากตารางท่ี 4.19  พบวา่  อายุมีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียวอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .001 ในระดบันอ้ย (Cramer’s V = .159) ส่วนมากมีอายรุะหวา่ง 26-35 ปีและ 
ไม่เคยเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวมาก่อน 
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ตารางที ่4.20  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของอายกุบัการรับรู้วกิฤติการณ์ทาง 
 การเมืองในกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว 
 

              อาย ุ
การรับรู้วิกฤติการณ์
ทางการเมืองใน
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

 รู้ ไม่รู้  
ต ่ากวา่  
25 ปี 

จ านวน 68 39 107 
ร้อยละ 16.8% 9.6% 26.4% 

26-35 ปี จ านวน 110 42 152 
ร้อยละ 27.2% 10.4% 37.5% 

36-45 ปี จ านวน 75 29 104 
ร้อยละ 18.5% 7.2% 25.7% 

46-55 ปี จ านวน 24 3 27 
ร้อยละ 5.9% 0.7% 6.7% 

มากกวา่ 55 ปี จ านวน 15 0 15 
ร้อยละ 3.7% 0.0% 3.7% 

รวม จ านวน 292 113 405 
ร้อยละ 72.1% 27.9% 100.0% 

2 = 13.480, Sig. = .009, Cramer’s V = .182 

 

 จากตารางท่ี 4.20  พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับการรับรู้วิกฤติการณ์ทางการเมืองใน
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .009 ในระดบันอ้ย (Cramer’s V = .182) ส่วนมากมีอายุ
ระหวา่ง 26-35 ปีและมีการรับรู้วกิฤติการณ์ทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที ่4.21  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของอายกุบัการตดัสินใจเดินทาง 
 กลบัมาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครอีกคร้ัง 
 

              อาย ุ

การตดัสินใจเดินทาง
กลบัมาท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร 

อีกคร้ัง 

รวม 

 มา ไม่มา  
ต ่ากวา่  
25 ปี 

จ านวน 89 18 107 
ร้อยละ 22.0% 4.4% 26.4% 

26-35 ปี จ านวน 144 8 152 
ร้อยละ 35.6% 2.0% 37.5% 

36-45 ปี จ านวน 101 3 104 
ร้อยละ 24.9% 0.7% 25.7% 

46-55 ปี จ านวน 25 2 27 
ร้อยละ 6.2% 0.5% 6.7% 

มากกวา่ 55 ปี จ านวน 15 0 15 
ร้อยละ 3.7% 0.0% 3.7% 

รวม จ านวน 374 31 405 
ร้อยละ 92.3% 7.7% 100.0% 

2 = 18.546, Sig. = .001, Cramer’s V = .214 

  
จากตารางท่ี 4.21  พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวใน

กรุงเทพมหานครอีกคร้ังอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .001 ในระดบัปานกลาง (Cramer’s V = .214) 
ส่วนมากมีอายรุะหวา่ง 26-35 ปีและมีการตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครอีก
คร้ังมากท่ีสุด โดยพบวา่กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุไม่เกิน 25 ปีมีสัดส่วนของการตดัสินใจไม่กลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้ ามากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.22  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของอายกุบัวตัถุประสงคก์ารเดินทาง 
 
     อาย ุ  วตัถุประสงคก์ารเดินทาง รวม 
  พกัผอ่น

หยอ่นใจ 
ธุรกิจ วฒันธรรม ช๊อปป้ิง กีฬา สุขภา

พ 
อ่ืนๆ  

ต ่ากวา่  
25 ปี 

จ านวน 101 5 37 4 13 12 15 187 
ร้อยละ 12.9% .6% 4.7% .5% 1.7% 1.5% 1.9% 23.9% 

26-35 
ปี 

จ านวน 136 21 58 27 23 16 17 298 
ร้อยละ 17.4% 2.7% 7.4% 3.4% 2.9% 2.0% 2.2% 38.1% 

36-45 
ปี 

จ านวน 87 23 38 19 13 14 5 199 
ร้อยละ 11.1% 2.9% 4.9% 2.4% 1.7% 1.8% .6% 25.4% 

46 ปี
ข้ึนไป 

จ านวน 37 19 18 5 6 12 2 99 
ร้อยละ 4.7% 2.4% 2.3% .6% .8% 1.5% .3% 12.6% 

รวม จ านวน 361 68 151 55 55 54 39 783 
ร้อยละ 46.1% 8.7% 19.3% 7.0% 7.0% 6.9% 5.0% 100% 

2 = 51.530, Sig. = .000, Cramer’s V = .148 
 

จากตารางท่ี 4.22  พบวา่อายุของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์การเดินทาง
ท่องเท่ียวด้านการพกัผ่อนหย่อนใจอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .000 ในระดบัน้อย (Cramer’s V = 

.148) โดยพบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุในช่วงวยัท างานคือระหว่าง 36-45 ปีนั้นจะมีสัดส่วนของการ
เดินทางท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจมากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.23  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของอายกุบัช่องทางการรับรู้ข่าวสาร  
 

อาย ุ  ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร รวม 
  หนงั 

สือ 
พิมพ ์/  

แอพ 
พิ 

เคชัน่ 

ค า
บอก
เล่า 

โซ 
เชียล
มีเดีย 

โทร 
ทศัน์ 

อิน 
เตอร์
เน็ต 

เวบ็ 
ไซต ์

บล็อค สถาน
ฑูต 

หนงั 
สือ 
น า
เท่ียว 

 

ต ่า
กวา่  
25 ปี 

จ านวน 18 10 62 36 28 13 65 71 5 39 347 

ร้อยละ 1.4% .8% 5.0% 2.9% 2.2% 1.0% 5.2% 5.7% .4% 3.1% 27.8% 

26-35 
ปี 

จ านวน 27 12 86 36 39 22 88 89 8 50 457 

ร้อยละ 2.2% 1.0% 6.9% 2.9% 3.1% 1.8% 7.0% 7.1% .6% 4.0% 36.6% 

36-45 
ปี 

จ านวน 15 9 61 17 38 20 69 54 12 18 313 

ร้อยละ 1.2% .7% 4.9% 1.4% 3.0% 1.6% 5.5% 4.3% 1.0% 1.4% 25% 

46-55 
ปี 

จ านวน 5 5 18 2 10 9 15 15 0 3 82 

ร้อยละ .4% .4% 1.4% .2% .8% .7% 1.2% 1.2% .0% .2% 6.6% 

มากก
วา่ 55 
ปี 

จ านวน 3 1 8 2 6 1 9 8 5 8 51 

ร้อยละ .2% .1% .6% .2% .5% .1% .7% .6% .4% .6% 4.1% 

รวม จ านวน 68 37 235 93 121 65 246 237 30 118 1250 

ร้อยละ 5.4% 3.0% 18.8% 7.4% 9.7% 5.2% 19.7% 19.0% 2.4% 9.4% 100% 

2 = 59.741, Sig. = .008, Cramer’s V = .109 
 

จากตารางท่ี 4.23  พบวา่อายุของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .008 ในระดับปานน้อย (Cramer’s V = .109) นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปีนั้นจะมีสัดส่วนของการสืบคน้ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์มากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ และมี
สัดส่วนการใชส่ื้อประเภทโซเชียลมีเดียมากท่ีสุดเช่นเดียวกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีอายไุม่เกิน 25 ปี 
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ตารางที ่4.24  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรเพศกบัค่าใชจ่้าย 
 

เพศ ค่าใชจ่้าย รวม 
 ต ่ากวา่ 

1,000 
ดอล
ล่า

สหรัฐ
ฯ 

1,001-
2,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

2,001-
3,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

3,001-
4,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

มากกวา่ 
4,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

อ่ืนๆ  

ชาย จ านวน 104 57 19 11 1 9 201 
ร้อยละ 25.7% 14.1% 4.7% 2.7% 0.2% 2.2% 49.6% 

หญิง จ านวน 106 62 15 9 4 8 204 
ร้อยละ 26.2% 15.3% 3.7% 2.2% 1.0% 2.0% 50.4% 

รวม จ านวน 210 119 34 20 5 17 405 
ร้อยละ 51.9% 29.4% 8.4% 4.9% 1.2% 4.2% 100% 

2 = 2.736, Sig. = .741 

 

จากตารางท่ี 4.24  พบวา่ เพศของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายระหว่างการ
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที ่4.25   แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรเพศกบัการตดัสินใจเลือก 
 สถานท่ีพกั 
 

  เพศ สถานท่ีพกั รวม 
 

โรงแรม 
อพาร์ท 
เมนท ์

พกับา้น
เพื่อน / ญาติ 

เกสเฮาส์ อ่ืนๆ 
 

ชาย จ านวน 126 17 9 49 0 201 
ร้อยละ 31.1% 4.2% 2.2% 12.1% 0.0% 49.6% 

หญิง จ านวน 128 22 4 46 4 204 
ร้อยละ 31.6% 5.4% 1.0% 11.4% 1.0% 50.4% 

รวม จ านวน 254 39 13 95 4 405 
ร้อยละ 62.7% 9.6% 3.2% 23.5% 1.0% 100% 

2 = 6.653, Sig. = .155 
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จากตารางท่ี 4.25  พบว่า เพศของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกั  

 
ตารางที ่4.26  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรเพศกบัการตดัสินใจเลือก 
 รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว 
 

เพศ รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว รวม 
 แพก็เกจ

ทวัร์ 
ท่องเท่ียวดว้ย

ตวัเอง 
ทริปบริษทั อ่ืนๆ 

 

ชาย จ านวน 10 170 15 6 201 
ร้อยละ 2.5% 42.0% 3.7% 1.5% 49.6% 

หญิง จ านวน 17 178 9 0 204 
ร้อยละ 4.2% 44.0% 2.2% 0.0% 50.4% 

รวม จ านวน 27 348 24 6 405 
ร้อยละ 6.7% 85.9% 5.9% 1.5% 100% 

2 = 9.477, Sig. = .024, Cramer’s V = .153 
 

จากตารางท่ี 4.26  พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .024 ในระดบัน้อย (Cramer’s V = .153) โดยส่วนมากเป็นเพศหญิงและนิยม
เดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง 

 
ตารางที ่4.27  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรเพศกบับุคคลร่วมเดินทาง 
 

     เพศ บุคคลร่วมเดินทาง  รวม 
 คน

เดียว 
ครอบ 
ครัว 

คนรัก เพื่อน 
บริษทั
ทวัร์ 

เพื่อน
ร่วมงาน 

 

ชาย จ านวน 21 53 44 65 2 16 201 
ร้อยละ 5.2% 13.1% 10.9% 16.0% 0.5% 4.0% 49.6% 

หญิง จ านวน 24 56 45 68 4 7 204 
ร้อยละ 5.9% 13.8% 11.1% 16.8% 1.0% 1.7% 50.4% 

รวม จ านวน 45 109 89 133 6 23 405 
ร้อยละ 11.1% 26.9% 22.0% 32.8% 1.5% 5.7% 100% 

2 = 4.528, Sig. = .476 
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  จากตารางท่ี 4.27  พบว่า เพศของนักท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
บุคคลร่วมเดินทาง 
 
ตารางที ่4.28  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรเพศกบัระยะเวลาในการ 
 ท่องเท่ียว 
 

เพศ ระยะเวลาในการท่องเท่ียว รวม 
 1-7 วนั 8-14 วนั 15-21 วนั 22-29 วนั มากกวา่ 

30 วนั 
 

ชาย จ านวน 87 91 11 2 10 201 
ร้อยละ 21.5% 22.5% 2.7% 0.5% 2.5% 49.6% 

หญิง จ านวน 87 81 12 8 16 204 
ร้อยละ 21.5% 20.0% 3.0% 2.0% 4.0% 50.4% 

รวม จ านวน 174 172 23 10 26 405 
ร้อยละ 43.0% 42.5% 5.7% 2.5% 6.4% 100% 

2 = 5.588, Sig. = .232 
 

 จากตารางท่ี 4.28  พบวา่  เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียว 
 
ตารางที ่4.29  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรเพศกบัประสบการณ์การ 
 เดินทางท่องเท่ียว 
 

เพศ ประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียว รวม 
 มาเป็น

คร้ังแรก 
1-2 คร้ัง 3-4 คร้ัง 5-6 คร้ัง 

มากกวา่ 
7 คร้ัง 

 

ชาย จ านวน 91 49 30 21 10 201 
ร้อยละ 22.5% 12.1% 7.4% 5.2% 2.5% 49.6% 

หญิง จ านวน 101 39 30 29 5 204 
ร้อยละ 24.9% 9.6% 7.4% 7.2% 1.2% 50.4% 

รวม จ านวน 192 88 60 50 15 405 
ร้อยละ 47.4% 21.7% 14.8% 12.3% 3.7% 100% 

2 = 4.582, Sig. = .333 
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  จากตารางท่ี 4.29 พบวา่  เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียวซ ้ า
ในกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที ่4.30  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของเพศกบัการรับรู้วกิฤติการณ์ทาง 
 การเมืองในกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว 
 

           เพศ 
การรับรู้วกิฤติการณ์ทาง

การเมืองใน
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

 รู้ ไม่รู้  
ชาย จ านวน 141 60 201 

ร้อยละ 34.8% 14.8% 49.6% 
หญิง จ านวน 151 53 204 

ร้อยละ 37.3% 13.1% 50.4% 
รวม จ านวน 292 113 405 

ร้อยละ 72.1% 27.9% 100% 

2 = .754, Sig. = .385 
 

  จากตารางท่ี 4.30  พบว่า เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้วิกฤติการณ์ทางการเมืองใน
กรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที ่4.31  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของเพศกบัการตดัสินใจเดินทาง 
 กลบัมาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครอีกคร้ัง 
 

        เพศ 
การตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่องเท่ียว

ในกรุงเทพมหานครอีกคร้ัง 
รวม 

 มา ไม่มา  
ชาย จ านวน 186 15 201 

ร้อยละ 45.9% 3.7% 49.6% 
หญิง จ านวน 188 16 204 

ร้อยละ 46.4% 4.0% 50.4% 
รวม จ านวน 374 31 405 

ร้อยละ 92.3% 7.7% 100% 

2 = .021, Sig. = .886 
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  จากตารางท่ี 4.31  พบว่า เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่องเท่ียว
ในกรุงเทพมหานครอีกคร้ัง 
 
ตารางที ่4.32  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของเพศกบัวตัถุประสงคก์ารเดินทาง 
 
   เพศ  วตัถุประสงคก์ารเดินทาง รวม 
  พกัผอ่น

หยอ่นใจ 
ธุรกิจ วฒัน 

ธรรม 
ช๊อปป้ิง กีฬา สุขภาพ อ่ืนๆ  

ชาย จ านวน 173 46 62 25 35 25 21 387 
ร้อยละ 22.1% 5.9% 7.9% 3.2% 4.5% 3.2% 2.7% 49.4% 

หญิง จ านวน 188 22 89 30 20 29 18 396 
ร้อยละ 24.0% 2.8% 11.4% 3.8% 2.6% 3.7% 2.3% 50.6% 

รวม จ านวน 361 68 151 55 55 54 39 783 
ร้อยละ 46.1% 8.7% 19.3% 7.0% 7.0% 6.9% 5.0% 100% 

2 = 18.893, Sig. = .004, Cramer’s V = .155 
 

จากตารางท่ี  4.32  พบว่าเพศของนักท่ องเท่ี ยวมีความสัมพัน ธ์กับว ัต ถุประสงค ์
การเดินทางท่องเท่ียวด้านการพกัผ่อนหย่อนใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .004 ในระดับน้อย 
(Cramer’s V = .155)  

 
ตารางที ่4.33  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของเพศกบัช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
  

เพศ  ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร รวม 
  หนงั 

สือ 
พิมพ ์

/  

แอพ 
พิ 
เค 
ชัน่ 

ค า
บอก
เล่า 

โซ 
เชียล
มีเดีย 

โทร 
ทศัน์  

อิน 
เตอร์
เน็ต 

เวบ็ 
ไซต ์

บล็อค สถาน
ฑูต 

หนงั 
สือ 
น า
เท่ียว 

 

ชาย จ านวน 41 25 116 54 64 35 124 116 12 51 638 

ร้อยละ 3.3% 2.0% 9.3% 4.3% 5.1% 2.8% 9.9% 9.3% 1.0% 4.1% 51.0% 

หญิง จ านวน 27 12 119 39 57 30 122 121 18 67 612 

ร้อยละ 2.2% 1.0% 9.5% 3.1% 4.6% 2.4% 9.8% 9.7% 1.4% 5.4% 49.0% 

รวม จ านวน 68 37 235 93 121 65 246 237 30 118 1250 

ร้อยละ 5.4% 3.0% 18.8% 7.4% 9.7% 5.2% 19.7% 19.0% 2.4% 9.4% 100% 

2 = 13.653, Sig. = .135 
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จากตารางท่ี  4.33  พบว่าเพศของนักท่องเท่ียวไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการรับรู้
ข่าวสารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.34  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสถานภาพกบัค่าใชจ่้าย 
 

สถานภาพ ค่าใชจ่้าย รวม 
 ต ่ากวา่ 

1,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

1,001-
2,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

2,001-
3,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

3,001-
4,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

มากกวา่ 
4,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

อ่ืนๆ  

โสด จ านวน 169 59 12 15 2 15 272 
ร้อยละ 41.7% 14.6% 3.0% 3.7% 0.5% 3.7% 67.2% 

สมรส จ านวน 41 60 22 5 3 2 133 
ร้อยละ 10.1% 14.8% 5.4% 1.2% 0.7% 0.5% 32.8% 

รวม จ านวน 210 119 34 20 5 17 405 
ร้อยละ 51.9% 29.4% 8.4% 4.9% 1.2% 4.2% 100.0% 

2 = 54.867, Sig. = .000, Cramer’s V = .368 
 

จากตารางท่ี 4.34  พบวา่  สถานภาพของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว
ในกรุงเทพมหานครนั้นมีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .000 ในระดบัปาน
กลาง (Cramer’s V = .368) โดยพบวา่ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดและใชจ่้ายระหวา่งการท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครต ่ากวา่ 1,000 ดอลล่าสหรัฐฯ 
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ตารางที ่4.35  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสถานภาพกบัการตดัสินใจ 
 เลือกสถานท่ีพกั 
 

สถานภาพ สถานท่ีพกั รวม 
 

โรงแรม 
อพาร์ท 
เมนท ์

พกับา้น
เพื่อน/ ญาติ 

เกสเฮาส์ อ่ืนๆ 
 

โสด จ านวน 157 19 10 82 4 272 
ร้อยละ 38.8% 4.7% 2.5% 20.2% 1.0% 67.2% 

สมรส จ านวน 97 20 3 13 0 133 
ร้อยละ 24.0% 4.9% 0.7% 3.2% 0.0% 32.8% 

รวม จ านวน 254 39 13 95 4 405 
ร้อยละ 62.7% 9.6% 3.2% 23.5% 1.0% 100.0% 

2 = 27.633, Sig. = .000, Cramer’s V = .261 
 

จากตารางท่ี 4.35  พบวา่ สถานภาพของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
สถานท่ีพกัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .000 ในระดบัน้อย (Cramer’s V = .261) โดยส่วนใหญ่นั้น
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในกลุ่มตวัอยา่งน้ีมีสถานภาพโสดและนิยมเลือกท่ีพกัประเภทโรงแรมมาก
ท่ีสุดเช่นเดียวกนั 

