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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต
ของนักท่องเท่ียว และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยับุคลิกภาพเชิงถวิลหาอดีต ปัจจัย
แรงจงูใจ และการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต 
กลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัน้ีคือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมาท่องเท่ียวยงัตลาดเก่า 3 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาด
คลองสวน 100 ปี ตลาดใหม่ร้อยปี ตลาดโบราณนครเน่ืองเขต ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 400 คน 
รายวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ Independent T-Test One-Way ANOVA และ การวเิคราะห์ค่า
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 20 – 29 ปี ระดับ
การศึกษาอยู่ท่ีระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนเฉล่ียท่ี 15,001 – 20,000 และมีอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทั/รับจา้ง ผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียว อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
แรงจูงใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต อยูใ่นระดบัสูง 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียว บุคลิกภาพการถวิล
หาอดีต มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียว ด้านความ
ประทบัใจในการมาเท่ียว และด้านแนวโน้มในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า แรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียว ดา้นความประทบัใจในการมาเท่ียว และ



 (4)   

ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า และการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียว ด้านความประทับใจในการมาเท่ียว และด้าน
แนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
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This research has following objectives; 1)  to study nostalgic behavior of Thai tourists 2) 

to study the personal factors that affect tourist behavior and analyze the relationship between 
nostalgic personality factor, motivation factor, and nostalgic attraction’ s perception factor with 
nostalgic behavior factor of Thai tourist.  The sample of this research were 400 Thai tourists in 3 
old markets which were 100 Year Khlong Suan Market, New 100 Year market and Ancient Nakorn 
Nueng Market In Chachoengsao province. Descriptive statistics was used to analyze the frequency, 
percentage, mean, and standard deviation of the data and inferential statistics which were 
Independent t-Test, One-Way ANOVA, and Pearson Product Moment Correlation was also used 
in this research.   

The result indicated that most of the tourists were female aged from 20 to 29 years old and 
they were employee of company with average monthly income (15,001 - 20,000 baht). The result 
also showed that nostalgic personality factor and motivation of Thai tourists were in highest level, 
and the nostalgic attraction’s perception factor was high. 

The results of the hypothesis testing showed that personal factors which were average 
income per month and occupation correlated with the nostalgic tourist behavior, but age, sex, and 
education had no relationship with the nostalgic tourist behavior.  Moreover, nostalgic personality 
factor, Motivation factor, and nostalgic attraction’ s perception factor correlated with nostalgic 
tourist behavior in term of the impression of trip and the trend of reversal.  
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ถวลิหาอดีตดา้นการบริหารจดัการ  

4.18 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีต 61 
จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว  

4.19 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีต 62 
 จ  าแนกตามความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว (เฉล่ียต่อปี)  

4.20 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีต  63 
จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว (ต่อคร้ัง)  

4.21 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีต 64   
จ าแนกตามระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว (ชัว่โมงต่อคร้ัง)  

4.22 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีต 65 
จ าแนกตามผูร่้วมเดินทาง  

4.23 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีต 66 
จ าแนกตามจ านวนผูร่้วมเดินทาง  

4.24 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีต  67  
จ าแนกตามรู้จกัแหล่งท่องเท่ียว (ตลาดเก่า) ผา่นช่องทาง  

4.25 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีต 67 
จ าแนกตามความประทบัใจในการมาท่องเท่ียวและแนวโนม้ในการกลบัมา 
เท่ียวซ ้ า  

4.26 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต 70 
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกตามเพศ  
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4.27  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต  72 
จ าแนกตามช่วงอายุ  

4.28 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต  75 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา  

4.29 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต 78  
จ าแนกตามระดบัรายได ้  

4.30 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง 80 
ถวลิหาอดีตเป็นรายคู่ระหวา่ง ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว ความประทบัใจ
ในการมาท่องเท่ียว กบัระดบัรายได ้โดยใชค้่าสถิติ Dunnett T3 และ แนวโนม้ใน
การกลบัมาเท่ียวซ ้ า กบัระดบัรายได ้โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least – Significant 
Different (LSD)  