 
ตารางที ่4.36  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสถานภาพกบัการตดัสินใจ 
 เลือกรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว 
 

สถานภาพ รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว รวม 
 

แพก็เกจทวัร์ 
ท่องเท่ียวดว้ย

ตวัเอง 
ทริปบริษทั อ่ืนๆ 

 

โสด จ านวน 13 237 17 5 272 
ร้อยละ 3.2% 58.5% 4.2% 1.2% 67.2% 

สมรส จ านวน 14 111 7 1 133 
ร้อยละ 3.5% 27.4% 1.7% 0.2% 32.8% 

รวม จ านวน 27 348 24 6 405 
ร้อยละ 6.7% 85.9% 5.9% 1.5% 100.0% 

2 = 5.424, Sig. = .143, Cramer’s V = .116 
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จากตารางท่ี 36 พบวา่ สถานภาพของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.37  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสถานภาพกบับุคคลร่วม 
 เดินทาง 

สถานภาพ บุคคลร่วมเดินทาง  รวม 
 คน

เดียว 
ครอบ 
ครัว 

คน
รัก 

เพื่อน 
บริษทั
ทวัร์ 

เพื่อน
ร่วมงาน 

 

โสด จ านวน 37 50 60 109 1 15 272 
ร้อยละ 9.1% 12.3% 14.8% 26.9% 0.2% 3.7% 67.2% 

สมรส จ านวน 8 59 29 24 5 8 133 
ร้อยละ 2.0% 14.6% 7.2% 5.9% 1.2% 2.0% 32.8% 

รวม จ านวน 45 109 89 133 6 23 405 
ร้อยละ 11.1% 26.9% 22.0% 32.8% 1.5% 5.7% 100.0% 

2 = 47.204, Sig. = .000, Cramer’s V = .341 

 
จากตารางท่ี 4.37  พบวา่  สถานภาพของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบับุคคลร่วมเดินทาง

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .000 ในระดบัปานกลาง (Cramer’s V = .341) ส่วนมากมีสถานภาพโสด
นิยมเดินทางท่องเท่ียวกบัเพื่อนมากท่ีสุด 

 
ตารางที ่4.38  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสถานภาพกบัระยะเวลาใน 
 การท่องเท่ียว 
 

สถานภาพ ระยะเวลาในการท่องเท่ียว รวม 
 1-7 วนั 8-14 วนั 15-21 วนั 22-29 วนั มากกวา่ 

30 วนั 
 

โสด จ านวน 117 116 17 7 15 272 
ร้อยละ 28.9% 28.6% 4.2% 1.7% 3.7% 67.2% 

สมรส จ านวน 57 56 6 3 11 133 
ร้อยละ 14.1% 13.8% 1.5% 0.7% 2.7% 32.8% 

รวม จ านวน 174 172 23 10 26 405 
ร้อยละ 43.0% 42.5% 5.7% 2.5% 6.4% 100.0% 

2 = 1.576, Sig. = .813 
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จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียว
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.39  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสถานภาพกบัประสบการณ์ 
 การเดินทางท่องเท่ียว 
 

สถานภาพ ประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียว รวม 
 มาเป็น

คร้ังแรก 
1-2 คร้ัง 3-4 คร้ัง 5-6 คร้ัง 

มากกวา่  
7 คร้ัง 

 

โสด จ านวน 143 58 33 26 12 272 
ร้อยละ 35.3% 14.3% 8.1% 6.4% 3.0% 67.2% 

สมรส จ านวน 49 30 27 24 3 133 
ร้อยละ 12.1% 7.4% 6.7% 5.9% 0.7% 32.8% 

รวม จ านวน 192 88 60 50 15 405 
ร้อยละ 47.4% 21.7% 14.8% 12.3% 3.7% 100.0% 

2 = 15.080, Sig. = .005, Cramer’s V = .193 

 

  จากตารางท่ี 4.39  พบวา่  สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .005 ในระดับน้อย (Cramer’s V = .193) ส่วนใหญ่
นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสดจะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครเป็นคร้ังแรก 
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ตารางที ่4.40  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของสถานภาพกบัการรับรู้วกิฤตการณ์ 
 ทางการเมืองในกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว 
 

         สถานภาพ 
การรับรู้วกิฤติการณ์ทางการเมืองใน

กรุงเทพมหานคร 
รวม 

 รู้ ไม่รู้  
โสด จ านวน 190 82 272 

ร้อยละ 46.9% 20.2% 67.2% 
สมรส จ านวน 102 31 133 

ร้อยละ 25.2% 7.7% 32.8% 
รวม จ านวน 292 113 405 

ร้อยละ 72.1% 27.9% 100.0% 

2 = 2.077, Sig. = .150 

 

 จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้วกิฤติการณ์ทางการเมือง
ในกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที ่4.41  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของเพศกบัการตดัสินใจเดินทาง 
 กลบัมาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครอีกคร้ัง 
 

      สถานภาพ 
การตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวใน

กรุงเทพมหานครอีกคร้ัง 
รวม 

 มา ไม่มา  
โสด จ านวน 245 27 272 

ร้อยละ 60.5% 6.7% 67.2% 
สมรส จ านวน 129 4 133 

ร้อยละ 31.9% 1.0% 32.8% 
รวม จ านวน 374 31 405 

ร้อยละ 92.3% 7.7% 100.0% 

2 = 6.050, Sig. = .014, Cramer’s V = .122 
 
 

  จากตารางท่ี  4.41  พบว่า สถานภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางกลับมา
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .014 ในระดบันอ้ย (Cramer’s V = .122)  
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ตารางที ่4.42  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของสถานภาพกบัวตัถุประสงค ์
 การเดินทาง 
 

สถานภาพ  วตัถุประสงคก์ารเดินทาง รวม 
  พกัผอ่น

หยอ่นใจ 
ธุรกิจ วฒันธรรม ช๊อป

ป้ิง 
กีฬา สุขภาพ อ่ืนๆ  

โสด จ านวน 247 36 101 28 37 36 29 514 
ร้อยละ 31.5% 4.6% 12.9% 3.6% 4.7% 4.6% 3.7% 65.6% 

สมรส จ านวน 114 32 50 27 18 18 10 269 
ร้อยละ 14.6% 4.1% 6.4% 3.4% 2.3% 2.3% 1.3% 34.4% 

รวม จ านวน 361 68 151 55 55 54 39 783 
ร้อยละ 46.1% 8.7% 19.3% 7.0% 7.0% 6.9% 5.0% 100% 

2 = 12.902, Sig. = .045, Cramer’s V = .128 
 

จากตารางท่ี 4.42 พบว่าสถานภาพของนักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับวตัถุประสงค ์
การเดินทางท่องเท่ียวด้านการพกัผ่อนหย่อนใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .045 ในระดับน้อย 
(Cramer’s V = .128)  
 
ตารางที ่4.43  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของสถานภาพกบัช่องทางการรับรู้ 
 ข่าวสาร  
 

สถานภาพ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร รวม 
  หนงั 

สือ 
พิมพ ์ 

แอพ 
พิ 

เคชัน่ 

ค า
บอก
เล่า 

โซ 
เชียล
มีเดีย 

โทร 
ทศัน ์

อิน 
เตอร์
เน็ต 

เวบ็ 
ไซต ์

บลอ็ค สถาน
ฑูต 

หนงั 
สือ 
น า
เท่ียว 

 

โสด จ านวน 43 23 159 76 80 39 163 160 14 81 838 
ร้อยละ 12.7% 6.1% 6.4% 3.1% 13.0% 12.8% 1.1% 6.5% 67.0% 12.7% 6.1% 

สม 
รส 

จ านวน 25 14 76 17 41 26 83 77 16 37 412 
ร้อยละ 2.0% 1.1% 6.1% 1.4% 3.3% 2.1% 6.6% 6.2% 1.3% 3.0% 33% 

รวม จ านวน 68 37 235 93 121 65 246 237 30 118 1250 
ร้อยละ 5.4% 3.0% 18.8% 7.4% 9.7% 5.2% 19.7% 19% 2.4% 9.4% 100% 

2 = 17.324, Sig. = .044, Cramer’s V = .118 
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จากตารางท่ี 4.43  พบว่าสถานภาพของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัช่องทางการรับรู้
ข่าวสารอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .044 ในระดบัน้อย (Cramer’s V = .118) โดยส่วนมากนิยมใช้
ช่องทางการหาขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตม์ากท่ีสุด  
 
ตารางที ่4.44  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรรายไดก้บัค่าใชจ่้าย 
 

   รายได ้ ค่าใชจ่้าย รวม 
 ต ่ากวา่ 

1,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

1,001-
2,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

2,001-
3,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

3,001-
4,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

มากกวา่ 
4,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

อ่ืนๆ  

ต ่ากวา่  
15,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 154 43 3 3 1 8 212 
ร้อยละ 38.0% 10.6% 0.7% 0.7% 0.2% 2.0% 52.3% 

15,001-
30,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 39 66 24 7 1 1 138 
ร้อยละ 9.6% 16.3% 5.9% 1.7% 0.2% 0.2% 34.1% 

มากกวา่ 
30,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 3 6 4 6 3 0 22 
ร้อยละ 0.7% 1.5% 1.0% 1.5% 0.7% 0.0% 5.4% 

อ่ืนๆ จ านวน 14 4 3 4 0 8 33 
ร้อยละ 3.5% 1.0% 0.7% 1.0% 0.0% 2.0% 8.1% 

 
รวม จ านวน 210 119 34 20 5 17 405 

ร้อยละ 51.9% 29.4% 8.4% 4.9% 1.2% 4.2% 100.0% 

2 = 189.389, Sig. = .000, Cramer’s V = .395 
 

จากตารางท่ี 4.44  พบว่า รายได้โดยเฉล่ียของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครนั้นมีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .000 ในระดบัปานกลาง (Cramer’s V = .395)  
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ตารางที ่4.45  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรรายไดก้บัสถานท่ีพกั 
 

    รายได ้ สถานท่ีพกั รวม 
 โรงแรม อพาร์ท 

เมนท ์
บา้นเพื่อน / 

ญาติ 
เกส
เฮาท ์

อ่ืนๆ  

ต ่ากวา่  
15,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 110 16 10 72 4 212 
ร้อยละ 27.2% 4.0% 2.5% 17.8% 1.0% 52.3% 

15,001-
30,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 98 19 3 18 0 138 
ร้อยละ 24.2% 4.7% 0.7% 4.4% 0.0% 34.1% 

มากกวา่ 
30,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 20 2 0 0 0 22 
ร้อยละ 4.9% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 5.4% 

อ่ืนๆ จ านวน 26 2 0 5 0 33 
ร้อยละ 6.4% 0.5% 0.0% 1.2% 0.0% 8.1% 

 
รวม จ านวน 254 39 13 95 4 405 

ร้อยละ 62.7% 9.6% 3.2% 23.5% 1.0% 100% 

2 = 43.333, Sig. = .000, Cramer’s V = .327 
 

จากตารางท่ี 4.45  พบว่า รายได้โดยเฉล่ียของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครนั้นมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกสถานท่ีพกัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
.000 ในระดบัปานกลาง (Cramer’s V = .327) โดยส่วนมากนิยมเลือกสถานท่ีพกัคือโรงแรม และ
รองลงมาคือการเลือกท่ีพักประเภทเกสเฮาท์ โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000  
ดอลลาสหรัฐฯ  
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ตารางที่ 4.46  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของรายไดก้บัการตดัสินใจเลือกรูปแบบ 
  การเดินทางท่องเท่ียว 
 

    รายได ้ รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว รวม 
 แพก็เกจ

ทวัร์ 
ท่องเท่ียว
ดว้ยตวัเอง 

ทริป 
บริษทั 

อ่ืนๆ  

ต ่ากวา่  
15,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 18 183 5 6 212 
ร้อยละ 4.4% 45.2% 1.2% 1.5% 52.3% 

15,001-
30,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 9 113 16 0 138 
ร้อยละ 2.2% 27.9% 4.0% 0.0% 34.1% 

มากกวา่ 
30,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 0 19 3 0 22 
ร้อยละ 0.0% 4.7% 0.7% 0.0% 5.4% 

อ่ืนๆ จ านวน 0 33 0 0 33 
ร้อยละ 0.0% 8.1% 0.0% 0.0% 8.1% 

 
รวม จ านวน 27 348 24 6 405 

ร้อยละ 6.7% 85.9% 5.9% 1.5% 100% 

2 = 27.416, Sig. = .001, Cramer’s V = .260 

 

 จากตารางท่ี  4.46  พบว่า  รายได้ เฉ ล่ี ยของนักท่ องเท่ี ยวมีความสัมพัน ธ์กับการ 
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  .001 ในระดับน้อย 
(Cramer’s V = .260) โดยส่วนมากนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยตวัเองมากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.47  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของรายไดก้บับุคคลร่วมเดินทาง 
 

  รายได ้ บุคคลร่วมเดินทาง รวม 
 

คนเดียว 
ครอบ 
ครัว 

คนรัก เพื่อน 
บริษทั
ทวัร์ 

เพื่อน
ร่วมงาน 

 

ต ่ากวา่  
15,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 25 41 60 79 2 5 212 
ร้อยละ 6.2% 10.1% 14.8% 19.5% 0.5% 1.2% 52.3% 

15,001-
30,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 15 42 25 37 4 15 138 
ร้อยละ 3.7% 10.4% 6.2% 9.1% 1.0% 3.7% 34.1% 

มากกวา่ 
30,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 4 9 2 4 0 3 22 
ร้อยละ 1.0% 2.2% 0.5% 1.0% 0.0% 0.7% 5.4% 

อ่ืนๆ จ านวน 1 17 2 13 0 0 33 
ร้อยละ 0.2% 4.2% 0.5% 3.2% 0.0% 0.0% 8.1% 

 
รวม จ านวน 45 109 89 133 6 23 405 

ร้อยละ 11.1% 26.9% 22.0% 32.8% 1.5% 5.7% 100.0% 

2 = 50.215, Sig. = .000, Cramer’s V = .352 

  
จากตารางท่ี 4.47  พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบับุคคลร่วมเดินทาง

อ ย่ า ง มี นั ย ส าคัญ ท างส ถิ ติ ท่ี  .000 ใน ระ ดับ ป าน ก ล าง  (Cramer’s V = .352)  ส่ ว น ม าก 
มีค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ต ่ากว่า 15,000 ดอลล่าสหรัฐฯ โดย
เดินทางมาท่องเท่ียวกบัเพื่อน 
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ตารางที ่4.48  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของรายไดก้บัระยะเวลาในการท่องเท่ียว 
 

  รายได ้ ระยะเวลาในการท่องเท่ียว รวม 
 

1-7 วนั 8-14 วนั 15-21 วนั 22-29 วนั 
มากกวา่  

30วนั 
 

ต ่ากวา่  
15,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 86 99 12 8 7 212 
ร้อยละ 21.2% 24.4% 3.0% 2.0% 1.7% 52.3% 

15,001-
30,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 65 50 7 2 14 138 
ร้อยละ 16.0% 12.3% 1.7% 0.5% 3.5% 34.1% 

มากกวา่ 
30,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 6 11 1 0 4 22 
ร้อยละ 1.5% 2.7% 0.2% 0.0% 1.0% 5.4% 

อ่ืนๆ จ านวน 17 12 3 0 1 33 
ร้อยละ 4.2% 3.0% 0.7% 0.0% 0.2% 8.1% 

 
รวม จ านวน 174 172 23 10 26 405 

ร้อยละ 43.0% 42.5% 5.7% 2.5% 6.4% 100.0% 

2 = 21.137, Sig. = .048, Cramer’s V = .228 

 

 จากตารางท่ี 4.48  พบว่า รายได้เฉล่ียของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการ
ท่องเท่ียวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .048 ในระดบัน้อย (Cramer’s V = .228) พบว่า นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติจากกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษานั้นส่วนมากใช้ระยะเวลาการท่องเท่ียวระหวา่ง 8-14 วนั โดย
ใชจ่้ายระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวต ่ากวา่  15,000 ดอลล่าสหรัฐฯ 
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ตารางที ่4.49  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรรายไดก้บัประสบการณ์การ 
 เดินทางท่องเท่ียว 
 

  รายได ้ ประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียว รวม 
 มาเป็น

คร้ังแรก 
1-2 คร้ัง 3-4 คร้ัง 5-6 คร้ัง 

มากกวา่ 7 
คร้ัง 

 

ต ่ากวา่  
15,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 117 44 21 20 10 212 
ร้อยละ 28.9% 10.9% 5.2% 4.9% 2.5% 52.3% 

15,001-
30,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 45 37 28 23 5 138 
ร้อยละ 11.1% 9.1% 6.9% 5.7% 1.2% 34.1% 

มากกวา่ 
30,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 5 6 8 3 0 22 
ร้อยละ 1.2% 1.5% 2.0% 0.7% 0.0% 5.4% 

อ่ืนๆ จ านวน 25 1 3 4 0 33 
ร้อยละ 6.2% 0.2% 0.7% 1.0% 0.0% 8.1% 

 
รวม จ านวน 192 88 60 50 15 405 

ร้อยละ 47.4% 21.7% 14.8% 12.3% 3.7% 100.0% 

  2 = 44.926, Sig. = .000, Cramer’s V = .333 
 
  จากตารางท่ี 4.49  พบว่า  รายได้เฉล่ียมีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์การเดินทาง
ท่ อ ง เท่ี ย วอ ย่ า ง มี นั ย ส าคัญ ท างส ถิ ติ ท่ี  .000 ใน ระ ดับ ป าน ก ล าง  (Cramer’s V = .333)  
เดินท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรกโดยมีค่าใชจ่้ายต ่ากวา่ 15,000 ดอลล่าสหรัฐฯ 
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ตารางที ่4.50  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของรายไดก้บัการรับรู้วกิฤติการณ์ทาง 
 การเมืองในกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว 
 

       รายได ้
การรับรู้วกิฤติการณ์ทางการเมือง

ในกรุงเทพมหานคร 
รวม 

 รู้ ไม่รู้  
ต ่ากวา่  
15,000 ดอลล่าสหรัฐฯ 

จ านวน 146 66 212 
ร้อยละ 36.0% 16.3% 52.3% 

15,001-30,000  
ดอลล่าสหรัฐฯ 

จ านวน 114 24 138 
ร้อยละ 28.1% 5.9% 34.1% 

มากกวา่ 30,000  
ดอลล่าสหรัฐฯ 

จ านวน 17 5 22 
ร้อยละ 4.2% 1.2% 5.4% 

อ่ืนๆ จ านวน 15 18 33 
ร้อยละ 3.7% 4.4% 8.1% 

รวม จ านวน 292 113 405 
ร้อยละ 72.1% 27.9% 100.0% 

2 = 20.616, Sig. = .000, Cramer’s V = .226 

 

 จากตารางท่ี 4.50  พบว่า รายได้มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้วิกฤติการณ์ทางการเมืองใน
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .009 ในระดบันอ้ย (Cramer’s V = .226) 
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ตารางที ่4.51  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของรายไดก้บัการตดัสินใจเดินทาง 
 กลบัมาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครอีกคร้ัง 
 

      รายได ้
การตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่องเท่ียว 

ในกรุงเทพมหานครอีกคร้ัง 
รวม 

 มา ไม่มา  
ต ่ากวา่  
15,000 ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 188 24 212 
ร้อยละ 46.4% 5.9% 52.3% 

15,001-30,000  
ดอลล่าสหรัฐฯ 

จ านวน 137 1 138 
ร้อยละ 33.8% 0.2% 34.1% 

มากกวา่ 30,000 
ดอลล่าสหรัฐฯ 

จ านวน 20 2 22 
ร้อยละ 4.9% 0.5% 5.4% 

อ่ืนๆ จ านวน 29 4 33 
ร้อยละ 7.2% 1.0% 8.1% 

รวม จ านวน 374 31 405 
ร้อยละ 92.3% 7.7% 100.0% 

2 = 14.403, Sig. = .002, Cramer’s V = .189 

 

 จากตารางท่ี 4.51  พบว่า รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่องเท่ียว
ในกรุงเทพมหานครอีกคร้ังอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .002 ในระดับน้อย (Cramer’s V = .189) 
รายไดเ้ฉล่ียของนกัท่องเท่ียวต ่ากว่า 15,000 ดอลล่าสหรัฐฯ โดยจะมีการตดัสินใจเดินทางกลบัมา
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครอีกคร้ัง 
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ตารางที ่4.52  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของรายไดก้บัวตัถุประสงคก์ารเดินทาง 
 

 รายได ้  วตัถุประสงคก์ารเดินทาง รวม 
  พกัผอ่น

หยอ่นใจ 
ธุรกิจ วฒันธรรม ช๊อปป้ิง กีฬา สุขภาพ อ่ืนๆ  

ต ่ากวา่  
15,000  
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 202 12 80 20 32 21 27 394 
ร้อยละ 25.8% 1.5% 10.2% 2.6% 4.1% 2.7% 3.4% 50.3% 

15,001-
30,000  
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 113 37 51 26 14 27 8 276 
ร้อยละ 14.4% 4.7% 6.5% 3.3% 1.8% 3.4% 1.0% 35.2% 

มากกวา่ 
30,000  
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 16 14 10 7 3 4 1 55 
ร้อยละ 2.0% 1.8% 1.3% .9% .4% .5% .1% 7.0% 

อ่ืนๆ จ านวน 30 5 10 2 6 2 3 58 
ร้อยละ 3.8% .6% 1.3% .3% .8% .3% .4% 7.4% 

 
รวม จ านวน 361 68 151 55 55 54 39 783 

ร้อยละ 46.1% 8.7% 19.3% 7.0% 7.0% 6.9% 5.0% 100% 

2 = 70.805, Sig. = .000, Cramer’s V = .174 
 

จากตารางท่ี 4.52  พบว่ารายได้เฉล่ียของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กับวตัถุประสงค ์
การเดินทางท่องเท่ียวด้านการพกัผ่อนหย่อนใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .000 ในระดับน้อย 
(Cramer’s V = .174)  
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ตารางที ่4.53  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของรายไดก้บัช่องทางการรับรู้ข่าวสาร  
 
รายได ้  ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร รวม 
  หนงั 

สือ 
พิมพ ์ 

แอพ 
พิ 

เคชัน่ 

ค าบอก
เล่า 

โซ 
เชียล
มีเดีย 

โทร 
ทศัน์ 

 

อิน 
เตอร์
เน็ต 

เวบ็ 
ไซต ์

บลอ็ค สถาน
ฑูต 

หนงั 
สือ 
น า
เท่ียว 

 

ต ่ากวา่  
15,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 34 22 124 58 63 32 129 132 15 71 680 

ร้อยละ 2.7% 1.8% 9.9% 4.6% 5.0% 2.6% 10.3% 10.6% 1.2% 5.7% 54.4% 

15,001-
30,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 23 13 82 17 38 23 87 70 10 34 397 

ร้อยละ 1.8% 1.0% 6.6% 1.4% 3.0% 1.8% 7.0% 5.6% .8% 2.7% 31.8% 

มากกวา่
30,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 6 0 8 3 8 5 17 15 1 4 67 

ร้อยละ .5% .0% .6% .2% .6% .4% 1.4% 1.2% .1% .3% 5.4% 

อ่ืนๆ 
จ านวน 5 2 21 15 12 5 13 20 4 9 106 

ร้อยละ .4% .2% 1.7% 1.2% 1.0% .4% 1.0% 1.6% .3% .7% 8.5% 
 

รวม จ านวน 68 37 235 93 121 65 246 237 30 118 1250 

 ร้อยละ 5.4% 3.0% 18.8% 7.4% 9.7% 5.2% 19.7% 19.0% 2.4% 9.4% 100% 

2 = 32.217, Sig. = .224 
 

จากตารางท่ี 4.53 พบวา่รายไดเ้ฉล่ียของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่องทางการรับรู้
ข่าวสารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.54  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของระดบัการศึกษากบัค่าใชจ่้าย 
 

ระดบัการศึกษา ค่าใชจ่้าย รวม 
 ต ่ากวา่ 

1,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

1,001-
2,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

2,001-
3,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

3,001-
4,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

มากกวา่ 
4,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

อ่ืนๆ  

มธัยม 
ตน้ 

จ านวน 2 1 0 3 0 1 7 
ร้อยละ 0.5% 0.2% 0.0% 0.7% 0.0% 0.2% 1.7% 

มธัยม 
ปลาย 

จ านวน 19 2 1 2 2 12 38 
ร้อยละ 4.7% 0.5% 0.2% 0.5% 0.5% 3.0% 9.4% 

ปริญญา
ตรี 

จ านวน 168 106 30 14 3 3 324 
ร้อยละ 41.5% 26.2% 7.4% 3.5% 0.7% 0.7% 80.0% 

อ่ืนๆ จ านวน 21 10 3 1 0 1 36 
ร้อยละ 5.2% 2.5% 0.7% 0.2% 0.0% 0.2% 8.9% 

รวม จ านวน 210 119 34 20 5 17 405 
ร้อยละ 51.9% 29.4% 8.4% 4.9% 1.2% 4.2% 100% 

2 = 117.513, Sig. = .000, Cramer’s V = .311 
 

จากตารางท่ี 4.54 พบว่า ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .000 ในระดับปานกลาง (Cramer’s V = .311) โดยมีระดับ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรีและใชจ่้ายเงินนอ้ยกวา่ 15,000 ดอลล่าสหรัฐฯ 
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ตารางที ่4.55  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรระดบัการศึกษากบัการ 
 ตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกั 
 

  ระดบัการศึกษา สถานท่ีพกั รวม 
 โรงแรม อพาร์ท 

เมนท ์
บา้นเพื่อน 

/ ญาติ 
เกสเฮาท ์ อ่ืนๆ  

มธัยม 
ตน้ 

จ านวน 6 1 0 0 0 7 
ร้อยละ 1.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 

มธัยม 
ปลาย 

จ านวน 25 3 1 8 1 38 
ร้อยละ 6.2% 0.7% 0.2% 2.0% 0.2% 9.4% 

ปริญญา
ตรี 

จ านวน 200 31 11 79 3 324 
ร้อยละ 49.4% 7.7% 2.7% 19.5% 0.7% 80.0% 

อ่ืนๆ จ านวน 23 4 1 8 0 36 
ร้อยละ 5.7% 1.0% 0.2% 2.0% 0.0% 8.9% 

รวม จ านวน 254 39 13 95 4 405 
ร้อยละ 62.7% 9.6% 3.2% 23.5% 1.0% 100.0% 

2 = 4.740, Sig. = .966 
 
จากตารางท่ี 4.55 พบว่า ระดับการศึกษาของนักท่องเท่ียวไม่มีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว 
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ตารางที ่4.56  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรระดบัการศึกษากบัการ 
 ตดัสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว 
 

 ระดบัการศึกษา รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว รวม 
 แพก็เกจ

ทวัร์ 
ท่องเท่ียว
ดว้ยตวัเอง 

ทริปบริษทั อ่ืนๆ  

มธัยม 
ตน้ 

จ านวน 0 7 0 0 7 
ร้อยละ 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 1.7% 

มธัยม 
ปลาย 

จ านวน 2 33 0 3 38 
ร้อยละ 0.5% 8.1% 0.0% 0.7% 9.4% 

ปริญญา
ตรี 

จ านวน 19 280 24 1 324 
ร้อยละ 4.7% 69.1% 5.9% 0.2% 80.0% 

อ่ืนๆ จ านวน 6 28 0 2 36 
ร้อยละ 1.5% 6.9% 0.0% 0.5% 8.9% 

รวม จ านวน 27 348 24 6 405 
ร้อยละ 6.7% 85.9% 5.9% 1.5% 100% 

2 = 30.440, Sig. = .000, Cramer’s V = .274 

 

 จากตารางท่ี 4.56  พบวา่ ระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลื อก รูป แบบก าร เดินท างท่ อ ง เท่ี ยวอย่ าง มี นั ยส าคัญ ท างส ถิ ติ ท่ี  .000 ใน ระดับ น้ อ ย  
(Cramer’s V = .260) พบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจะเดินทาง
ท่องเท่ียวดว้ยตนเอง 
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ตารางที ่4.57  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของระดบัการศึกษากบับุคคล 
 ร่วมเดินทาง 
 
ระดบัการศึกษา บุคคลร่วมเดินทาง รวม 
 

คนเดียว 
ครอบ 
ครัว 

คนรัก เพื่อน 
บริษทั
ทวัร์ 

เพื่อน
ร่วมงาน 

 

มธัยม 
ตน้ 

จ านวน 1 2 1 3 0 0 7 
ร้อยละ 0.2% 0.5% 0.2% 0.7% 0.0% 0.0% 1.7% 

มธัยม 
ปลาย 

จ านวน 4 15 4 15 0 0 38 
ร้อยละ 1.0% 3.7% 1.0% 3.7% 0.0% 0.0% 9.4% 

ปริญญา
ตรี 

จ านวน 38 79 79 102 3 23 324 
ร้อยละ 9.4% 19.5% 19.5% 25.2% 0.7% 5.7% 80.0% 

อ่ืนๆ จ านวน 2 13 5 13 3 0 36 
ร้อยละ 0.5% 3.2% 1.2% 3.2% 0.7% 0.0% 8.9% 

รวม จ านวน 45 109 89 133 6 23 405 
ร้อยละ 11.1% 26.9% 22.0% 32.8% 1.5% 5.7% 100% 

2 = 29.227, Sig. = .015, Cramer’s V = .269 

 

 จากตารางท่ี 4.57  พบว่า ระดบัการศึกษาของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบับุคคลร่วม
เดินทางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี  .015 ในระดับน้อย (Cramer’s V = .269) นักท่องเท่ี ยว
ชาวต่างชาติท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีนิยมเดินทางท่องเท่ียวกบัเพื่อนมากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.58  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของระดบัการศึกษากบัระยะเวลา 
 ในการท่องเท่ียว 
 

 ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท่องเท่ียว รวม 
 

1-7 วนั 8-14 วนั 15-21 วนั 22-29 วนั 
มากกวา่  

30วนั 
 

มธัยม 
ตน้ 

จ านวน 1 4 1 1 0 7 
ร้อยละ 0.2% 1.0% 0.2% 0.2% 0.0% 1.7% 

มธัยม 
ปลาย 

จ านวน 20 16 0 0 2 38 
ร้อยละ 4.9% 4.0% 0.0% 0.0% 0.5% 9.4% 

ปริญญา
ตรี 

จ านวน 139 137 19 8 21 324 
ร้อยละ 34.3% 33.8% 4.7% 2.0% 5.2% 80.0% 

อ่ืนๆ จ านวน 14 15 3 1 3 36 
ร้อยละ 3.5% 3.7% 0.7% 0.2% 0.7% 8.9% 

รวม จ านวน 174 172 23 10 26 405 
ร้อยละ 43.0% 42.5% 5.7% 2.5% 6.4% 100% 

2 = 11.854, Sig. = .457 

 

 จากตารางท่ี 4.58  พบวา่ ระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลา
การท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที ่4.59  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรระดบัการศึกษา 
 กบัประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียว 
 

ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียว รวม 
 มาเป็น

คร้ังแรก 
1-2 คร้ัง 3-4 คร้ัง 5-6 คร้ัง 

มากกวา่ 
7 คร้ัง 

 

มธัยม 
ตน้ 

จ านวน 5 0 0 2 0 7 
ร้อยละ 1.2% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 1.7% 

มธัยม 
ปลาย 

จ านวน 30 1 4 0 3 38 
ร้อยละ 7.4% 0.2% 1.0% 0.0% 0.7% 9.4% 

ปริญญา
ตรี 

จ านวน 137 83 52 41 11 324 
ร้อยละ 33.8% 20.5% 12.8% 10.1% 2.7% 80.0% 

อ่ืนๆ จ านวน 20 4 4 7 1 36 
ร้อยละ 4.9% 1.0% 1.0% 1.7% 0.2% 8.9% 

รวม จ านวน 192 88 60 50 15 405 
ร้อยละ 47.4% 21.7% 14.8% 12.3% 3.7% 100.0% 

  2 = 35.228, Sig. = .000, Cramer’s V = .295 
 
  จากตารางท่ี  4.59 พบว่า  ระดับการศึกษาของนักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับ
ประสบก ารณ์ ก าร เดิ นท างท่ อ ง เท่ี ยวอย่าง มี นั ยส าคัญ ท างส ถิ ติ ท่ี  .000 ใน ระดับน้ อย 
(Cramer’s V = .295) โดยผูท่ี้มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีเดินท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรกมากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.60  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของระดบัการศึกษากบัการรับรู้ 
 วกิฤตการณ์ทางการเมืองในกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว 
 

  ระดบัการศึกษา 
การรับรู้วกิฤติการณ์ทาง

การเมืองในกรุงเทพมหานคร 
รวม 

 รู้ ไม่รู้  
มธัยมตน้ จ านวน 5 2 7 

ร้อยละ 1.2% 0.5% 1.7% 
มธัยมปลาย จ านวน 12 26 38 

ร้อยละ 3.0% 6.4% 9.4% 
ปริญญาตรี จ านวน 251 73 324 

ร้อยละ 62.0% 18.0% 80.0% 
อ่ืนๆ จ านวน 24 12 36 

ร้อยละ 5.9% 3.0% 8.9% 
รวม จ านวน 292 113 405 

ร้อยละ 72.1% 27.9% 100.0% 

2 = 36.189, Sig. = .000, Cramer’s V = .300 

 

 จากตารางท่ี 4.60  พบว่า ระดับการศึกษาของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กับการรับรู้
วิกฤติการณ์ทางการเมืองในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี  .009 ในระดับ 
ปานกลาง (Cramer’s V = .3.00) 
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ตารางที ่4.61  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจ 
  เดินทางกลบัมาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครอีกคร้ัง 
 

ระดบัการศึกษา 
การตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่องเท่ียว

ในกรุงเทพมหานครอีกคร้ัง 
รวม 

 มา ไม่มา  
มธัยมตน้ จ านวน 6 1 7 

ร้อยละ 1.5% 0.2% 1.7% 
มธัยมปลาย จ านวน 30 8 38 

ร้อยละ 7.4% 2.0% 9.4% 
ปริญญาตรี จ านวน 306 18 324 

ร้อยละ 75.6% 4.4% 80.0% 
อ่ืนๆ จ านวน 32 4 36 

ร้อยละ 7.9% 1.0% 8.9% 
รวม จ านวน 374 31 405 

ร้อยละ 92.3% 7.7% 100.0% 

2 = 12.714, Sig. = .005, Cramer’s V = .177 

 

 จากตารางท่ี  4.61  พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทาง 
กลับมาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครอีกคร้ังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .005 ในระดับน้อย 
(Cramer’s V = .189)  
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ตารางที ่4.62  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของระดบัการศึกษากบัวตัถุประสงค ์
  การเดินทาง 
 

ระดบัการศึกษา วตัถุประสงคก์ารเดินทาง รวม 
  พกัผอ่น

หยอ่นใจ 
ธุรกิจ วฒัน 

ธรรม 
ช๊อป
ป้ิง 

กีฬา สุขภาพ อ่ืนๆ  

มธัยม 
ตน้ 

จ านวน 4 3 3 2 1 0 2 15 
ร้อยละ .5% .4% .4% .3% .1% .0% .3% 1.9% 

มธัยม 
ปลาย 

จ านวน 37 3 10 0 4 4 1 59 
ร้อยละ 4.8% .4% 1.3% .0% .5% .5% .1% 7.7% 

ปริญญา
ตรี 

จ านวน 287 58 119 48 44 46 30 632 
ร้อยละ 37.2% 7.5% 15.4% 6.2% 5.7% 6.0% 3.9% 82.0% 

อ่ืนๆ จ านวน 29 4 18 5 3 2 4 65 
ร้อยละ 3.8% .5% 2.3% .6% .4% .3% .5% 8.4% 

รวม จ านวน 357 68 150 55 52 52 37 771 
ร้อยละ 46.3% 8.8% 19.5% 7.1% 6.7% 6.7% 4.8% 100% 

2 = 23.094, Sig. = .187 
 

จากตารางท่ี  4.62  พบว่าระดับการศึกษาของนักท่องเท่ียวไม่ มีความสัมพัน ธ์กับ
วตัถุประสงคก์ารเดินทางท่องเท่ียวดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที ่4.63  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของระดบัการศึกษากบัช่องทาง 
 การรับรู้ข่าวสาร  
 

ระดบัการศึกษา ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร รวม 
  หนงั

สือ 
พิมพ ์ 

แอพ 
พิเค
ชัน่ 

ค า
บอก
เล่า 

โซ 
เชียล
มีเดีย 

โทร 
ทศัน์ 

อิน 
เตอร์
เน็ต 

เวบ็ 
ไซต ์

บลอ็ค สถาน
ฑูต 

หนงั 
สือ 
น า
เท่ียว 

 

ต ่ากวา่  
15,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 3 0 5 4 2 1 4 2 0 2 23 

ร้อยละ .2% .0% .4% .3% .2% .1% .3% .2% .0% .2% 1.9% 

15,001-
30,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 3 2 17 16 11 5 17 25 1 10 107 

ร้อยละ .2% .2% 1.4% 1.3% .9% .4% 1.4% 2.0% .1% .8% 8.7% 

มากกวา่ 
30,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

จ านวน 56 33 187 68 100 51 208 186 23 96 1008 

ร้อยละ 4.5% 2.7% 15.1% 5.5% 8.1% 4.1% 16.8% 15.1% 1.9% 7.8% 81.6% 

อ่ืนๆ 
จ านวน 5 1 22 5 7 8 15 22 4 8 97 

ร้อยละ .4% .1% 1.8% .4% .6% .6% 1.2% 1.8% .3% .6% 7.9% 
 

รวม จ านวน 67 36 231 93 120 65 244 235 28 116 1235 

 ร้อยละ 5.4% 2.9% 18.7% 7.5% 9.7% 5.3% 19.8% 19% 2.3% 9.4% 100% 

2 = 31.242, Sig. = .261 
 

จากตารางท่ี 4.63  พบว่ารายได้เฉล่ียของนักท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่องทางการ
รับรู้ข่าวสารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.64  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรดา้นอาชีพกบัค่าใชจ่้าย 
 