4.31 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต  84 
จ าแนกตามอาชีพ  

4.32 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง 86 
ถวลิหาอดีตเป็นรายคู่ระหวา่ง ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว กบัอาชีพ  
โดยใชค้่าสถิติ และ แนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า  ความประทบัใจใน 
การมาท่องเท่ียว กบัระดบัอาชีพ โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least – Significant 
Different (LSD)  

4.33 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของ 90 
นกัท่องเท่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความถ่ีใน 
การเดินทางมาท่องเท่ียว  

4.34 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของ 91 
นกัท่องเท่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความประทบัใจ 
ในการมาท่องเท่ียว  

4.35 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพการถวลิหาอดีตกบั 93 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า  

4.36 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์กบั 95
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว  

4.37 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์กบั 96
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตใน ดา้นความประทบัใจในการมาเท่ียว  
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4.38 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์กบั 97
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า  

4.39 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิง 99 
ถวลิหาอดีตกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความถ่ีใน 
การเดินทางมาท่องเท่ียว  

4.40 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิง 100 
ถวลิหาอดีตกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความประทบัใจ 
ในการมาเท่ียว  

4.41 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิง 102 
ถวลิหาอดีตกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นแนวโนม้ 
ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า  

4.42  ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 103 

4.43 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 104 

4.44 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 105 

4.45 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 4 106 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญั 
 

กระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคม ท่ีมีสาเหตุมาจากการเติบโตทางดา้นเทคโนโลย ีความ
เจริญทางเศรษฐกิจ การพฒันาของสังคม และความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม ก่อให้เกิดกระแส
การท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เป็น 1 ใน 6 แนวโน้มพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวในปี 2030 ท่ีจะเป็นท่ีนิยมในอนาคต (สถาบนัคลงัปัญญาดา้นยุทธศาสตร์ชาติ, 2559) 
การท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต (Nostalgia) เป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเกิดจาก
การแสวงหาความทรงจ า ประสบการณ์ ความประทบัใจ ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต และซ่ึงไดห้ายไปจาก
ชีวิต กระแสการท่องเท่ียวในรูปแบบดงักล่าวเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนมานานและยงัคงด าเนิน
ต่อไปอยา่งต่อเน่ือง จากการปลุกกระแส โครงการ “เท่ียวเพลินใจสไตลว์นัวาน ตอน 15 ตลาดบก 16 
ตลาดน ้ า” (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2554) ก่อให้เกิดสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ทั้งท่ีเกิดจากวถีิชีวติดั้งเดิม เกิดจากการสร้างเพื่อจ าลองสถานการณ์ในอดีต 
หรือการร้ือฟ้ืนวิถีชีวิตเดิมท่ีเคยเกิดข้ึนจากในอดีตให้กลบัมามีชีวิตอีกคร้ังเป็นการน าเอาทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีถูกทอดทิ้งมาบูรณะใชใ้หม่อีกคร้ัง (เกรียงไกร วฒันาสวสัด์ิ, 2555) 
และนกัท่องเท่ียวสามารถพบเห็นตวัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรมไดใ้นสินคา้ประเภทแฟชัน่ยอ้นยุค หรือการ
จดังาน ตลาดร้านคา้ หรือแหล่งท่องเท่ียวในลกัษณะยอ้นยุค ไม่วา่จะอยูใ่นรูปของส่ิงประดิษฐ์ทาง
วฒันธรรมหรือในรูปของการจดัแสดง หรือเรียกอีกอย่างว่าวฒันธรรมจดัฉาก (Staged Culture) ท่ี
เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากในปัจจุบนั  

จังหวดัฉะเชิงเทรามีศักยภาพและความพร้อมทางด้านการท่องเท่ียวเน่ืองจากมีความ
หลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 4 ปี (พ.ศ. 
2558- 2561) ได้ก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและเชิงนิเวศให้มีมาตรฐาน  
(ศูนยพ์ฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, 2558) ตลอดจนความมีเช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม อาทิเช่น วดัโสธรวรารามวรวิหาร วดัสมานรัตนาราม วิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น ้ าบาง
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ประกง ตลาดบก ตลาดน ้ าต่างๆ จากตารางท่ี 1.1 ท่ีแสดงจ านวนผูเ้ยี่ยมเยือนท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว
ยงัจงัหวดัฉะเชิงเทราระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2559 ท่ีพบว่ามีการเจริญเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวโนม้การเติบโตทางการท่องเท่ียวของจงัหวดัไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
ตารางที ่1.1 จ านวนผูเ้ยีย่มเยอืนท่ีเดินทางไปยงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ระหวา่งปี พ.ศ. 2557 -2559  

 

นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
อตัราการเติบโต 

(2559) 
ชาวไทย 533,814  661,522  653,111  + 1.29   
ชาวต่างชาติ 29,535  9,097  8,440  + 7.78   

 

 
ดัดแปลงจาก:  สถิตินกัท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่า:  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560. 
 