 อาชีพ ค่าใชจ่้าย รวม 
 ต ่ากวา่ 

1,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

1,001-
2,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

2,001-
3,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

3,001-
4,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

มากกวา่ 
4,000 
ดอลล่า
สหรัฐฯ 

อ่ืนๆ  

พนกังาน
รัฐบาล 

จ านวน 8 4 1 2 0 0 15 
ร้อยละ 2.0% 1.0% 0.2% 0.5% 0.0% 0.0% 3.7% 

พนกังาน
บริษทั 

จ านวน 111 63 11 6 4 1 196 
ร้อยละ 27.4% 15.6% 2.7% 1.5% 1.0% 0.2% 48.4% 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

จ านวน 10 24 15 10 0 0 59 
ร้อยละ 2.5% 5.9% 3.7% 2.5% 0.0% 0.0% 14.6% 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

จ านวน 57 5 0 1 1 11 75 
ร้อยละ 14.1% 1.2% 0.0% 0.2% 0.2% 2.7% 18.5% 

 เกษียณ 
 อาย ุ

จ านวน 3 5 5 1 0 0 14 
ร้อยละ 0.7% 1.2% 1.2% 0.2% 0.0% 0.0% 3.5% 

 อ่ืนๆ 
จ านวน 21 18 2 0 0 5 46 
ร้อยละ 5.2% 4.4% 0.5% 0.0% 0.0% 1.2% 11.4% 

 รวม จ านวน 210 119 34 20 5 17 405 
 ร้อยละ 51.9% 29.4% 8.4% 4.9% 1.2% 4.2% 100% 

2 = 148.199, Sig. = .000, Cramer’s V = .271 
 

จากตารางท่ี 4.64  พบว่า อาชีพของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความส าคญักบัค่าใช้จ่าย
ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .000 (Cramer’s V = .271) ในระดับ 
กลาง โดยมีเป็นพนกังานเอกชนและใชจ่้ายเงินนอ้ยกวา่ 15,000 ดอลล่าสหรัฐฯ 
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ตารางที ่4.65  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรดา้นอาชีพกบัการตดัสินใจ 
 เลือกสถานท่ีพกั 
 

  อาชีพ สถานท่ีพกั รวม 
 โรงแรม อพาร์ท 

เมนท ์
บา้นเพื่อน 

/ ญาติ 
เกสเฮาท ์ อ่ืนๆ  

พนกังาน
รัฐบาล 

จ านวน 6 1 0 0 0 7 
ร้อยละ 1.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 

พนกังาน
บริษทั 

จ านวน 25 3 1 8 1 38 
ร้อยละ 6.2% 0.7% 0.2% 2.0% 0.2% 9.4% 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

จ านวน 200 31 11 79 3 324 
ร้อยละ 49.4% 7.7% 2.7% 19.5% 0.7% 80.0% 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

จ านวน 23 4 1 8 0 36 
ร้อยละ 5.7% 1.0% 0.2% 2.0% 0.0% 8.9% 

 เกษียณ 
 อาย ุ

จ านวน 254 39 13 95 4 405 
ร้อยละ 62.7% 9.6% 3.2% 23.5% 1.0% 100.0% 

 อ่ืนๆ 
จ านวน 254 39 13 95 4 405 
ร้อยละ 62.7% 9.6% 3.2% 23.5% 1.0% 100.0% 

 รวม 
จ านวน 254 39 13 95 4 405 
ร้อยละ 62.7% 9.6% 3.2% 23.5% 1.0% 100% 

2 = 100.417, Sig. = .000, Cramer’s V = .249 
 

จากตารางท่ี 4.65  พบว่า อาชีพของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือก
สถานท่ีพกัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .000 ในระดบัน้อย (Cramer’s V = .249) โดยส่วนใหญ่นั้น
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในกลุ่มตวัอย่างน้ีมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัและนิยมเลือกท่ีพกัประเภท
โรงแรมมากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.66  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรดา้นอาชีพกบัการตดัสินใจ 
 เลือกรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว 
 

  อาชีพ รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว รวม 
 แพจ็เกจ

ทวัร์ 
ท่องเท่ียว
ดว้ยตวัเอง 

ทริป 
บริษทั 

อ่ืนๆ  

พนกังาน
รัฐบาล 

จ านวน 1 13 0 1 15 
ร้อยละ 0.2% 3.2% 0.0% 0.2% 3.7% 

พนกังาน
บริษทั 

จ านวน 17 163 16 0 196 
ร้อยละ 4.2% 40.2% 4.0% 0.0% 48.4% 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

จ านวน 0 52 7 0 59 
ร้อยละ 0.0% 12.8% 1.7% 0.0% 14.6% 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

จ านวน 4 68 0 3 75 
ร้อยละ 1.0% 16.8% 0.0% 0.7% 18.5% 

 เกษียณ 
 อาย ุ

จ านวน 2 12 0 0 14 
ร้อยละ 0.5% 3.0% 0.0% 0.0% 3.5% 

 อ่ืนๆ 
จ านวน 3 40 1 2 46 
ร้อยละ 0.7% 9.9% 0.2% 0.5% 11.4% 

 รวม จ านวน 27 348 24 6 405 
ร้อยละ 6.7% 85.9% 5.9% 1.5% 100.0% 

2 = 31.840, Sig. = .007, Cramer’s V = .162 
 
จากตารางท่ี 4.66  พบว่า อาชีพของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือก

รูปแบบการเดินทางอย่างมีนัยส าคัญทางส ถิ ติ ท่ี  .007 ในระดับน้อย (Cramer’s V = .162)  
โดยส่วนมากมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน โดยนิยมเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง 
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ตารางที ่4.67  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรดา้นอาชีพกบับุคคล 
 ร่วมเดินทาง 
 
อาชีพ ค่าใชจ่้าย                            รวม 
 ท่องเท่ียว

คนเดียว 
ครอบ 
ครัว 

คนรัก เพื่อน 
บริษทั
ทวัร์ 

เพื่อน
ร่วมงาน 

 

พนกังาน
รัฐบาล 

จ านวน 2 8 1 4 0 0 15 
ร้อยละ 0.5% 2.0% 0.2% 1.0% 0.0% 0.0% 3.7% 

พนกังาน
บริษทั 

จ านวน 19 44 51 68 2 12 196 
ร้อยละ 4.7% 10.9% 12.6% 16.8% 0.5% 3.0% 48.4% 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

จ านวน 4 22 11 14 0 8 59 
ร้อยละ 1.0% 5.4% 2.7% 3.5% 0.0% 2.0% 14.6% 

นกัศึกษา จ านวน 12 20 9 32 2 0 75 
ร้อยละ 3.0% 4.9% 2.2% 7.9% 0.5% 0.0% 18.5% 

 เกษียณ 
 อาย ุ

จ านวน 5 4 1 2 2 0 14 
ร้อยละ 1.2% 1.0% 0.2% 0.5% 0.5% 0.0% 3.5% 

 อ่ืนๆ จ านวน 3 11 16 13 0 3 46 
ร้อยละ 0.7% 2.7% 4.0% 3.2% 0.0% 0.7% 11.4% 

 รวม จ านวน 45 109 89 133 6 23 405 
 ร้อยละ 11.1% 26.9% 22.0% 32.8% 1.5% 5.7% 100% 

2 = 65.573, Sig. = .000, Cramer’s V = .183 
 

จากตารางท่ี 4.67  พบวา่ อาชีพของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบับุคคลร่วมเดินทางอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .000 ในระดบัน้อย (Cramer’s V = .183) โดยส่วนมากมีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัท่ีเลือกเดินทางท่องเท่ียวกบัเพื่อน รองลงมาคือเพื่อนร่วมงาน 
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ตารางที ่4.68  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรดา้นอาชีพกบัระยะเวลา 
 การท่องเท่ียว 
 

อาชีพ ระยะเวลาในการท่องเท่ียว รวม 
 

1-7 วนั 8-14 วนั 15-21 วนั 22-29 วนั 
มากกวา่  

30วนั 
 

พนกังาน
รัฐบาล 

จ านวน 8 5 1 0 1 15 
ร้อยละ 2.0% 1.2% 0.2% 0.0% 0.2% 3.7% 

พนกังาน
บริษทั 

จ านวน 82 89 7 6 12 196 
ร้อยละ 20.2% 22.0% 1.7% 1.5% 3.0% 48.4% 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

จ านวน 28 20 7 2 2 59 
ร้อยละ 6.9% 4.9% 1.7% 0.5% 0.5% 14.6% 

นกัศึกษา 
จ านวน 36 33 3 1 2 75 
ร้อยละ 8.9% 8.1% 0.7% 0.2% 0.5% 18.5% 

เกษียณ 
 อาย ุ

จ านวน 0 6 2 0 6 14 
ร้อยละ 0.0% 1.5% 0.5% 0.0% 1.5% 3.5% 

อ่ืนๆ 
จ านวน 20 19 3 1 3 46 
ร้อยละ 4.9% 4.7% 0.7% 0.2% 0.7% 11.4% 

รวม 
จ านวน 174 172 23 10 26 405 
ร้อยละ 43.0% 42.5% 5.7% 2.5% 6.4% 100.0% 

2 = 49.809, Sig. = .000, Cramer’s V = .175 

 

จากตารางท่ี 4.68  พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .000 ในระดบัน้อย (Cramer’s V = .175) ส่วนมากมีอาชีพพนักงานบริษทัใช้ระยะเวลา
การท่องเท่ียวอยูร่ะหวา่ง 8-14 วนั 
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ตารางที ่4.69  แสดงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรดา้นอาชีพกบัประสบการณ์ 
 การเดินทางท่องเท่ียว 
 

อาชีพ ประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียว รวม 
 มาเป็น

คร้ังแรก 
1-2 คร้ัง 3-4 คร้ัง 5-6 คร้ัง 

มากกวา่ 
7 คร้ัง 

 

พนกังาน
รัฐบาล 

จ านวน 8 6 0 1 0 15 
ร้อยละ 2.0% 1.5% 0.0% 0.2% 0.0% 3.7% 

พนกังาน
บริษทั 

จ านวน 95 47 27 21 6 196 
ร้อยละ 23.5% 11.6% 6.7% 5.2% 1.5% 48.4% 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

จ านวน 14 13 15 12 5 59 
ร้อยละ 3.5% 3.2% 3.7% 3.0% 1.2% 14.6% 

นกัศึกษา 
จ านวน 51 11 5 5 3 75 
ร้อยละ 12.6% 2.7% 1.2% 1.2% 0.7% 18.5% 

 เกษียณ 
 อาย ุ

จ านวน 3 1 4 5 1 14 
ร้อยละ 0.7% 0.2% 1.0% 1.2% 0.2% 3.5% 

อ่ืนๆ 
จ านวน 21 10 9 6 0 46 
ร้อยละ 5.2% 2.5% 2.2% 1.5% 0.0% 11.4% 

รวม 
จ านวน 192 88 60 50 15 405 
ร้อยละ 47.4% 21.7% 14.8% 12.3% 3.7% 100% 

  2 = 53.027, Sig. = .000, Cramer’s V = .181 
 

จากตารางท่ี 4.69  พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียวอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .000 ในระดบันอ้ย (Cramer’s V = .181) ส่วนมากเป็นพนกังานบริษทั และเขา้
มาท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรก 
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ตารางที ่4.70  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของอาชีพกบัการรับรู้วกิฤตการณ์ 
 ทางการเมืองในกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว 
 

อาชีพ 
การรับรู้วกิฤติการณ์ทางการเมือง

ในกรุงเทพมหานคร 
รวม 

 รู้ ไม่รู้  
พนกังานรัฐบาล จ านวน 7 8 15 

ร้อยละ 1.7% 2.0% 3.7% 
พนกังานบริษทั จ านวน 145 51 196 

ร้อยละ 35.8% 12.6% 48.4% 
ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 53 6 59 

ร้อยละ 13.1% 1.5% 14.6% 

นกัศึกษา 
จ านวน 44 31 75 
ร้อยละ 10.9% 7.7% 18.5% 

 เกษียณ 
 อาย ุ

จ านวน 13 1 14 
ร้อยละ 3.2% 0.2% 3.5% 

อ่ืนๆ 
จ านวน 30 16 46 
ร้อยละ 7.4% 4.0% 11.4% 

รวม 
จ านวน 292 113 405 
ร้อยละ 72.1% 27.9% 100.0% 

2 = 25.197, Sig. = .000, Cramer’s V = .249 

 

 จากตาราง ท่ี  4.70  พ บว่า  อาชีพ ของนั กท่ อง เท่ี ยว มี ความสั มพัน ธ์กับ การ รับ รู้ 
วิกฤติการณ์ทางการเมืองในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .000 ในระดับน้อย 
(Cramer’s V = .3.249) 
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ตารางที ่4.71  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของอาชีพกบัการตดัสินใจเดิน 
 ทางกลบัมาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครอีกคร้ัง 
 

 อาชีพ 
การตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่องเท่ียว

ในกรุงเทพมหานครอีกคร้ัง 
รวม 

 มา ไม่มา  
พนกังานรัฐบาล จ านวน 14 1 15 

ร้อยละ 3.5% 0.2% 3.7% 
พนกังานบริษทั จ านวน 185 11 196 

ร้อยละ 45.7% 2.7% 48.4% 
ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 57 2 59 

ร้อยละ 14.1% 0.5% 14.6% 

นกัศึกษา 
จ านวน 60 15 75 
ร้อยละ 14.8% 3.7% 18.5% 

 เกษียณ 
 อาย ุ

จ านวน 14 0 14 
ร้อยละ 3.5% 0.0% 3.5% 

อ่ืนๆ 
จ านวน 44 2 46 
ร้อยละ 10.9% 0.5% 11.4% 

รวม 
จ านวน 374 31 405 
ร้อยละ 92.3% 7.7% 100% 

2 = 67.573, Sig. = .000, Cramer’s V = .362 

 

 จากตารางท่ี  4.71 พบว่า อาชีพ มีความสัมพัน ธ์กับการตัดสินใจเดินทางกลับมา 
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครอีกคร้ังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  .000 ในระดับปานกลาง  
(Cramer’s V = . 362)  



121 

ตารางที ่4.72  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของอาชีพกบัวตัถุประสงคก์ารเดินทาง 
 

อาชีพ  วตัถุประสงคก์ารเดินทาง รวม 
  พกัผอ่น

หยอ่นใจ 
ธุรกิจ วฒันธร

รม 
ช๊อปป้ิง กีฬา สุขภาพ อ่ืนๆ  

พนกังาน
รัฐบาล 

จ านวน 13 1 4 0 5 1 1 25 
ร้อยละ 1.7% 0.1% 0.5% 0% 0.6% 0.1% 0.1% 3.2% 

พนกังาน
บริษทั 

จ านวน 174 27 64 22 28 24 21 360 
ร้อยละ 22.2% 3.4% 8.2% 2.8% 3.6% 3.1% 2.7% 46.0% 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

จ านวน 47 30 26 20 9 10 1 143 
ร้อยละ 6.0% 3.8% 3.3% 2.6% 1.1% 1.3% .1% 18.3% 

นกัศึกษา 
จ านวน 73 1 31 3 6 7 11 132 
ร้อยละ 9.3% 0.1% 4.0% 0.4% 0.8% 0.9% 1.4% 16.9% 

 เกษียณ 
 อาย ุ

จ านวน 14 0 6 2 2 5 1 30 
ร้อยละ 1.8% 0% 0.8% 0.3% 0.3% 0.6% 0.1% 3.8% 

อ่ืนๆ 
จ านวน 40 9 20 8 5 7 4 93 
ร้อยละ 5.1% 1.1% 2.6% 1.0% 0.6% 0.9% .5% 11.9% 

รวม 
จ านวน 361 68 151 55 55 54 39 783 
ร้อยละ 46.1% 8.7% 19.3% 7.0% 7.0% 6.9% 5.0% 100% 

2 = 87.730, Sig. = .000, Cramer’s V = .150 
 

จากตารางท่ี  4.72  พบว่าอาชีพของนักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับว ัตถุประสงค ์
การเดินทางท่องเท่ียวด้านการพกัผ่อนหย่อนใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .000 ในระดับน้อย 
(Cramer’s V = .150)  
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ตารางที ่4.73  แสดงความถ่ี, ค่าร้อยละ และค่าความสัมพนัธ์ของอาชีพกบัช่องทางการรับรู้ข่าวสาร  
 
ระดบัการศึกษา ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร รวม 
  หนงั 

สือ 
พิมพ ์ 

แอพ 
พิ 

เคชัน่ 

ค า
บอก
เล่า 

โซ 
เชียล
มีเดีย 

โทร 
ทศัน์ 

อิน 
เตอร์
เน็ต 

เวบ็ 
ไซต ์

บลอ็
ค 

สถา
นฑูต 

หนงั 
สือ 
น า 
เท่ียว 

 

พนกังาน
รัฐบาล 

จ านวน 3 0 16 0 4 2 8 10 1 6 50 

ร้อยละ .2% .0% 1.3% .0% .3% .2% .6% .8% .1% .5% 4.0% 
พนกังาน
บริษทั 

จ านวน 38 17 113 47 64 28 124 105 10 57 603 

ร้อยละ 3.0% 1.4% 9.0% 3.8% 5.1% 2.2% 9.9% 8.4% .8% 4.6% 48.2% 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

จ านวน 10 6 34 12 16 12 37 31 3 4 165 

ร้อยละ .5% 2.7% 1.0% 1.3% 1.0% 3.0% 2.5% .2% .3% 13.2% .5% 

นกัศึกษา 
จ านวน 7 8 39 20 18 7 37 51 4 31 222 

ร้อยละ .6% .6% 3.1% 1.6% 1.4% .6% 3.0% 4.1% .3% 2.5% 17.8% 
 เกษียณ 
 อาย ุ

จ านวน 4 1 9 1 6 0 8 9 6 8 52 

ร้อยละ .3% .1% .7% .1% .5% .0% .6% .7% .5% .6% 4.2% 

อ่ืนๆ 
จ านวน 6 5 37 0 13 16 32 31 6 12 158 

ร้อยละ .5% .4% 3.0% .0% 1.0% 1.3% 2.6% 2.5% .5% 1.0% 12.6% 

รวม 
จ านวน 68 37 248 80 121 65 246 237 30 118 1250 

ร้อยละ 5.4% 3.0% 19.8% 6.4% 9.7% 5.2% 19.7% 19% 2.4% 9.4% 100% 

2 = 90.601, Sig. = .000, Cramer’s V = .120 
 

จากตารางท่ี 4.73  พบวา่อาชีพของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .000 ในระดบันอ้ย (Cramer’s V = .120)  
 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทัว่ไปของนักท่องเท่ียวและพฤติกรรมการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวสามารถขอ้มูลทัว่ไปท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ข้ึนไปไดด้งัต่อไปน้ี (ใส่ใน Appendix: ใหดู้ท่ี Appendix)  
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ตารางที ่4.74  สรุปขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ 
 ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
 