ตลาดเก่า ของจงัหวดัเชิงเทราในอดีตนั้นเป็นพื้นท่ีส าหรับการพบปะ ซ้ือขายแลกเปล่ียน
สินคา้ เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและความเจริญ การกระจายสินคา้ของคนในพื้นท่ี แต่เม่ือสังคม
พฒันาข้ึนเป็นสังคมสมยัใหม่ ชุมชนริมน ้า การคา้ขายในตลาดจึงซบเซาลงและไม่ไดรั้บความสนใจ 
แต่ในช่วงหลงัปี 2547 เป็นตน้มา ทางจงัหวดัฉะเชิงเทราไดมี้การสนบัสนุนในเร่ืองการสงเสริมการ
ท่องเท่ียวท่ีเน้นวิถีชีวิต ความดั้ งเดิม เอกลักษณ์ของพื้นท่ี เพื่อรองรับการท่องเท่ียวในวนัหยุด
พกัผอ่นของคนเมือง กลายเป็นแหล่งหารายไดจ้าการท่องเท่ียวท่ีส าคญั เน่ืองดว้ยรสนิยมของชนชั้น
กลางท่ีมุ่งแสวงหาคุณค่าและอารมณ์ ประสบการณ์อยา่งในอดีต และเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวชนชั้น
กลาง โดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีสามารถเดินทางไปกลบัไดภ้ายในวนัเดียวจากกรุงเทพมหานคร
ท่ีไม่ไกลมากนกั และตลาดเก่าทั้ง 3 แห่ง อนัไดแ้ก่ ตลาดร้อยปีบา้นใหม่ ตลาดคลองสวน 100 ปี 
ตลาดโบราณนครเน่ือง ก็มีความพร้อมและศกัยภาพเพียงพอในการรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี 
เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสมบรูณ์ในดา้นความดั้งเดิมของพื้นท่ี และเป็นพื้นท่ีท่ีเคยมีอยู่
จริงในอดีต เพียง 3 แห่งในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ในมุมมองด้านพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มถวิลหาอดีตนั้นมี
แนวโน้มท่ีสูงข้ึนทุกปี อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลาย ๆ ด้านจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีน าไปสู่การศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
ตลอดจนการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว ทั้งน้ี
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นกัท่องเท่ียวกลุ่มถวิลหาอดีตเป็นนกัท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ท่ีมีความตอ้งการในการถวิลหาอดีต และ
แมว้่าการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตมีแนวโน้มไดรั้บความนิยมและเติบโตข้ึน แต่มีงานศึกษาวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวหรือลกัษณะของนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีไม่มากนกั ดงันั้นการศึกษา
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะสามารถหาค าตอบไดว้า่ พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวประเภทน้ีเป็นอยา่งไร  

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต เพื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียว และวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยับุคลิกภาพเชิงถวิลหาอดีต ปัจจยัแรงจูงใจ และการรับรู้ต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต เพื่อให้ชุมชนในพื้นท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีน าผลการวิจยัไปใช้เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและเตรียมความพร้อมในการรองรับนกัท่องเท่ียวในอนาคต นอกจากน้ี
นกัวชิาการและนกัวจิยัยงัสามารถน าผลการวจิยัไปใชใ้นการต่อยอดการศึกษาวจิยัต่อไป 

 
1.2 ค าถามงานวจิยั 
 

1) พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทยเป็นอยา่งไร 
2) ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตหรือไม่ อยา่งไร 
3) ปัจจยับุคลิกภาพการถวิลหาอดีต ปัจจยัแรงจูงใจ และการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิง

ถวลิหาอดีต มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตหรือไม่ อยา่งไร 
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1.3 วตัถุประสงค์ 
 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดเก่าในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของ

นกัท่องเท่ียว 
3) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยับุคลิกภาพเชิงถวิลหาอดีต ปัจจยัแรงจูงใจ 

และการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน

ตลาดเก่า ทั้ง3 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดคลองสวน 100 ปี ตลาดบา้นใหม่ร้อยปี ตลาดโบราณนครเน่ืองเขต  
จงัหวดัฉะเชิงเทรา อนัเน่ืองมาจากตลาดเก่าในจงัหวดัฉะเชิงเทรามีเพียงตลาด 3 แห่งน้ีเท่านั้นท่ีเป็น
ตลาดเก่าและเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว 

 
1.4.2 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ท่องเท่ียวในตลาดเก่า 3 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดคลองสวน 
100 ปี ตลาดใหม่ร้อยปี ตลาดโบราณนครเน่ืองเขต ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
1.4.3 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่ง

ท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีขอบเขตดา้นเน้ือหาดงัน้ี ตวัแปรตน้ท่ีใช้ในการศึกษา เพื่อ
ศึกษาปัจจยัด้านลักษณะส่วนบุคคล เพื่อการวิเคราะห์บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตนักท่องเท่ียว 
วเิคราะห์แรงจูงใจ และวเิคราะห์การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต 

และตวัแปรตามท่ีผูศึ้กษาจะศึกษาในคร้ังน้ี คือ พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1) ผูป้ระกอบการหรือชุมชนในพื้นท่ีของแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า ทั้ง 3 แห่ง ในจงัหวดั
เชิงเทรา สามรถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวิลหาอดีต ใน
แหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทราไปใชใ้นการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีจะหลัง่ไหลไปในพื้นท่ีในอนาคต 

2) องค์กรส่วนทว้งถ่ินของจงัหวดัหวดัฉะเชิงเทราสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษา
เร่ือง พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวิลหาอดีต ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ไปใช้ในการวางแผนนโยบายทางการท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมและจดัการการท่องเท่ียวในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 



 

 
 

บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาถึง พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตหา ในแหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา บทน้ีจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฏี ทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีล าดบัการน าเสนอดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
2.1.1 แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการถวลิหาอดีต 
2.1.2 แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ 
2.2.3 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.2.4 แนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจ 
2.2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ 
2.2.6  แนวคิดกบับุคลิกภาพ 
2.1.7 แนวคิดดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 

2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3 ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวตลาดโบราณ 
การศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งหมดน้ีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ก าหนดกรอบแนวคิด ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม รวมถึงการตั้งสมมติฐานงานวจิยัในบทต่อไป 
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2.1 แนวคดิและทฤษฎ ี
 

2.1.1 แนวคิดทีเ่กี่ยวกบัการถวลิหาอดีต 
การถวิลหาอดีตเป็นการคิดถึงความทรงจ าหรือประสบการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตท่ีผ่านมา 

ณ หว้งเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีเราไดส้ัมผสั โดยการคิดถึงน้ีเป็นการคิดถึงวถีิชีวติ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
วฒันธรรมประเพณี ลกัษณะอาคารบา้นเรือน การแต่งกาย อาหาร เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีในปัจจุบนั
อาจจะไม่มีหรือหายไปแลว้  ดงันั้นความปรารถนาของผูท่ี้เคยผ่านประสบการณ์ถวิลหาอดีตเป็น
อารมณ์และความรู้สึกของคนท่ีเกิดอาการสูญเสียความทรงจ าหรือเร่ืองราวในอดีตเท่านั้ น 