ข้อมูล
ทั่วไป 

พฤตกิรรมการตดัสินใจท่องเที่ยว การแสดงค่าความสัมพนัธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 

(Chi-square) 

ภูมลิ าเนา ค่าใชจ่้าย ไม่มีความสัมพนัธ์ 
การตดัสินใจเลือกท่ีพกั มีความสมัพนัธ์  
รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว ไม่มีความสัมพนัธ์ 
บุคคลร่วมเดินทาง มีความสมัพนัธ์  
ระยะเวลาการท่องเท่ียว มีความสมัพนัธ์  
ประสบการณ์ท่องเท่ียว ไม่มีความสัมพนัธ์ 
การรับรู้วิกฤติการณ์ทางการเมือง ไม่มีความสัมพนัธ์ 
การตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้า ไม่มีความสัมพนัธ์ 
วตัถุประสงคก์ารเดินทาง มีความสมัพนัธ์ 

ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ไม่มีความสัมพนัธ์ 
อายุ ค่าใชจ่้าย มีความสมัพนัธ์  

การตดัสินใจเลือกท่ีพกั มีความสมัพนัธ์  
รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว ไม่มีความสัมพนัธ์ 
บุคคลร่วมเดินทาง มีความสมัพนัธ์  
ระยะเวลาการท่องเท่ียว มีความสมัพนัธ์  
ประสบการณ์ท่องเท่ียว ไม่มีความสัมพนัธ์ 
การรับรู้วิกฤติการณ์ทางการเมือง มีความสมัพนัธ์  
การตดัสินใจท่องเท่ียวซ ้า มีความสมัพนัธ์  
วตัถุประสงคก์ารเดินทาง มีความสมัพนัธ์  
ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร มีความสมัพนัธ์  

เพศ ค่าใชจ่้าย ไม่มีความสัมพนัธ์ 
การตดัสินใจเลือกท่ีพกั ไม่มีความสัมพนัธ์ 
รูปแบบการท่องเท่ียว มีความสมัพนัธ์  
บุคคลร่วมเดินทาง ไม่มีความสัมพนัธ์ 
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ตารางที ่4.74  (ต่อ) 
 

ข้อมูล
ทั่วไป 

พฤตกิรรมการตดัสินใจท่องเที่ยว การแสดงค่าความสัมพนัธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 

(Chi-square) 

เพศ (ต่อ) ระยะเวลาการท่องเท่ียว ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ท่องเท่ียว ไม่มีความสัมพนัธ์ 
การรับรู้วิกฤติการณ์ทางการเมือง ไม่มีความสัมพนัธ์ 

การตดัสินใจท่องเท่ียวซ ้า ไม่มีความสัมพนัธ์ 

วตัถุประสงคก์ารเดินทาง มีความสมัพนัธ์ 
ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ไม่มีความสัมพนัธ์ 

สถานภาพ ค่าใชจ่้าย มีความสมัพนัธ์  

การตดัสินใจเลือกท่ีพกั มีความสมัพนัธ์  
รูปแบบการท่องเท่ียว ไม่มีความสัมพนัธ์ 
บุคคลร่วมเดินทาง มีความสมัพนัธ์  
ระยะเวลาการท่องเท่ียว ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ประสบการณ์ท่องเท่ียว มีความสมัพนัธ์  
การรับรู้วิกฤติการณ์ทางการเมือง ไม่มีความสัมพนัธ์ 
การตดัสินใจท่องเท่ียวซ ้า มีความสมัพนัธ์  
วตัถุประสงคก์ารเดินทาง มีความสมัพนัธ์  
ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร มีความสมัพนัธ์  

รายได้ ค่าใชจ่้าย มีความสมัพนัธ์ 
การตดัสินใจเลือกท่ีพกั มีความสมัพนัธ์  
รูปแบบการท่องเท่ียว มีความสมัพนัธ์  
บุคคลร่วมเดินทาง มีความสมัพนัธ์  

ระยะเวลาการท่องเท่ียว มีความสมัพนัธ์  
ประสบการณ์ท่องเท่ียว มีความสมัพนัธ์  
การรับรู้วิกฤติการณ์ทางการเมือง มีความสมัพนัธ์  
การตดัสินใจท่องเท่ียวซ ้า มีความสมัพนัธ์  
วตัถุประสงคก์ารเดินทาง มีความสมัพนัธ์  
ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ไม่มีความสัมพนัธ์ 
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ตารางที ่4.74  (ต่อ)   
 

ข้อมูล
ทั่วไป 

พฤตกิรรมการตดัสินใจท่องเที่ยว การแสดงค่าความสัมพนัธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 

(Chi-square) 

ระดบั
การศึกษา 

ค่าใชจ่้าย มีความสมัพนัธ์  
การตดัสินใจเลือกท่ีพกั ไม่มีความสัมพนัธ์ 
รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว มีความสมัพนัธ์  
บุคคลร่วมเดินทาง มีความสมัพนัธ์  
ระยะเวลาการท่องเท่ียว ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ประสบการณ์ท่องเท่ียว มีความสมัพนัธ์  
การรับรู้วิกฤติการณ์ทางการเมือง มีความสมัพนัธ์ 
การตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้า มีความสมัพนัธ์  
วตัถุประสงคก์ารเดินทาง ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ไม่มีความสัมพนัธ์ 
อาชีพ ค่าใชจ่้าย มีความสมัพนัธ์  

การตดัสินใจเลือกท่ีพกั มีความสมัพนัธ์  
รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว มีความสมัพนัธ์  
บุคคลร่วมเดินทาง มีความสมัพนัธ์  
ระยะเวลาการท่องเท่ียว มีความสมัพนัธ์  
ประสบการณ์ท่องเท่ียว มีความสมัพนัธ์  
การรับรู้วิกฤติการณ์ทางการเมือง มีความสมัพนัธ์  
การตดัสินใจท่องเท่ียวซ ้า มีความสมัพนัธ์ 
วตัถุประสงคก์ารเดินทาง มีความสมัพนัธ์  
ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร มีความสมัพนัธ์  
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4.3 ศึกษาอิทธิพลของทัศนคติและภาพลักษณ์ที่มีต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
 กรุงเทพมหานครภายหลงัวิกฤติการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 กบัพฤติกรรม 
 การตัดสินใจกลบัมาเทีย่วซ ้า 

 
ผู ้วิจัยใช้วิ ธีการวิ เคราะห์ ปัจจัย เชิ งส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่ อ 

จะสามารถลดจ านวนตวัแปรลง และจดักลุ่มตวัแปรท่ีเป็นไปตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดต้อบ
แบบสอบถาม  โดยผูว้จิยัด าเนินการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Communalities) ของ
ตวัแปรทั้งหมดจากการใชว้ธีิ Principle Component โดยตดัตวัแปรท่ีมีค่าการสกดัปัจจยั (Extraction) 
ท่ีต  ่ากวา่ 0.5 ออก เพราะตวัแปรท่ีมีค่าต ่ากวา่ 0.5  ไม่เพียงพอต่อการอธิบาย (Hair, et al., 2010 : 119) 
มาทดสอบในล าดบัถดัไป  

จากนั้นใช้วิธีการตรวจสอบการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจความเหมาะสมของขอ้มูลเชิง
ส ารวจผูว้ิจ ัยใช้การตรวจสอบด้วยการก าหนดค่า Anderson-Rubin และค่า Kaiser-Meyer-Oklin 
(KMO) เพื่อทดสอบคุณสมบติักบัวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบของขอ้มูล พบว่า จากการทดสอบ

Bartlett’s test Sphericity มีค่า 2 = 6076.040 p = 0.000 ซ่ึงหมายถึงตวัแปรนั้นมีความสัมพนัธ์กนั 
ได้ค่า Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) = 0.852 (ดงัตารางท่ี 4.76) ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.5 หมายถึงข้อมูล
นั้ นมีความเพียงพอในการสุ่ม กล่าวคือข้อมูลชุดน้ีมี คุณสมบัติ เหมาะกับวิธีการวิ เคราะห์
องค์ประกอบ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2551) ใชก้ารหมุนแกนแบบ Varimax เพื่อจดักลุ่มขอ้มูล พบวา่
สามารถสกดัได้เป็นกลุ่มๆ ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) มากกว่า 0.5 
และก าหนดให้มีค่าความผนัแปร (eigen value) เกิน 1 ทุกกลุ่ม โดยตัดตัวแปรท่ีมีค่าต ่ากว่าค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบท่ีต้องการออกเพื่อการจัดกลุ่มตัวแปรท่ีมีความถูกต้องแม่นย  ามากข้ึน 
(Christine DiStefano, Min Zhu and Diana Mindrila, 2009)  
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ตารางที ่4.75  แสดงค่าการสกดัปัจจยั (Extraction) 
 

ข้อค าถาม ค่าการสกดั
ปัจจัย 

1.1 กรุงเทพฯมีสภาพแวดลอ้มทางการเมืองท่ีมีเสถียรภาพ .723 
1.2 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีความปลอดภยั .779 
1.3 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีความสะอาดและถูกสุขอนามยั .729 
1.4 กรุงเทพฯมีการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ .638 
1.5 ผูค้นในกรุงเทพฯมีความเป็นมิตร .699 
1.6 ท่ีพกัในกรุงเทพฯมีความเหมาะสม .743 
1.7 กรุงเทพฯมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ .723 
1.8 กรุงเทพฯมีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่น .755 
1.9 กรุงเทพฯมีสถานท่ีท่องเท่ียวมีความน่าต่ืนเตน้ .780 
1.10 มีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายในกรุงเทพฯ .686 
1.11 กรุงเทพฯมีอาหารทอ้งถ่ินมีความเป็นเอกลกัษณ์ .595 
1.12 กรุงเทพฯมีแหล่งท่องเท่ียวประเภทสถานบนัเทิงมากมาย .697 
1.13 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีประสบการณ์ช๊อปป้ิงท่ีดี .647 
1.14 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีการเดินทางสะดวก .525 
1.15 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีไม่มีมลพิษและส่ิงแวดลอ้มสวยงาม .611 
1.16 กรุงเทพฯเป็นสถานท่ีท่ีผอ่นคลาย .709 
1.17 กรุงเทพฯมีธรรมชาติท่ีสวยงาม .704 
1.18 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีส าคญั .730 
1.19 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดี .788 
1.20 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง .710 
1.21 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีความปลอดภยั .546 
1.22 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเงียบสงบ .545 
1.23 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจ .569 
1.24 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ .593 
1.25 กรุงเทพฯเป็นเมืองอุตสาหกรรม .699 
1.26 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยี .683 



128 

ตารางที ่4.75  (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ค่าการสกดั
ปัจจัย 

1.27 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพเร่ืองเสรีภาพ .727 
1.28 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพเร่ืองสิทธิมนุษยชน .785 
1.29 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพกฎหมายระหวา่งประเทศ .729 
1.15 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีไม่มีมลพิษและส่ิงแวดลอ้มสวยงาม .723 
1.16 กรุงเทพฯเป็นสถานท่ีท่ีผอ่นคลาย .779 
1.17 กรุงเทพฯมีธรรมชาติท่ีสวยงาม .729 
1.18 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีส าคญั .638 
1.19 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดี .699 
1.20 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง .743 
1.21 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีความปลอดภยั .723 
1.22 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเงียบสงบ .755 
1.23 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจ .780 
1.24 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ .686 
1.25 กรุงเทพฯเป็นเมืองอุตสาหกรรม .595 
1.26 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยี .697 
1.27 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพเร่ืองเสรีภาพ .647 
1.28 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพเร่ืองสิทธิมนุษยชน .525 
1.29 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพกฎหมายระหวา่งประเทศ .611 

 
ตารางที ่ 4.76  ตารางแสดงค่า Bartlett’s test Sphericity  และค่า Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) 
 

  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  .852 
 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square  6076.040 
df  406 
Sig.  .000 
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ตารางที ่4.77  ตารางแสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor  Loading) 
 

ข้อค าถาม กลุ่มปัจจัย  
(Component) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1 กรุงเทพฯมีการเมืองท่ีมีเสถียรภาพ .778        
1.2 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีความ
ปลอดภยั 

.798        

1.3 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีความสะอาด .703        
1.21 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีความ
ปลอดภยั 

.545        

      Cronbach’s Alpha  .830        
1.8 กรุงเทพฯมีแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรม 
ท่ีโดดเด่น 

.720       

1.9 กรุงเทพฯมีแหล่งท่องเท่ียว 
ท่ีน่าต่ืนเตน้ 

 .810       

1.10 มีกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ท่ีหลากหลาย 

 .672       

      Cronbach’s Alpha   .543       
1.11 มีอาหารทอ้งถ่ินมีความเป็น
เอกลกัษณ์ 

  .630      

1.12 กรุงเทพมีแหล่งสถานบนัเทิง
มากมาย 

  .805      

1.13 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีประสบการณ์ช๊อปป้ิงท่ี
ดี 

 .755      

1.14 กรุงเทพฯมีการเดินทางท่ีสะดวก   .520      
1.15 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีไม่มีมลพิษและ 
ส่ิงแวดลอ้มสวยงาม 

 .639     

1.17 กรุงเทพฯมีธรรมชาติท่ีสวยงาม    .771     
      Cronbach’s Alpha     .562     
1.4 กรุง เทพฯมีการพัฒน าท างด้าน
เศรษฐกิจ 

    .597    

1.5 ผูค้นในกรุงเทพฯมีความเป็นมิตร     .655    
1.6 ท่ีพกัในกรุงเทพฯมีความเหมาะสม     .780    
1.7 กรุงเทพฯมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ     .665    
      Cronbach’s Alpha      .820    
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ตารางที ่4.77  (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม กลุ่มปัจจัย  
(Component) 

 1 2 3 4 5 6 7 
1.27 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพเร่ืองเสรีภาพ     .805   
1.28 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน 

    .836   

1.29 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพกฎหมายระหวา่งประเทศ    .777   
      Cronbach’s Alpha       .824   
1.18 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีส าคญั       .612  
1.19 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดี       .797  
1.20 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง       .789  
      Cronbach’s Alpha        .792  
1.23 กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ 

      .555 

1.25 กรุงเทพฯเป็นเมือง
อุตสาหกรรม 

       .797 

1.26 กรุงเทพฯเป็นเมอืงท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยี      .751 
      Cronbach’s Alpha         .650 

 
ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ท่ีมีผลต่อการเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัวิกฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 จากการจดักลุ่มตวั
แปรด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) จึงสามารถจดักลุ่ม
ตัวแปรใหม่ออกมาได้  8 กลุ่มตัวแปรด้านภาพลักษณ์ และมุมมองต่อการท่ องเท่ี ยวใน
กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัก าหนดช่ือกลุ่มตวัแปรใหม่ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม, ปัจจยัดา้น
กิจกรรมและแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียว, ปัจจยัด้านการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว, ปัจจยัด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ, ปัจจยัด้านด้านส่ิงอ านวยความสะดวก, ปัจจยัด้านความมีเสรีภาพและสิทธิ
มนุษยชน, ปัจจยัดา้นความมีช่ือเสียง และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)   กลุ่มท่ี 1 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
(1) เป็นกรุงเทพฯมีสภาพแวดลอ้มทางการเมืองท่ีมีเสถียรภาพ 
(2) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น 
(3) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีความสะอาดและถูกสุขอนามยั 
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(4) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีความปลอดภยั 
2)  กลุ่มท่ี 2 ปัจจยัดา้นกิจกรรมและแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียว 

(1) กรุงเทพฯมีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่น 
(2) กรุงเทพฯมีสถานท่ีท่องเท่ียวมีความน่าต่ืนเตน้ 
(3) มีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายในกรุงเทพฯ 

3)  กลุ่มท่ี 3 ปัจจยัดา้นการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(1)  กรุงเทพฯมีอาหารทอ้งถ่ินมีความเป็นเอกลกัษณ์ 
(2)  กรุงเทพฯมีแหล่งท่องเท่ียวประเภทสถานบนัเทิงมากมาย 
(3)  กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีประสบการณ์ช๊อปป้ิงท่ีดี 
(4)  กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีการเดินทางสะดวก 

4)  กลุ่มท่ี 4 ปัจจยัดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
(1) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีไม่มีมลพิษและส่ิงแวดลอ้มสวยงาม 
(2) กรุงเทพฯเป็นสถานท่ีท่ีผอ่นคลาย 
(3) กรุงเทพฯมีธรรมชาติท่ีสวยงาม 

5)  กลุ่มท่ี 5 ปัจจยัดา้นดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
(1) กรุงเทพฯมีการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ 
(2) ผูค้นในกรุงเทพฯมีความเป็นมิตร 
(3) ท่ีพกัในกรุงเทพฯมีความเหมาะสม 
(4) กรุงเทพฯมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ 

6)  กลุ่มท่ี 6 ปัจจยัดา้นความมีเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 
(1) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพเร่ืองเสรีภาพ 
(2) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
(3) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพกฎหมายระหวา่งประเทศ 

7)  กลุ่มท่ี 7 ปัจจยัดา้นความมีช่ือเสียง 
(1) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีส าคญั 
(2) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดี 
(3) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง 

8)  กลุ่มท่ี 8 ปัจจยัดา้นดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
(1) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
(2) กรุงเทพฯเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
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(3) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยี 

 
4.4 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติมของนักท่องเทีย่ว 
 

ในส่วนสุดท้ายของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิดให้กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติไดเ้สนอขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นไวเ้พื่อเป็นประโยชน์แก่งานวิจยั ผูว้จิยัใชว้ิธีการ
วเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) จากแบบสอบถามท่ีมีผูเ้สนอความคิดเห็นเพิ่มเติมไวจ้  านวน 
32 ตวัอยา่ง สามารถแยกเป็นประเด็นตามท่ีกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใหค้วามส าคญัและ
เสนอแนะไวอ้ยา่งสนใจซ่ึงสามารถสรุปเป็นรายขอ้ไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ปัญหาในด้านการจดัการสภาพแวดล้อมในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว พื้นท่ีสาธารณะ
ตลอดจนเส้นทางการคมนาคม อาทิเช่น ทางเดินเทา้ และบนทอ้งถนน ควรมีการปรับปรุงและดูแล
ดา้นความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และควรมีมาตรการจดัการกบัปัญหาคนจรจดั ผูท่ี้
ไร้บา้นแต่อาศยันอนตามทอ้งถนน  ทางเทา้  เกาะกลางถนน  

2) ควรจดัการเร่ืองปัญหาเร่ืองการเดินทางเขา้ถึงสถานท่ีต่างๆให้มีความสะดวกสบายและ
สามารถรักษาเร่ืองเวลาในการคมนาคมได ้