(Buedrillard 1994 อา้งถึงใน เกรียงไกร วฒันาสวสัด์ิ, 2555: 47) ซ่ึงในทางการแพทยน์ั้นการถวลิหา
อดีตเป็นโรคอย่างหน่ึง โดย Jing, 2006: 3; Farrar, 2011: 727; Margalit, 2011: 272; Gineikiene, 
2013: 3 กล่าวถึงท่ีมาของการถวลิหาอดีต ในภาษาองักฤษใชค้  าวา่ “Nostalgia” เป็นค าท่ีมาจากภาษา
กรีก ประกอบด้วยค าสองค า คือ ค าว่า “nostos” มีความหมายว่า กลับบ้าน และค าว่า “algos” มี
ความหมายว่า ความปรารถนา ความเจ็บปวด  ถูกน ามาใช้เป็นคร้ังแรกในช่วงปลายศตวรรษท่ี 17 
โดยนายแพทยช์าวสวิสซ์ ซ่ึงขณะนั้นทางการแพทยม์องวา่เป็นอาการของการเจ็บป่วยหรือเป็นโรค 
ท่ีมีลกัษณะอาการคล้ายกบัการซึมเศร้า ท่ีเกิดจากความปรารถนาท่ีรุนแรงท่ีจะกลบับา้นหรือการ
คิดถึงความทรงจ าในอดีต สอดคลอ้งกบั Kelly (1986: 603-618) กล่าววา่ ความหมายของการถวลิหา
อดีต นั้นเป็นการ “จินตนาการถึงโลกท่ีเราไดสู้ญเสียไปแลว้” สามารถกล่าวไดว้า่ปัจจุบนันั้นไม่มีอยู่
จริง หลงเหลือไวเ้พียงความทรงจ า และประสบการณ์ท่ีจะท าให้เราหวนกลบัไปคิดถึงไดอี้ก เรียก
ส่ิงๆน้ีว่า จินตนาการ และเม่ือจินตนาการได้ถูกหล่อหลอมให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถจบัตอ้ง
มองเห็นภาพในส่ิงท่ีเราสูญเสียไปได ้ซ่ึงอาจจะถูกจ าลอง หรือสร้างข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง เรียกวา่ “การ
เรียกอดีตท่ีหายไปให้กลบัคืนมา” (Ivy, 1995: 57) และขอ้สังเกตเก่ียวกบัปรากฏการถวิลหาอดีตใน
ระดบัสังคมนั้น  คือ พื้นท่ีของความทรงจ า หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่“การหลงไหลอยา่งเจ็บปวดท่ี
จะกลบัไปเยือน (The painful passion to return)” และเป็น “สัญชาตญาณท่ีเก่ียวกบัทิศทาง (Instinct 
of Direction)” สัญชาตญาณในท่ีน่ี คือ สัญชาตญาณท่ีเกิดจากความผนัผวน และความขดัแยง้ของ
ห่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั  (Matsuda, 1996: 4) 

ดงันั้น การถวิลหาอดีต จึงเป็นอารมณ์และความรู้สึกของมนุษยท่ี์เคยผ่านประสบการณ์ใน
อดีตท่ีสูญเสียไป โดยผา่นจินตนาการ ท าใหเ้กิดเป็นความคิดถึง อยากพบ อยากสัมผสั ประสบการณ์
นั้นอีกคร้ังไม่ว่าส่ิงนั้นๆจะถูกจ าลองหรือจดัฉากข้ึนมาใหม่เพื่อเลียนแบบของเดิม หรือท่ีเรียกว่า 
วฒันธรรมจดัฉาก เพื่อตอบสนองความรู้สึกของตนเองอีกคร้ัง 

2.1.1.1 รูปแบบของการถวลิหาอดีต 
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ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการถวิลหาอดีตมีหลายรูปแบบดังเช่น Ginekiene (2013: 116) 
และ Cui (2015: 127-128) ไดแ้บ่งประเภทของการถวลิหาอดีต ออกเป็นทั้งหมด 4 ประเภทดงัน้ี 

(1) ด้านการถวิลหาอดีตส่วนบุคคล Personal Nostalgia (ประสบการ
ส่วนตวัโดยตรง) หมายถึง การถวิลหาอดีตท่ีอยู่บนพื้นฐานประสบการณ์และความทรงจ าส่วนตวั 
เป็นการคิดถึง ระลึกนึกถึงหรือถวิลหาในส่ิงท่ีตนไดส้ัมผสัหรือไดพ้บเจอมาในอดีตเป็นส่ิงท่ีเคย
เกิดข้ึนในช่วงชีวิตท่ีในอดีตผ่านมา (Marchegiani and Phan, 2013: 24) สอดคล้องกับ  Holak, 
Matveev and Havlena (2007: 649-655) ท่ีกล่าวถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของการท่องเท่ียวเชิงถวิลหา
อดีต  ดา้นคนสูงอายุท่ีมีประสบการณ์ โดยทัว่ไปคนในวยัท่ีมีอายุมากมีแนวโน้มท่ีจะถวิลหาอดีต
มากข้ึนตามไปดว้ย โดยเฉพาะในขั้นเกษียณอาย ุวา่งงาน มีความมัน่คงทางครอบครัว ทางฐานะ จะมี
เวลาคิดและจดจ าอดีตท่ีผา่นมา ในขณะเดียวกนัการจะมีความผนัผวนของชีวิตผูสู้งอายุมีความรู้สึก
ลึก ๆ วา่พวกเขาไม่สามารถเขา้ใจหรือปรับตวัเขา้กบับางส่วนของปรากฏการณ์ในปัจจุบนัได ้สังคม
ในความทรงจ าของผูสู้งอายุมีวธีิการในการแกปั้ญหาท่ีเขามองวา่มนัดีกวา่ในปัจจุบนั ดงันั้นพวกเขา
จึงตอ้งการท่ีจะใช้ส่ิงท่ีพวกเขาเคยใช้เม่ือพวกเขาเป็นเด็ก เช่น ผลิตภณัฑ์แบบเดิม ถุงช้อปป้ิงแบบ
ดั้งเดิม มากข้ึน หรือการชมส่ือโฆษณาท่ีใช้สถานท่ีเดิมๆท่ีเคยพบเจอ เป็นประสบการณ์โดยตรงท่ี
เคยสัมผสัมา และพฒันา กิติอาษา (2546:11-23) กล่าวว่า ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการใช้ชีวิต 
โดยเฉพาะประสบการณ์ในอดีตนั้นเป็นพื้นฐานส าคญัในการถวิลหาอดีต และประสบการณ์น้ีเองท่ี
เป็นวตัถุของการถวิลหา เป็นพื้นท่ีของความคิดและจินตนาการ รวมทั้งเป็นท่ีมาของแรงบนัดาลใจ 
เร่ืองเล่า หรือวธีิการร้ือสร้าง ร้ือฟ้ืน หรือจ าลองเพื่อใหก้ลบัคืนมา 

(2) ดา้นการถวิลหาอดีตผา่นตวับุคคล Interpersonal Nostalgia (ประสบ
การส่วนตวัทางอ้อม) หมายถึง การถวิลหาอดีตท่ีอยู่บนพื้นฐานประสบการณ์และความทรงจ า
ส่วนตวัทางออ้ม เช่น การถวลิหาอดีตท่ีไดรั้บผา่นการพูดคุยและมีปฏิสัมพนัธ์กบัพ่อแม่ หรือปู่ ยา่ตา
ยาย การถวลิหาอดีตผา่นตวับุคคล (Interpersonal Nostalgia) เป็นอารมณ์ท่ีซบัซ้อนท่ีนอ้ยกวา่ และมี
แรงกระตุน้ท่ีน้อยกว่า การถวิลหาอดีตส่วนบุคคล (Personal Nostalgia)  สอดคลอ้งกบั พฒันา กิติ
อาษา (2546:11-23) ท่ีกล่าวถึง การถวิลหาอดีตในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคมนั้ นมี
ความสัมพนัธ์แนบแน่นกบัการเมืองชนิดหน่ึง กล่าวคือ เป็นเร่ืองของการต่อรองความหมายเชิง
สัญญผ่านเร่ืองเล่าและความหมายตวัแทนรูปแบบต่างๆ และเก่ียวขอ้งกบัการจดจ าอดีต ลืมอดีต 
หรือใชอ้ดีตเป็นเคร่ืองอา้งอิงถึงปัจจุบนัในลกัษณะต่าง ๆ ร่วมถึงเร่ืองจิตใจและอุดมการณ์ 

(3) ด้ า น ก า ร ถ วิ ล ห า อ ดี ต ท า ง วัฒ น ธ ร ร ม  Cultural Nostalgia 
(ประสบการณ์แบบกลุ่มทางตรง) เก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ส่วนตวัท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกนั 
เช่น ความหลงัเก่ียวกบั เทศกาล Woodstock หรืองานวนัขอบคุณพระเจา้ และงานคริสมาต เป็นตน้ 
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สอดคลอ้งกบัพฒันา กิติอาษา (2546:11-23) ท่ีกล่าวถึงชุมชนในจิตนาการ (Imagined Community) 
ในฐานะท่ีเป็นปรากฏการทางสังคม การถวิลหาอดีตจะตอ้งเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบัความเป็น
ชุมชน เน่ืองจากชุมชนในจินตนาการเป็นทิศทางอยา่งหน่ึงของการถวิลหาอดีต คนจะสร้างชุมชน
ในจิตนาการร่วมกนัไดจ้ะตอ้งมีความส านึก ความทรงจ า อดีตหรือผลประโยชน์ร่วมกนั เพราะว่า
การถวลิหาอดีตไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีจุดหมายแต่จะเก่ียวขอ้งกบัชุมชนในจินตนาการในแง่ของ 
การร้ือฟ้ืนหรือการสร้างชุมชนร่วมกนัผา่นเร่ืองเล่าในรูปแบต่างๆ 