3) ควรเร่งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวท่ีดีของการท่องเท่ียว
ประเทศไทย เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวประสบกบัปัญหาการโดนเอารัดเอาเปรียบจากผูใ้ห้บริการ อาทิ
เช่น คนขบัรถแทก็ซ่ี  คนขบัรถตุก๊ตุก๊ท่ีคิดค่าบริการสูงมาก และไม่มีความเป้นมิตรกบันกัท่องเท่ียว 

4) ปัญหาดา้นการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารของคนไทยท่ีไม่สามารถส่ือสารส่งผลให้
เกิดขอ้จ ากดัในการส่ือสารและการใหบ้ริการ 

5) ควรมีการจัดการในเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวพิเศษ อาทิเช่น ผูพ้ิการ ผูสู้งอายุ ตลอดจนผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลาม (โดยเฉพาะการจดั
หอ้งละหมาดไวต้ามสถานท่ีท่องเท่ียว หรือสถานท่ีสาธารณะอ่ืนๆ เป็นตน้) 

6) การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว สินคา้และบริการในประเทศไทยนั้นไม่เป็นไปตาม
ความเป็นจริงกบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เชิญชวนหลงัจากเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวแลว้ อาทิเช่น 
เร่ืองสินค้าและบริการท่ีมีราคาสูง เอารัดเอาเปรียบนักท่องเท่ียว และความไม่เป็นมิตรของผู ้
ใหบ้ริการและคนในสังคม 

7) ปัญหาในเร่ืองของการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารของส่ือนั้นมีความรวดเร็วและไม่ตรงกบั
สถานการณ์ท่ีเป็นจริง และเกินกวา่ความเป็นจริงของสถานการณ์ท่ีเป็นอยูซ่ึ่งส่งผลต่อการตดัสินใจ
ของนกัท่องเท่ียว 
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8) รัฐบาลของประเทศไทยควรมีมาตรการรักษาความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ทั้งคนในประเทศและนกัท่องเท่ียวอยา่งเร่งด่วนและจริงจงัในทุกขั้นตอน 
 

4.5 การทดสอบสมมติฐานงานวจิัย 
 
 4.5.1 ภาพลักษณ์ที่มี ต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ในกรุงเทพมหานครภายหลัง 

  วิกฤติการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจกลับมา 
  เทีย่วซ ้า 
จากสมมติฐานงานวิจยัขอ้ท่ี 3 ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 

Analysis: EFA) เพื่อจดักลุ่มตวัแปรข้ึนมาใหม่แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอา้งอิง (Inference 
Statistics) Binary Logistic Regression เพื่อพยากรณ์แนวโน้มของการตัดสินใจเดินทางกลับมา
ท่องเท่ียวซ ้ าจากปัจจยัทศันคติของนักท่องเท่ียวด้นภาพลักษณ์ท่ีได้จากการจดักลุ่มตวัแปรใหม่ 
พบว่า สามารถจดักลุ่มตวัแปรใหม่ออกมาได้ 8 กลุ่มตวัแปรด้านภาพลักษณ์และมุมมองต่อการ
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยัก าหนดช่ือกลุ่มตวัแปรใหม่ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม, กิจกรรม
และแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียว, การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว,ทรัพยากรธรรมชาติ, ด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก, ความมีเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน, ความมี ช่ือเสียง และด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ดงัต่อไปน้ี 

1) กลุ่มท่ี 1 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
(1) เป็นกรุงเทพฯมีสภาพแวดลอ้มทางการเมืองท่ีมีเสถียรภาพ 
(2) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น 
(3) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีความสะอาดและถูกสุขอนามยั 
(4) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีความปลอดภยั 

2)  กลุ่มท่ี 2 ปัจจยัดา้นกิจกรรมและแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียว 
(1) กรุงเทพฯมีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่น 
(2) กรุงเทพฯมีสถานท่ีท่องเท่ียวมีความน่าต่ืนเตน้ 
(3) มีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายในกรุงเทพฯ 

3)  กลุ่มท่ี 3 ปัจจยัดา้นการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(1)  กรุงเทพฯมีอาหารทอ้งถ่ินมีความเป็นเอกลกัษณ์ 
(2)  กรุงเทพฯมีแหล่งท่องเท่ียวประเภทสถานบนัเทิงมากมาย 
(3)  กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีประสบการณ์ช๊อปป้ิงท่ีดี 
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(4)  กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีการเดินทางสะดวก 
4)  กลุ่มท่ี 4 ปัจจยัดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 

(1) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีไม่มีมลพิษและส่ิงแวดลอ้มสวยงาม 
(2) กรุงเทพฯเป็นสถานท่ีท่ีผอ่นคลาย 
(3) กรุงเทพฯมีธรรมชาติท่ีสวยงาม 

5)  กลุ่มท่ี 5 ปัจจยัดา้นดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
(1) กรุงเทพฯมีการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ 
(2) ผูค้นในกรุงเทพฯมีความเป็นมิตร 
(3) ท่ีพกัในกรุงเทพฯมีความเหมาะสม 
(4) กรุงเทพฯมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ 

6)  กลุ่มท่ี 6 ปัจจยัดา้นความมีเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 
(1) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพเร่ืองเสรีภาพ 
(2) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
(3) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีเคารพกฎหมายระหวา่งประเทศ 

7)  กลุ่มท่ี 7 ปัจจยัดา้นความมีช่ือเสียง 
(1) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีส าคญั 
(2) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดี 
(3) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง 

8)  กลุ่มท่ี 8 ปัจจยัดา้นดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
(1) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
(2) กรุงเทพฯเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
(3) กรุงเทพฯเป็นเมืองท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยี 
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 เม่ือไดค้่าปัจจยัของทศันคติดา้นภาพลกัษณ์แลว้ ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาอิทธิพลของทศันคติ
และภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองพ.ศ. 2556-2557 กบัพฤติกรรมการตดัสินใจกลบัมาเท่ียวซ ้ าตามวตัถุประสงคง์านวิจยัขอ้ท่ี 
3 ด้วย การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ด้วยประเภท Binary 
Logistic เน่ืองจากตวัแปรตาม เป็นตวัแปรเชิงกลุ่มท่ีมีค่าไดเ้พียง 2 ค่า (Dichotomous Variable) เพื่อ
พยากรณ์โอกาสท่ีนกัท่องเท่ียวจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าจากสมการท่ีเหมาะสม หรือใชส้มการโดยการ
เลือกตวัแปรอิสระท่ีเหมาะสมเพื่อท าให้เปอร์เซ็นตข์องความถูกตอ้งจะพยากรณ์ความคาดหวงัถูก 
100% เม่ือพยากรณ์โดยใชส้มการท่ีมีค่าเฉพาะคงท่ีจะพยากรณ์ได ้0% จึงไดโ้อกาสของการพยากรณ์
ถูก 94.6% (ดงัตารางท่ี 4.78) โดยค่าในการพยากรณ์มีค่าสูงสุดดว้ยเทคนิค Enter เป็นวธีิการคดัเลือก
ตวัแปรอีกอิสระเขา้สมการ  

 
ตารางที ่4.78  แสดงการค านวณความถูกตอ้งของค่าพยากรณ์จากจ านวนของผูต้อบแบบสอบถามท่ี 
 คาดวา่จะเดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ค่าการพยากรณ์      ร้อยละ 
กลบัมา ไม่กลบัมา 

 กลบัมา 368 
16 

6 
15 

98.4 
48.4 
94.6 

ไม่กลบัมา 
ร้อยละ 

 
  จากการทดสอบความถูกตอ้งของโมเดล (สัญชัย  ศรีพนมธนากร, 2548) โดยพิจารณาค่า
การเปรียบเทียบโมเดลท่ีเหมาะสม -2 log likelihood (-2LL) ซ่ึงถ้าค่า -2LL มีค่าน้อย หรือเขา้ใกล้
ศูนย ์แสดงวา่ โมเดลนั้นเหมาะสมจากการน าเสนอ ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ของ Cox and 
Snell และNahelkerke หรือเรียกว่า Pesudo (ดงัตารางท่ี 4.79)  และวิธีการคดัเลือกตวัแปรอีกอิสระ
เข้าสมการ พบ ว่า มี ค่ าก ารแจกแจงแบบไคสแคว ร์อย่าง มี นั ยส าคัญท างส ถิ ติ ท่ี  0.000 
(ตารางท่ี 4.80) 
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ตารางที ่4.79  แสดงค่าความถูกตอ้งของโมเดล 
 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 
1 116.594a .223 .535 

 
ตารางที ่4.80  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการแจกแจงแบบไคสแควร์ 
 

 Chi-square df Sig. 
Step 

1 
Step 102.304 8 .000 

Block 102.304 8 .000 
Model 102.304 8 .000 

 

 จากการทดสอบการพยากรณ์แนวโน้มการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนักท่องเท่ียวพบว่า 
ปัจจยัทศันคติด้านภาพลักษณ์นั้นมีผลต่อต่อการตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวซ ้ าอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ  และพบว่าปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม , กิจกรรมและแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียว, 
การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว, ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวกเป็น
ปัจจัยท่ี ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวซ ้ ามากท่ี สุดดังรายละเอียดใน 
ตารางท่ี 4.81 
 

ตารางที ่4.81  แสดงค่าพยากรณ์ของปัจจยั 
 

ปัจจยั Sig. Exp(B) 
ปัจจยัท่ี 1 ดา้นสภาพแวดลอ้ม .000** .248 
ปัจจยัท่ี 2 ดา้นกิจกรรมและแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียว .026* .573 
ปัจจยัท่ี 3 ดา้นการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว .009** .513 
ปัจจยัท่ี 4 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ .000** .357 
ปัจจยัท่ี 5 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก .001** .448 
ปัจจยัท่ี 6 ดา้นยความมีเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน .163 .722 
ปัจจยัท่ี 7 ดา้นความมีช่ือเสียง .375 .797 
ปัจจยัท่ี 8 ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม .127 .702 
ค่าคงท่ี .000 .015 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.81  สามารถแปลผลไดว้่าจากการจ าแนกปัจจยันั้นมีจ านวน 5 ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจกลับมาท่องเท่ียวซ ้ าของนักท่องเท่ียวหรือมีแนวโน้มส่งผลต่อการ
ตดัสินใจในการกลับมาท่องเท่ียวซ ้ า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ได้แก่ 1) ปัจจยัด้าน
สภาพแวดล้อม(Sig. = .000, Exp (B) = .248)  2) ปัจจยัด้านกิจกรรมและแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียว 
(Sig. = .026 Exp (B) = .573) 3) ปัจจยัด้านการพฒันาและการส่งเสริมการท่องเท่ียว (Sig. = .009  
Exp (B) = .513) 4)  ปัจจยัดา้นทรัพยากรธรรมชาติ (Sig. = .000, Exp (B) = .357) และ 5) ปัจจยัดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวก (Sig. = .001, Exp (B) = .448) 

 
 4.5.2 ทศันคติด้านความคุ้มค่าเงินส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจกลบัมาเทีย่วซ ้า 

ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาอิทธิพลของทัศนคติด้านความคุ้มค่าเงินท่ีมีต่อการเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัวิกฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 กบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจกลับมาเท่ียวซ ้ าตามวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อ ท่ี  4 ด้วย การวิ เคราะห์การถดถอย 
โลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ด้วยประเภท Binary Logistic เน่ืองจากตวัแปรตาม เป็น
ตวัแปรเชิงกลุ่มท่ีมีค่าไดเ้พียง 2 ค่า (Dichotomous Variable) เพื่อพยากรณ์โอกาสท่ีนกัท่องเท่ียวจะ
กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าจากสมการท่ีเหมาะสม หรือใช้สมการโดยการเลือกตวัแปรอิสระท่ีเหมาะสม
เพื่อท าให้เปอร์เซ็นต์ของความถูกต้องจะพยากรณ์ความคาดหวงัถูก 100% เม่ือพยากรณ์โดยใช้
สมการท่ีมีค่าเฉพาะคงท่ีจะพยากรณ์ได ้0% จึงได้โอกาสของการพยากรณ์ถูก 92.8% (ดงัตารางท่ี 
4.83) โดยค่าในการพยากรณ์มีค่าสูงสุดด้วยเทคนิค Enter เป็นวิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระ 
เขา้สมการ  

 
ตารางที ่4.82  แสดงการค านวณความถูกตอ้งของค่าพยากรณ์จากจ านวนของผูต้อบแบบสอบถามท่ี 
 คาดวา่จะเดินทางกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ค่าการพยากรณ์       ร้อยละ 
กลบัมา    ไม่กลบัมา 

 ไม่กลบัมา 371 
26 

3 
5 

99 
16.1 
92.8 

กลบัมา 
ร้อยละ 
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จากการทดสอบความถูกตอ้งของโมเดล (สัญชัย ศรีพนมธนากร, 2548) โดยพิจารณาค่า 
การเปรียบเทียบโมเดลท่ีเหมาะสม -2 log likelihood (-2LL) ซ่ึงถ้าค่า -2LL มีค่าน้อย หรือเขา้ใกล้
ศูนย ์แสดงวา่ โมเดลนั้นเหมาะสมจากการน าเสนอ ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ของ Cox and 
Snell และNahelkerke หรือเรียกว่า Pesudo (ดงัตารางท่ี 4.83)  และวิธีการคดัเลือกตวัแปรอิสระเขา้
ส ม ก าร  พ บ ว่ า มี ค่ าก ารแ จก แ จ งแบ บ ไค ส แ ค ว ร์ อ ย่ า ง มี นั ย ส าคัญ ท างส ถิ ติ ท่ี  0.00  
ดงัตารางท่ี 4.84 

 
ตารางที ่4.83  แสดงค่าความถูกตอ้งของโมเดล 
 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 
1 153.738a .149 .356 

 
ตารางที ่4.84  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการแจกแจงแบบไคสแควร์ 
 

 Chi-square df Sig. 
Step 

1 
Step 65.160 1 .000 

Block 65.160 1 .000 
Model 65.160 1 .000 

 
ตารางที ่4.85  แสดงค่าพยากรณ์ของปัจจยั 
 

ปัจจยั Sig. Exp(B) 
ปัจจยัดา้นความคุม้ค่าเงิน .000 .068 
ค่าคงท่ี .000 283.677 
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จากการทดสอบการพยากรณ์แนวโน้มการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนักท่องเท่ียวพบว่า 
ปัจจัยทัศนคติความคุ้มค่าเงินมีแนวโน้มมีส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจกลับมาเท่ียวซ ้ า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 ตารางท่ี  4.86  ท่ีสามารถแปลผลได้ว่าทัศนคติความ 
คุม้ค่าเงินของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครนั้นส่งผลต่อพฤติกรรม 
การตัดสินใจกลับมาท่องเท่ียวซ ้ าของนักท่องเท่ียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .01  
(Sig. = .000, Exp (B) = .068) 

 



 
 
 
 
 
 

 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมและทัศนคตินักท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครหลงัการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557” เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) มุ่งเนน้วเิคราะห์เร่ืองพฤติกรรมและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครหลงัการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองท่ีผ่านมาซ่ึงเป็น
ปัจจยัความเส่ียงและก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยอย่าง
เด่นชดั จากการศึกษาทบทวนแนวทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
วจิยั 

โดยผู ้วิจ ัยท าการศึกษาถึงอุปสงค์ทางการท่องเท่ียว (Demand Side) เพื่ อก่อให้ เกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนต่อการจัดการตลาดการท่องเท่ียวอันจะสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนจากการศึกษาวิจยับนพื้นฐานพฤติกรรมและทศันคติของ
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงผลการการศึกษาวเิคราะห์นั้นสามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 

5.1 สรุปผลการวจิัยและอภิปรายผล 
 
 จากการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมและทัศนคตินักท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครหลงัการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 สามารถสรุปและอภิปราย
ผลการศึกษาวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 1) ขอ้มูลทัว่ไป พฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ทศันคติและ
ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครหลงัวิกฤติการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 
2556-2557 พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ท่องเท่ียวนั้นมีภูมิล าเนาจากเอเชียตะวนัออก
และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ากท่ีสุด (33%) รองลงมาคือยุโรป (25.2%) และอเมริกา (10.4%) มี
สัดส่วนเป็นเพศหญิง (50.4%)และเพศชาย (49.6%)เท่าๆกนัมีอายุเฉล่ียระหว่าง 26-35 ปีมากท่ีสุด 



141 
 

 (37.5%) รองลงมาคือมีอายุต  ่ากวา่ 25 ปี (26.4%) มีสถานภาพโสด (67.2%) รายไดเ้ฉล่ียต่อปีต ่ากวา่ 
15,000 USD (52.3%) มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี (80%) และมีอาชีพพนกังานเอกชน
มากท่ีสุด (48.4%) รองลงมาคือนกัเรียน/ นกัศึกษา (18.5%)  

พฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัวกิฤติการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 พบวา่ นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ เคยเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวแล้ว (52.6%) โดยเคยเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครในระยะเวลา 5 ปีจ านวน 1-2 คร้ังมากท่ีสุด (41.3%) รองลงมาคือ 3-4 คร้ัง (28.2%) 
มีวตัถุประสงค์สงค์การท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจมากท่ีสุด (89.1%) นิยมเดินทางด้วยตนเอง
มากท่ีสุด (85.9%) นิยมเดินทางท่องเท่ียวร่วมกบัเพื่อนมากท่ีสุด (32.8%) รองลงมาคือเดินทางกบั
ครอบครัว (26.9%) ใชร้ะยะเวลาการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 1-7 วนั (43%) รองลงมา
คือ 8-14 วนั (42.5%) โดยใชช่้องทางการรับรู้ข่าวสารผ่านเวบ็ไซตข์องหน่วยงานการท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุด (60.7%) และมีการรับรู้ถึงวกิฤติการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพมหานครก่อนการ
เดินทางท่องเท่ียว (72.1%) และคาดการณ์วา่จะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าอีกคร้ัง 92.3% 
 2) จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวและพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวพบวา่  
 (1) ภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่าย, สถานท่ีพกั, บุคคลร่วมเดินทาง และวตัถุประสงค์การท่องเท่ียว
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 (2) อายุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่าย, 
สถานท่ีพกั, บุคคลร่วมเดินทาง, ระยะเวลาในการท่องเท่ียว, ประสบการณ์การเดินท่องเท่ียว, การ
รับรู้วิกฤติการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร, การตัดสินใจเดินทางกลับมา
ท่องเท่ียวซ ้ า, วตัถุประสงค์การเดินทาง และช่องทางการรับรู้ข่าวสารอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 (3) เพศมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ไดแ้ก่ กบัรูปแบบการ
เดินทางท่องเท่ียว และวตัถุประสงคก์ารเดินทางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 (4) สถานภาพมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย
, สถานท่ีพกั, บุคคลร่วมเดินทาง, ประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียว, การตดัสินใจเดินทางกลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้ า, วตัถุประสงค์การเดินทาง และช่องทางการรับรู้ข่าวสารอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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 (5) รายได้เฉล่ียของนักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียว ได้แก่ ค่าใช้จ่าย, สถานท่ีพกั, บุคคลร่วมเดินทาง, ระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียว, 
ประสบการณ์เดินทางท่องเท่ียว, การรับรู้วิกฤติการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร
, การตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า และวตัถุประสงคก์ารเดินทางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 (6) ระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ได้แก่ 
ค่าใช้จ่าย, รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว, บุคคลร่วมเดินทาง, ประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียว, 
การรับรู้วิกฤติการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร และการตดัสินใจเดินทาง
กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 (7) อาชีพมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ได้แก่ ค่าใช้จ่าย, 
สถานท่ีพัก, รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว, บุคคลร่วมเดินทาง, ระยะเวลาการท่องเท่ียว, 
ประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียว, การรับ รู้วิกฤติการณ์ความไม่สงบทางการเมืองใน
กรุงเทพมหานคร, การตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า, วตัถุประสงคก์ารเดินทางและช่องทาง
การรับรู้ข่าวสารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ingram et al. (2013) และพงศธร จนัทร์วิโรจน์ และณัก์ กุลิสร์ 
(2554) และกฤษณะ  เดชาสุรักษ์ชน (2552) ว่าลกัษณะทัว่ไปของนักท่องเท่ียวด้านเพศ, รายได้, 
อาชีพ, ระดบัการศึกษา, ภูมิล าเนา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3) การศึกษาถึงอิทธิพลของทศันคติและภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครภายหลงัวิกฤติการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียว 
 จากการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ เพื่อลดจ านวนตวัแปรลงและจดักลุ่มตวัแปรใหม่นั้ น
สามารถจดักลุ่มปัจจยัทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ได้ 8 กลุ่มคือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม, ปัจจยัดา้น
กิจกรรมและแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียว, ปัจจยัด้านการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว, ปัจจยัด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ, ปัจจยัด้านส่ิงอ านวยความสะดวก, ปัจจยัด้านเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน, 
ปัจจยัดา้นความมีช่ือเสียงและปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีทศันคติ
ดา้นภาพลกัษณ์ต่อการท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัปานกลาง, ทศันคติดา้นความพึง
พอใจโดยรวม, ดา้นความปลอดภยัต่อชีวติและความคุม้ค่าเงินอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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จากการทดสอบสมมติฐานพบว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวมี
ความรู้สึกปลอดภยัและความรู้สึกคุม้ค่าเงินในการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงั
การเกิดวิกฤติการณ์ความไม่สงบทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวจิยัศุภกร ภทัรธนกุล (2551) ท่ีพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
มีความรู้สึกปลอดภยัและความรู้สึกคุม้ค่าเงินในการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงั
การเกิดวิกฤติการณ์ความไม่สงบทางการเมือง พ.ศ. 2549 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใน
ระดบัมาก 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางการท่องเท่ียว อนัไดแ้ก่ ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 
ความสะอาดและถูกสุขลกัษณะของสถานท่ี การคมนาคม และอาหารตลอดจนความมีเสถียรภาพ
ทางการเมือง, กิจกรรมและแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียว ดว้ยความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวและ
ความโดดเด่นของกิจกรรมทางการท่องเท่ียวอาทิเช่น การศึกษาเรียนรู้วฒันธรรม ประเพณีของไทย, 
การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว อนัมีความเป็นเอกลกัษณ์มีการเดินทางสะดวก การจดัการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเฉพาะทาง, ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม เป็นสถานท่ีท่ีผอ่นคลายและ
ไม่มีมลพิษ และส่ิงอ านวยความสะดวก ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร สถานท่ีพักการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม และหมายรวมถึงการให้บริการและความเป็นมิตรของผูค้น  สอดคล้องกับ
งานวิจยัของศศิกานต์  เบา้วรรณ (2550) ท่ีพบว่ากิจกรรมทางการท่องเท่ียว อาทิเช่น กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การพกัผ่อนมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจการกลบัมาท่องเท่ียวอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ทศันคติดา้นความคุม้ค่าเงินของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร
นั้นส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรยา วฒันศิริเสรีกุล (2552) และ ศุภกร ภทัรธนกุล (2551) ท่ี
พบวา่ความคุม้ค่าเงินนั้นส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและจากการ
เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัวิกฤติการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนเม่ือพ.ศ. 
2549 ท่ีผ่านมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของนักท่องเท่ียวในด้านของการพฒันาการ
จดัการพื้นท่ีในสถานท่ีท่องเท่ียว และพื้นท่ีสาธารณะให้มีความสะอาด เรียบร้อยมากกวา่น้ี อีกทั้ง
ปัญหาในด้านของความเป็นมิตรท่ีลดลงของคนในพื้นท่ีและเอารัดเอาเปรียบนักท่องเท่ียวของผู ้
ให้บริการนั้นยงัคงเป็นประเด็นปัญหาท่ีส าคญัและส่งผลต่อทศันคติดา้นสินคา้และบริการทางการ
ท่องเท่ียว และภาพลักษณ์ทางการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวอนัจะส่งผลต่อการตดัสินใจกลับ
ท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียว 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจยัขา้งตน้นั้นแสดงให้เห็นว่าการศึกษาถึงเร่ืองพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณ์ทางเมือง นั้ นจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเสนอแนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวบนพื้นฐานพฤติกรรนกัท่องเท่ียวได้
ดงัต่อไปน้ี 
 1) การสร้างแรงดึงดูดทางการท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวโดยการจดัการสถานท่ีท่องเท่ียวให้
ได้มาตรฐานมีคุณภาพและมีความสะอาดเรียบร้อย มีระบบการดูแลด้านความปลอดภัยแก่
นักท่องเท่ียว ตลอดจนมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียวทุกลุ่ม อาทิเช่น ผูพ้ิการ คนชรา 
ตลอดจนผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลาม    โดยนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีอายุเกินกวา่ 55 ปีข้ึนไปจาก
การวิเคราะห์ผลจะพบวา่มีการจบัจ่ายใช้สอยในการเดินทางท่องเท่ียวสูงโดยมีระยะเวลาการพกัท่ี
ยาวนานมากกวา่ 1 เดือนและนิยมพกัสถานท่ีพกัท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกและสามารถพ านกัไดใ้น
ระยะยาว อาทิเช่น อพาร์ทเมนท,์ คอนโดมิเนียม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีสังคมกา้วเขา้สู่
สังคมผูสู้งอายุหรือ Aging Society ดงันั้นธุรกิจการบริการผูสู้งอายุนั้นจึงมีความน่าสนใจในด้าน
ของการเติบโต ซ่ึงประเทศไทยควรมีการเตรียมการพฒันาเพื่อรองรับในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้ งส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเหมาะสม  
กลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีพบว่ามีค่าใช้จ่ายสูงคือกลุ่มนักท่องเท่ียวจากทวีปเอเชียและ
ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ดงันั้นจึงเป็นกลุ่มตลาดท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพฒันา
ตลาดการท่องเท่ียวอีกทั้ งยงัสอดคล้องกับสถานการณ์การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ี
ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวเขา้มาของนกัท่องเท่ียวกลุ่มดงักล่าวมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะการเจาะ
กลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีก าลงัซ้ือสูงข้ึนและพบว่ามีการเดินทางท่องเท่ียวมาก
ยิง่ข้ึน 
 2) หน่วยงานในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
บริการของประเทศไทย ควรมีส่วนร่วมในการดูแลทั้งระบบให้มีความพร้อม อาทิเช่น การดูแล
รักษาความปลอดภยัของหน่วยงานภาครัฐ การดูแลความสงบเรียบร้อยและให้บริการนกัท่องเท่ียว
ในสถานท่ีท่องเท่ียว  การควบคุมราคาของสินคา้และบริการอยา่งเขม้งวด  โดยเฉพาะการให้บริการ
แก่นกัท่องเท่ียวท่ีมีการเอารัดเอาเปรียบนกัท่องเท่ียว 
 3) จากช่องทางการรับรู้ข่าวสารของนกัท่องเท่ียวพบว่ามีการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด  และเป็นช่องทางท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความเช่ือถือมากท่ีสุด ดงันั้นการสร้าง
รูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จดว้ยการใช้เทคโนโลยี ท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย  านั้นสามารถลด
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ตน้ทุนการให้บริการและสร้างประสบการณ์แก่นกัท่องเท่ียวท่ีใช้บริการได ้โดยหน่วยงานภาครัฐ
ควรให้การสนบัสนุนให้ภาคเอกชน หรือภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างเครือข่ายในการน าเสนอสินคา้
และบริการแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งจริงจงั ซ่ึงนอกจากการลดตน้ทุน ภาครัฐสามารถตรวจสอบได ้อีก
ทั้งสามารถน าเสนอขายสินคา้และบริการในรูปแบบท่ีสะดวกสบายและก่อให้เกิดความมัน่ใจ รู้สึก
คุม้ค่าเงินในการท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 

จากผลการวิจยัพบวา่นกัท่องเท่ียวมีการรับรู้ในเร่ืองวิกฤติการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน แต่
นกัท่องเท่ียวยงัคงเดินทางมาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร และส่วนมากนั้นเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรก   ซ่ึงผลการวิจัยยงัพบอีกว่าทัศนคติของนักท่องเท่ียว และ
ภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวนั้นมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวอีก ดงันั้นการพฒันา
ในเร่ืองของสินคา้และบริการของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นควรมีกระบวนการจดัการและแกไ้ข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนโดยมุ่งเน้นสร้างมาตรฐานและคุณภาพและ
บริการอยา่งจริงจงั ใหมี้ความต่อเน่ืองพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ ทั้งน้ีเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
ประเทศในฐานะของการเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียว และก่อใหเ้กิดการเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า
ของนกัท่องเท่ียว 

 

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับงานการวจิัยคร้ังต่อไป 
 
 งานวจิยัน้ีเป็นเพียงการศึกษาเฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเท่านั้น งานวจิยัคร้ังต่อไปควร
ท าการศึกษาท่ีครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศไทยเพื่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลมากยิ่งข้ึน  
อีกทั้งการศึกษาในเร่ืองการรับรู้ความเส่ียง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นผลกระทบต่อ
การท่องเท่ียวควรท าการศึกษาเพิ่มเติมในดา้นอ่ืนๆดว้ย ซ่ึงในงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี
หลงัการเกิดวกิฤติการณ์ทางการเมืองในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2557 เท่านั้น 
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การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยก่อนน าแบบสอบถามไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบความตรงของเน้ือหา ความสอดคล้องกับข้อค าถาม 
เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัของแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

   (1)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พทัรียา หลกัเพช็ร 

  (2)  อาจารย ์ดร.สิทธิชยั  ศรีเจริญประมง 

   (3)  ผูช่้วยผูอ้  านวยการเขตพระนคร คุณประเมิน  ไกรรส  

โดยมีเกณฑใ์นการพิจาณาขอ้ค าถามดงัน้ี 

  คะแนน  +1  แน่ใจวา่ขอ้ค าถามความเหมาะสมวดัไดต้ามวตัถุประสงค ์

 คะแนน   0 ไม่แน่วา่ขอ้ค าถามขอ้ค าถามความเหมาะสมวดัไดต้ามวตัถุประสงค ์

 คะแนน  -1 แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไม่ไดต้ามวตัถุประสงค ์

 จากนั้นน าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณเพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขอ้ค าถามกบันิยามเน้ือหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตามสูตร 

     
N

Ri
IOC


           11;  IOC  

โดยท่ี     Ri   คือ  คะแนนการพิจารณาขอ้ค าถามท่ี i  ของผูเ้ช่ียวชาญ     

      


Ri   คือ ผลรวมคะแนนการพิจารณาขอ้ค าถามท่ี i  ของผูเ้ช่ียวชาญ 

  N   คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด  

เกณฑก์ารแปลความหมาย 

 ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นเหมาะสมท่ีจะน าไปใช ้

 ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.50 แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นยงัไม่เหมาะสม ควรปรับปรุง 
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ผลจากการวิเคราะห์ค่าดชันี IOC ของแบบสอบถามงานวิจยัจากผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 3 ท่าน 
พบว่า มีบางข้อค าถามท่ีต ่ ากว่า 0.50 (IOC > .50) ซ่ึงหมายความว่าข้อค าถามนั้ นยงัไม่มีความ
เหมาะสม ควรปรับปรุงก่อนน าแบบสอบถามไปใช ้สอดคลอ้งกบั ศิริชยั กาญจนวสี (2543) ท่ีกล่าว
ว่า ค่าดชันีท่ีค  านวณได้ตอ้งมีค่ามากกว่า 0.50 (IOC > .50) จึงจะถือว่าขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้ าแบบสอบถามไปปรับปรุงขอ้ค าถาม ก่อนน าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
พิจารณาอีกคร้ังก่อนน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องงานวจิยัดงัน้ี 

ข้อ ค าถาม 
ค่า 

IOC 

ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 

1.1 เพศ 1 

1.2 อาย ุ 0.33 

1.3 ภูมิล าเนา 0 

1.4 สถานภาพ 0.66 

1.5 วฒิุการศึกษา  0 

1.6 อาชีพ 1 

1.7 รายไดเ้ฉล่ียของท่าน 0 

ส่วนท่ี 2 : พฤติกรรมผูบ้ริโภคของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

2.1 บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในกรุงเทพฯคร้ังน้ี 1 

2.2 วตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครของท่าน  0.66 

2.3 ระยะเวลาท่ีท่านเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ  0.66 

2.4 ท่านเดินทางมาท่องเท่ียวกรุงเทพฯกบัใคร 1 
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2.5 รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวท่ีท่านใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ 0.66 

2.6 ท่านทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการชุมนุมประทว้งในพื้นท่ีกรุงเทพฯก่อนการเดินทาง
มาท่องเท่ียวหรือไม่ 

1 

2.7 ท่านมีการหาขอ้มูลข่าวสารในการเตรียมตวัเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในพื้นท่ี
กรุงเทพฯจากช่องทางใดบา้ง  

1 

2.8 ขอ้มูลข่าวสารจากช่องทางใดท่ีท่านเช่ือถือมากท่ีสุด 1 

2.9 ก่อนท่ีท่านเดินทางมาท่องเท่ียว ท่านประเมินระดบัความเส่ียงจากการรับรู้ถึง
วกิฤตการณ์ชุมนุมทางการเมืองในพื้นท่ีกรุงเทพฯอยูใ่นระดบัใด  

0 

2.10 หลงัจากท่ีท่านไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียว ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ท่านประเมินระดบั
ความเส่ียงจากการรับรู้ถึงวกิฤตการณ์การชุมนุมทางการเมืองในพื้นท่ีกรุงเทพฯ
อยูใ่นระดบัใด  

0 

2.11  จากวิกฤตการณ์การชุมนุมทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนนั้นท่านไดมี้การปรับเปล่ียน
แผนการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ีหรือไม่ 

0.66 

2.12 ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ (โดยประมาณ) 1 

ส่วนท่ี 3: ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 
3.1 ท่านเดินทางมาท่องเท่ียวในกรุงเทพฯบ่อยแค่ไหน 0 

3.2.1 ความประทบัใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ีกรุงเทพฯ 0.33 

3.2.2 ความประทบัใจต่อการตอ้นรับและอธัยาศยัของคนในพื้นเม่ือท่านมาท่องเท่ียว 0.33 

3.2.3 ความประทบัใจต่อการจดัการพื้นท่ีของแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวดา้นควาสะอาด 0.33 

3.2.4 การเดินทางเขา้ไปในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆมีความสะดวกสบาย เขา้ถึงง่าย 0.33 

3.2.5 ขอ้มูลข่าวสารเพื่อเตรียมตวัในการเดินทางมายงัพื้นท่ีกรุงเทพฯเป็นประโยชน์
แก่นกัท่องเท่ียวเพียงพอ 

0.33 

3.2.6 จ านวนร้านอาหารท่ีเปิดใหบ้ริการตามปกตินั้นมีเพียงพอกบัความตอ้งการ 0 
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3.2.7 จ านวนร้านคา้ของท่ีระลึกใหมี้การเปิดใหบ้ริการนั้นมีเพียงพอกบัความตอ้งการ 0.33 

3.2.8 มีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ 0.33 

3.2.9 การท าประกนัภยัเพื่อการเดินทางท่องเท่ียวนั้นมีความครอบคลุมสถานการณ์
การชุมนุมทางการเมืองดว้ย 

0.33 

3.2.10 ความรู้สึกปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ี
กรุงเทพฯ 

0 

3.2.11 สถานพยาบาล และการรักษาในพื้นท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ 0.33 

3.2.12 วกิฤตการณ์ดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทยโดยตรง 0 

3.2.13 ท่านยงัคงตอ้งการแนะน าหรือบอกต่อใหบุ้คคลอ่ืนเขา้มาท่องเท่ียวในคร้ังต่อไป 0.33 

3.2.14 ความประทบัใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ีกรุงเทพฯ 0.33 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

 การวเิคราะห์ความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) 
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ผูว้ิจยัท ำกำรศึกษำพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติต่อกำรท่องเท่ียวในกรุงเทพมหำนคร
หลงัวิกฤติกำรณ์ทำงกำรเมือง พ.ศ. 2556-2557 ดว้ยกำรใชเ้ทคนิคกำรวดัควำมสอดคลอ้งภำยในชุด
เดียวกนั (Internal Consistency) ดว้ยวิธีกำรวดัเพียงคร้ังเดียวแบบสัมประสิทธ์ิ (Cronbach’s Alpha) 
เพื่อวิเครำะห์ควำมเช่ือถือไดข้องค ำถำมโดยผลกำรวิเครำะห์ควำมเท่ียงตรงและอ ำนำจจ ำแนกของ
แบบสอบถำมโดยใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติไดผ้ลกำรวเิครำะห์ดงัต่อไปน้ี 

ตำรำงท่ี 1 แสดงค่ำสัมประสิทธ์ิควำมเช่ือมัน่ของครอนบคั 

ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 
ครอนบัค 

จ านวนข้อค าถาม 

.914 55 
 

ตำรำงท่ี 2  แสดงค่ำสัมประสิทธ์ิควำมเช่ือมัน่ของครอนบคัแยกรำยขอ้ค ำถำม 

ข้อค าถาม 
ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

ครอนบัค 
ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

ครอนบัค หากตัดข้อค าถามน้ันออก 
3.1.1 .448 .895 
3.1.2 .482 .895 
3.1.3 .495 .894 
3.1.4 .509 .894 
3.1.5 .506 .894 
3.1.6 .478 .895 
3.1.7 .448 .895 
3.1.8 .398 .896 
3.1.9 .374 .896 

3.1.10 .350 .897 
3.1.11 .332 .897 
3.1.12 .291 .897 
3.1.13 .319 .897 
3.1.14 .258 .898 
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ตำรำงท่ี 2  แสดงค่ำสัมประสิทธ์ิควำมเช่ือมัน่ของครอนบคัแยกรำยขอ้ค ำถำม (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