(4) การถวิลหาอดีตท่ีเสมือนจริง Virtual Nostalgia (ประสบการณ์แบบ
กลุ่มทางออ้ม) หมายถึง การถวิลหาอดีตท่ีอยูบ่นพื้นฐานประสบการณ์ทางออ้มผา่นทาง จินตนาการ 
ท่ีอาจเกิดจากการอ่านหนงัสือ ดูวดีิโอ และการพดูคุยกบัผูเ้ช่ียวชาญหรือกลุ่มนกัศึกษา (กลุ่มคนท่ีไม่
มีประสบการณ์โดยตรงกบัการถวิลหาอดีตนั้นๆ) เป็นการจินตนาการถึงบางส่ิงบางอย่าง ท่ีไม่ได้
ประสบพบเจอ หรือสัมผสัดว้ยตวัเอง ซ่ึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นไดจ้บลงไปนานแลว้ และไม่เคย
เกิดข้ึนในช่วงชีวิต (Marchegiani and Phan, 2013: 24) สอดคลอ้งกบั Hoak, Havlena and Metveev 
(2006: 171-172) ท่ีกล่าวถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ด้านกลุ่ม
ประสบการณ์พิเศษ ซ่ึงอาจจะไดรั้บฟังจากกลุ่มคนท่ีมีประสบการณ์พิเศษ หรือพื้นหลงัในกลุ่มท่ี
สามารถท าให้พวกเขาร าลึกถึงอดีต รู้สึกถึงความหึกเหิม ความรู้สึกรักใคร่ เกิดเป็นความชอบ อยาก
ไปพบอยากเห็นส่ิงท่ีไดฟั้งมา 

เกรียงไกร วฒันาสวสัด์ิ (2555) กล่าวถึง ได้น าเสนอข้อสรุปท่ีเก่ียวกับ ปัจจยัท่ี
ก่อใหเ้กิดการถวลิหาอดีตประกอบดว้ย 3 ประการ  

(1) ปัจจยัทางดา้นอารมณ์หรือความรู้สึก ปรากฏการณ์ถวิลหาอดีตเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีคนในสังคมแสดงอารมณ์ความรู้สึกในลกัษณะท่ีวา่  หวานข่มขืน กล่าวคือจะเกิดข้ึน
ไดก้็ต่อเม่ือคนในสังคมปรารถนาหรือมีความตอ้งการท่ีจะกลบัไปสู่อดีต ซ่ึงความปรารถนาหรือ
ความตอ้งการดงักล่าวจะเกิดข้ึนในระดบัปัจเจกบุคคลหรือในระดบักลุ่มคนในสังคมเดียวกนัและมี
ประสบการณ์ร่วมกนัในอดีต นอกจากน้ีการถวิลหาอดีตยงัเกิดกบัความรู้สึกของคนในสังคมท่ีเกิด
ความไม่พอใจในสังคมหรือเกิดขอ้บกพร่องในสังคมนั้น สอดคลอ้งกบั Tannock (1995 อา้งถึงใน
สุวรรณมาศ เหล็กงามและสุธี พลพงษ์, ม.ป.ป.) ในเร่ืองโลกแห่งวนัวาน (Prelapsarian World) หรือ
ยุคทองแห่งอดีตท่ีสดใส เป็นชีวิตในวยัเยาว์และเป็นขั้นท่ีวฒันธรรมดังเดิมนั้นทรงพลังและ
ทรงคุณค่า 