ครอนบัค 
ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

ครอนบัค หากตัดข้อค าถามน้ันออก 
3.2.1 .518 .894 
3.2.2 .567 .894 
3.2.3 .544 .894 
3.2.4 .459 .895 
3.2.5 .505 .895 
3.2.6 .477 .895 
3.2.7 .495 .895 
3.2.8 .522 .895 
3.2.9 .161 .914 
3.2.10 .464 .895 
3.2.11 .334 .897 
3.2.12 .419 .896 
3.2.13 .413 .896 
3.2.14 
3.2.15 
3.2.16 
3.2.17 
3.2.18 
3.2.19 
3.2.20 
3.2.21 
3.2.22 
3.2.23 
3.2.24 
3.2.25 
3.2.26 
3.2.27 
3.2.28 
3.2.29 

.458 

.517 

.464 

.460 

.492 

.446 

.352 

.514 

.443 

.389 

.543 

.322 

.306 

.354 

.365 

.399 

.895 

.895 

.895 

.896 

.895 

.896 

.897 

.895 

.896 

.896 

.895 

.897 

.897 

.897 

.897 

.896 
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ตำรำงท่ี 2  แสดงค่ำสัมประสิทธ์ิควำมเช่ือมัน่ของครอนบคัแยกรำยขอ้ค ำถำม (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

ครอนบัค 
ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

ครอนบัค หากตัดข้อค าถามน้ันออก 
3.3.1 .173 .825 
3.3.2 .402 .805 
3.3.3 .451 .801 
3.3.4 .060 .833 
3.3.5 .575 .789 
3.3.6 .557 .791 
3.3.7 .577 .790 
3.3.8 .510 .795 
3.3.9 .575 .790 
3.3.10 .536 .792 
3.3.11 .587 .787 
3.3.12 .602 .786 
 

จำกตำรำงดงักล่ำวจะพบว่ำค่ำสัมประสิทธ์ิควำมเช่ือมัน่ครอนบคัรวมของแบบสอบถำม
ดำ้นกำรวดัทศันคติจำกจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวน 30 ชุด (Cronbach’s Alpha) เท่ำกบั 0.89 
(ซ่ึงค่ำสัมประสิทธ์ิควำมเช่ือมั่น )(  ต้องไม่น้อยกว่ำ 0.65 แต่ท่ีดีควรมีค่ำมำกกว่ำ 0.75) ซ่ึง
หมำยควำมวำ่ขอ้ค ำถำมกำรวดัดำ้นทศันคตินั้นมีควำมเท่ียงตรง  และเม่ือพิจำรณำค่ำควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงคะแนนค ำถำมรำยข้อกับคะแนนค ำถำมรวมด้ำน (Corrected Item-Total Correlation) ซ่ึง
แสดงถึง “ค่ำอ ำนำจจ ำแนก” พบวำ่ขอ้ค ำถำมเกือบทุกขอ้มำกกวำ่ 0.3 ซ่ึงถือวำ่มีค่ำอ ำนำจกำรจ ำแนก
เฉพำะท่ีเหมำะสม ยกเวน้ขอ้ค ำถำมท่ี 3.1.12, 3.1.14, 3.2.9, 3.3.1 และ 3.3.4 ท่ีมีค่ำนอ้ยกวำ่ 0.3  

เม่ือพิจำรณำค่ำสัมประสิทธ์ิควำมเช่ือมัน่ครอนบคั เม่ือตดัขอ้ค ำถำมนั้นออก (Cronbach's 
Alpha if Item Deleted) เป รียบเทียบกับค่ำสัมประสิท ธ์ิควำมเช่ือมั่นครอนบัคโดยรวมของ
แบบสอบถำมเพิ่มข้ึน จะเห็นว่ำเม่ือตดัขอ้ค ำถำมนั้นออกขอ้ค ำถำมทุกขอ้มีค่ำสัมประสิทธ์ิควำม
เช่ือมัน่นอ้ยกวำ่ค่ำสัมประสิทธ์ิควำมเช่ือมัน่ครอนบคัโดยรวม  

จึงสำมำรถสรุปไดว้ำ่ทุกขอ้ค ำถำมนั้นมีคุณภำพเหมำะสมท่ีจะน ำไปใชจ้ริงไดเ้ม่ือพิจำรณำ
กำรลดทอนหรือกำรปรับขอ้ค ำถำมท่ีมีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีต ่ำกวำ่ 0.3  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตารางแสดงค่าความสมัพนัธแ์ละการแปลผลความสมัพนัธร์ะหว่าง 
ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 
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ข้อมูล
ทัว่ไป 

พฤติกรรมการ
ตดัสินใจท่องเท่ียว 

การแสดงค่าความสมัพนัธ ์
(Chi-square) 

แปล
ความหมาย 

ภมิูล าเนา การตดัสนิใจเลอืกทีพ่กั 2 = 45.498, Sig. = 0.005, Cramer’s V = 0.168 น้อย 

บุคคลร่วมเดนิทาง 2 = 66.296, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.181 น้อย 

ระยะเวลาการท่องเทีย่ว 2 = 42.384, Sig. = 0.012, Cramer’s V = 0.162 น้อย 

วตัถุประสงคก์ารเดนิทาง 2 = 94.722, Sig. = 0.000, Contingency Coefficient = 
0.329 

ปานกลาง 

อายุ ค่าใชจ้่าย 2 = 106.140, Sig.= 0.000, Cramer’s V = 0.257 น้อย 

การตดัสนิใจเลอืกทีพ่กั 2 = 67.544, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.204 น้อย 

บุคคลร่วมเดนิทาง 2 = 57.137, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.188 น้อย 

ระยะเวลาการท่องเทีย่ว 2 = 50.546, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.177 น้อย 

การรบัรูถ้งึวกิฤตกิารณ์ฯ 2 = 13.480, Sig. = 0.009, Cramer’s V = 0.182 น้อย 

การตดัสนิใจท่องเทีย่วซ ้า 2 = 18.546, Sig. = 0.001, Cramer’s V = 0.214 น้อย 

วตัถุประสงคก์ารเดนิทาง 2 = 51.530, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.148 น้อย 

ช่องทางการรบัรูข้า่วสาร 2 = 59.741, Sig. = 0.008, Cramer’s V = 0.109 น้อย 

เพศ รปูแบบการท่องเทีย่ว 2 = 9.477, Sig. = 0.024, Cramer’s V = 0.153 น้อย 

วตัถุประสงคก์ารเดนิทาง 2 = 18.893, Sig. = 0.004, Cramer’s V = 0.155 น้อย 

สถานภาพ ค่าใชจ้่าย 2 = 54.867, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.368 ปานกลาง 

การตดัสนิใจเลอืกทีพ่กั 2 = 27.633, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.261 น้อย 

บุคคลร่วมเดนิทาง 2 = 47.204, Sig. = 0.000, Cramer’s V = .341 ปานกลาง 

ประสบการณ์เดนิทาง 2 = 15.080, Sig. = 0.005, Cramer’s V = .193 น้อย 

การตดัสนิใจท่องเทีย่วซ ้า 2 = 6.050, Sig. = 0.014, Cramer’s V = 0.122 น้อย 

วตัถุประสงคก์ารเดนิทาง 2 = 12.902, Sig. = 0.045, Cramer’s V = 0.128 น้อย 

ช่องทางการรบัรูข้า่วสาร 2 = 17.324, Sig. = 0.044, Cramer’s V = 0.118 น้อย 
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รายได้ ค่าใชจ้่าย 2 = 189.389, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.395 ปานกลาง 

การตดัสนิใจเลอืกทีพ่กั 2 = 43.333, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.327 ปานกลาง 

รปูแบบการท่องเทีย่ว 2 = 27.416, Sig. = 0.001, Cramer’s V = 0.260 น้อย 

บุคคลร่วมเดนิทาง 2 = 50.215, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.352 ปานกลาง 

ระยะเวลาการท่องเทีย่ว 2 = 21.137, Sig. = 0.048, Cramer’s V = .228 น้อย 

ประสบการณ์เดนิทาง 2 = 44.926, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.333 ปานกลาง 

การรบัรูถ้งึวกิฤตกิารณ์ฯ 2 = 20.616, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.226 น้อย 

การตดัสนิใจท่องเทีย่วซ ้า 2 = 14.403, Sig. = 0.002, Cramer’s V = 0.189 น้อย 

วตัถุประสงคก์ารเดนิทาง 2 = 70.805, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.174 น้อย 

ระดบั
การศึกษา 

ค่าใชจ้่าย 2 = 117.513, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.311 ปานกลาง 

รปูแบบการท่องเทีย่ว 2 = 30.440, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.274 น้อย 

บุคคลร่วมเดนิทาง 2 = 29.227, Sig. = 0.015, Cramer’s V = 0.269 น้อย 

ประสบการณ์เดนิทาง 2 = 35.228, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.295 น้อย 

การรบัรูถ้งึวกิฤตกิารณ์ฯ 2 = 36.189, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.300 ปานกลาง 

การตดัสนิใจท่องเทีย่วซ ้า 2 = 12.714, Sig. = 0.005, Cramer’s V = .177 น้อย 

อาชีพ ค่าใชจ้่าย 2 = 148.199, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.271 น้อย 

การตดัสนิใจเลอืกทีพ่กั 2 = 100.417, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.249 น้อย 

รปูแบบการท่องเทีย่ว 2 = 31.840, Sig. = 0.007, Cramer’s V = 0.162 น้อย 

บุคคลร่วมเดนิทาง 2 = 65.573, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.183 น้อย 

ระยะเวลาการท่องเทีย่ว 2 = 49.809, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.175 น้อย 

ประสบการณ์เดนิทาง 2 = 53.027, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.181 น้อย 

การรบัรูถ้งึวกิฤตกิารณ์ฯ 2 = 25.197, Sig. = 0.000, Cramer’s V = 0.249 น้อย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 
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Questionnaire 
  This questionnaire involves with Travelling Behaviors and Determinants of their 
travelling Decision-Making in Bangkok, Thailand towards Post-Disaster Tourism. This 
questionnaire consists of 4 parts as follows: 

1. General  information  
2. Travelling behavior and decision-making  
3. Attitudes and destination image  
4. Other suggestions 

 
THANK YOU FOR AGREEING TO COMPLETE THIS QUESTIONNAIRE. 

PLEASE READ THE FOLLOWING 
INSTRUCTIONS BEFORE COMPLETING THE QUESTIONNAIRE: 

 
This questionnaire seeks to obtain information about your holiday experience while in 

Bangkok, Thailand. The questionnaire is being conducted by Graduate School of 
Tourism Management, National Institute of Development Administration (NIDA) 

 
Your answers are entirely confidential and anonymous – please do not write your name on 

questionnaire. Most questions can be answered by circling the number that corresponds to your 
satisfaction with a particular aspect of your tourist experience in Thailand after our political 

instability. 
 
 
 

Best Regards 
SALISA   TEELANONT 
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(A) Part 1 : General  Information 

1. Please, name your country of residence?  

…………………………………………….. 

2. Age    please specify……………………………….years 
3. Gender    (  )  1. Male  (  ) 2. Female 
4. What is your marital status (  )  1. Single  (  ) 2. Married   
5. Annual Income 

…………1) Below 15,000 USD   …………3) above 30,001 USD 
…………2) 15,001- 30, 000 USD  …………4) others…………… 

6. Education 
…………1) Primary school education  …………4) University education 
…………2) Middle school education  …………5) others…………… 
…………3) High school education     

7. Occupation 
…………1) Civil servant   …………4) Student 
…………2) Worker    …………5) Retired 
…………3) Self-employed   …………6) Others,…………… 

(B) Part 2:  Travelling Behavior and decision-Making 
Section I : Travelling Behavior 

1. How much the amount of money to spend during your visit to Bangkok?  (not 
included your plane ticket ) 
…………1) Below 1,000 USD       …………4) 3,001 – 4,000 USD 
…………2) 1,001 – 2,000 USD   …………5) Above 4,000 USD 
…………3) 2,001 – 3,000 USD   …………6) other……………… 

2. Lodging  package type 
…………1) Hotel    …………4) Guesthouse 
…………2) Rented apartment    …………5) Others……………… 
…………3) Home of friends/relatives  
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3. What are main reasons for your visit to Bangkok, Thailand? (mark the appropriate answer, it 

can be more than one answer) 
…………1) Holiday     …………5) Sports and recreation 
…………2) Business reasons    …………6) Healths 
…………3) Culture     …………7) Other…………… 
…………4) Shopping  

 

4. How do you travel in Bangkok, Thailand? 
…………1) Packaged Tour   …………3) Corporate Trip       
…………2) Self-Organized   …………4) Other…………… 

5. In this trip, whom do you travel with?  
(  ) 1. Alone (  )  2. Family / Relatives (  )  3. Couple  
(  ) 4. Friends  (  )  5.Travel agents/ Tour operators    (  )  6. Company   
(  ) 7. Others (Please specify…………………….) 

6. How long are you planning to stay in Bangkok, Thailand?  
please specify……………………………….days 

7. Which sources of information are you trusted the most to gather details before 
travelling to Bangkok, Thailand? (mark the appropriate answer, it can be more than 
one answer) 

 1) Newspaper and magazines    2) Radio broadcasting   3) E-book / Application      
 4) Word-of mouth      5) Facebook / Twitter/ Instagram  6) Television        
 7) National Tourism organization        8) Tourism Websites    9) Web Blog    
 10) Government Sectors/ Embassy      11) Guide book      12) Others ...................... 
 

Section II : Experience   and  Perception 
1.  How many  time have you visited Bangkok, Thailand during past 5 years? (2011-

2015) 
(  )  1. This is my first time.    (  )  2. I have visited……..times before this 
trip.  
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2. Do you know about the Thailand political demonstration crisis before visiting 
Bangkok? 
(  )  1. Yes      (  )  2. No 

3. Are you willing to visit Bangkok, Thailand in the near future for your next vacation 
destination? 
(  )  1. Yes      (  )  2. No 

Section III : Travelling  decision-Making 
Directions: Please mark  in the box that corresponds to your opinion. 

Travelling  decision-Making attributes in Bangkok after Thailand political demonstration 

crisis  (since May 2012) 

 Strong 

disagree 
Disagree Neither Agree 

Strong 

agree 

1. We decide as a family how long we 

should stay on vacation. 
1 2 3 4 5 

2. We make the decision of buying a 

vacation as a family. 
1 2 3 4 5 

3. We decide how much to pay as family. 1 2 3 4 5 

4. We decide where to go on vacation on 

a familiar person. 
1 2 3 4 5 

5. The name of the accommodation is 

importance for me in decision-making 

process. 

1 2 3 4 5 

6. The name of tourist region or country 

is instrumental to my decision-making. 
1 2 3 4 5 
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7. The fact that I purchased from an 

accommodation previously makes it easy 

for me to re-prefer the same 

accommodation.   

1 2 3 4 5 

8. The price of the service to be extended 

affects the decision of vacation.  
1 2 3 4 5 

9. The discount of the price on a specific 

touristic service leads me to that product. 
1 2 3 4 5 

10. I purchase the touristic service 

considering the individuals’ aspects 

around me 

1 2 3 4 5 

11. The attitudes and ideas of the people 

around me have an impact on my 

purchase decision-making.  

1 2 3 4 5 

12. If I succeed in achieving my goal of 

travelling to Bangkok, Thailand, I will be 

happy. 

1 2 3 4 5 

13. If I succeed in achieving my goal of 

travelling to Bangkok, Thailand, I will be 

satisfied. 

1 2 3 4 5 

14. If I fail in achieving my goal of 

travelling to Bangkok, Thailand, I will be 

disappointed. 

1 2 3 4 5 
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(C) Part 3:  Attitudes and destination Image 
Section I : Destination Image of Bangkok, Thailand 
 Directions: Please mark  in the box that corresponds to your opinion. 

Destination Image of Bangkok after Thailand political demonstration crisis. (since May 2012) 

 Strong 

disagree 

Disagre

e 
Neither Agree 

Strong 

agree 

1. Stable political environment 1 2 3 4 5 

2. Safe place 1 2 3 4 5 

3. Clean and hygienic 1 2 3 4 5 

4. Economically developed 1 2 3 4 5 

5. Friendly people 1 2 3 4 5 

6. Suitable accommodation 1 2 3 4 5 

7. Available information 1 2 3 4 5 

8. Interesting culture attraction 1 2 3 4 5 

9. Exciting place 1 2 3 4 5 

10. Diverse choices of thing to do 1 2 3 4 5 

11. Appealing local cuisine 1 2 3 4 5 

12. Exciting nightlife 1 2 3 4 5 

13. Quality shopping experience 1 2 3 4 5 
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14. Convenient public transportation 1 2 3 4 5 

15. Unpolluted and unspoiled environment  1 2 3 4 5 

16. Relaxed place 1 2 3 4 5 

17. Bangkok has natural beauty 1 2 3 4 5 

18. Bangkok is an important city 1 2 3 4 5 

19. Bangkok is a well-known city 1 2 3 4 5 

20. Bangkok is a city with a good reputation 1 2 3 4 5 

21. Bangkok is a secure city 1 2 3 4 5 

22. Bangkok is a peaceful city 1 2 3 4 5 

23. Bangkok is an economically developed 

city 
1 2 3 4 5 

24. Bangkok is an economically stable city 1 2 3 4 5 

25. Bangkok is an industrialized city 1 2 3 4 5 

26. Bangkok is a technologically developed 

city 
1 2 3 4 5 

27. Bangkok is a city that respects liberties 1 2 3 4 5 

28. Bangkok is a city that respects human 

rights 
1 2 3 4 5 

29. Bangkok is a city that respect international 

laws 
1 2 3 4 5 

 



 

176 

Section II : Attitude of tourist when travelling in Bangkok, Thailand. 
  Directions: Please mark  in the box that corresponds to your opinion. 

Attitude of tourist when travelling in Bangkok after Thailand political demonstration crisis. 

(since May 2012) 

 Strong 

disagree 
Disagree Neither Agree 

Strong 

agree 

     Satisfaction in Bangkok, Thailand. 

1. I may be encountered with 
unexpected extra expenses. 1 2 3 4 5 

2. Bangkok  have a high quality 
facilities. 1 2 3 4 5 

3. Bangkok have a variety of 
destination. 

1 2 3 4 5 

4. It may be possible not to receive 
holiday benefits in Bangkok, Thailand. 

1 2 3 4 5 

     Safety in Bangkok, Thailand. 

5. I believe that my belongings will be 
safe when travelling in Bangkok, 
Thailand. 

1 2 3 4 5 

6. I believe that I will be safe from all 
crimes and criminal acts when 
travelling in Bangkok, Thailand. 

1 2 3 4 5 

7. I believe that Bangkok, Thailand has 
political stability. 

1 2 3 4 5 
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8. Street food in Bangkok, Thailand  is 
clean. 

1 2 3 4 5 

     Worth of money when Travelling in Bangkok, Thailand. 

9. Prices of hotel service in Bangkok, 
That’s acceptable. 

1 2 3 4 5 

10. Prices of food in Bangkok, That’s  
acceptable. 

1 2 3 4 5 

11. Prices of transportation in Bangkok 
(Taxi, Bus,  
Tuk-Tuk, Boat), That’s  acceptable. 

1 2 3 4 5 

12. Prices of souvenirs  in Bangkok, 
That’s  acceptable. 

1 2 3 4 5 

(D) Part 4:  Other   suggestions 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

*** Thank you for you cooperation *** 
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