(2) ปัจจยัทางดา้นสถานท่ีและเวลา การถวิลหาอดีตเป็นความรู้สึกหรือ
ประสบการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสถานท่ีท่ีเคยมีอยูจ่ริงหรือโลกของความคิด โลกของจินตนาการ
และเกิดข้ึนกบัช่วงเวลาท่ีแตกต่างจากปัจจุบนัและมองวา่อนาคตเป็นส่ิงท่ีก าหนดไม่ได ้ดว้ยเหตุน้ี
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เองจึงสามารถหยิบหยกเอาภาพหรือเร่ืองราวต่าง ๆ ในอดีต ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงมาร้ือฟ้ืนข้ึนมา
ใหม่ แต่อยา่งไรก็ตามความสามารถในการจดัการกบัความรู้สึกถวิลหาอดีตน้ีจะข้ึนอยูก่บัความช่ืน
ชอบการถวิลหาอดีตในแต่ล่ะช่วงชีวติของแต่ล่ะบุคคลอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาในวยัเด็ก หนุ่มสาว 
วยัผูใ้หญ่ เป็นตน้ การถวิลหาอดีตเป็นขบวนการหน่ึงท่ีท าให้การด ารงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ระหวา่งการ
เปล่ียนแปลงของช่วงชีวติและปัจจยัดา้นอายุเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการถวลิหาอดีต
มากท่ีสุด กล่าวคือ คนเม่ือมีอายุมากข้ึนก็ยิ่งมีภาวะการถวิลหาอดีตมากยิ่งข้ึนและด้วยเหตุน้ีเอง
สภาวะการถวิลหาอดีตจึงมักเกิดกับคนท่ีอยู่ในช่วงเบบ้ีบูมเมอร์ “Baby boomer” หรือในวยั
เกษียณอายุ (Weaver, 2011: 58) สอดคลอ้งกบั Tannock (1995 อา้งถึงในสุวรรณมาศ เหล็กงามและ
สุธี พลพงษ,์ ม.ป.ป.) ในเร่ืองการเส่ือมของโลกวนัวาน (Lapse) ถือเป็นช่วงแห่งการเส่ือมสลายของ
วฒันธรรมดงัเดิมหรือเกิดหายนะแก่อดีตท่ีสวยงาม เกิดความแปลกแยกกบัจิตวิญญาณเก่าๆ หรือ
แมแ้ต่การเส่ือมไปของโลกปัจจุบนัซ่ึงไม่ได้เกิดกบัแบบปัจจุบนัทนัใด แต่จะมีการสะสมและกิน
เวลา 

(3) ปัจจยัดา้นส่ิงเร้า ปรากฏการณ์ถวิลหาอดีตเป็นปรากฏการณ์ท่ีคล้าย
กบัปรากฏการณ์ทางสังคมอ่ืนๆท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงเร้า การถวลิหาอดีต
จึงเป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบ ความหมายหรือผลกระทบไปตามบริบทท่ีแวดล้อม อยู่รอบตวั
มนุษยใ์นปัจจุบนั สอดคลอ้งกบั Tannock (1995 อา้งถึงในสุวรรณมาศ เหล็กงามและสุธี พลพงษ์, 
ม.ป.ป.) ในเร่ืองโลกแห่งปัจจุบนั (The Present หรือ Postlapsarian World) คือโลกท่ีผูค้นรู้สึกถึงการ
สูญหาย การหายขาดไปหรือการถูกกดข่ีครอบง า ในขั้นสุดทา้ยน้ีเองท่ีผูค้นจะรู้สึกถึงความไม่มัน่คง
และเกิดการถวลิหาอดีตกลบัไปสู่ขั้นแรกเป็นโลกแห่งวนัวาน 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการถวิลหาอดีต ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา ตวัแปรดา้นการถวิล
หาอดีตส่วนบุคคล ดา้นการถวิลหาอดีตผา่นตวับุคคล ดา้นการถวิลหาอดีตทางวฒันธรรม และดา้น
การถวิลหาอดีตท่ีเสมือนจริง เน่ืองจากตวัแปรดงักล่าวสามารถน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดและ
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลตลอดจนวเิคราะห์บุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว 
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2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจ 
ความหมายของการตดัสินใจซ้ือ สุมาลี กงัวานศรรีเพชร (2550ก: 16) ให้ความหมายของ

การตดัสินใจวา่เป็น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จากหลาย ๆ ทางเลือก เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้การ
ตดัสินใจเป็นเจตนาของคนท่ีจะกระท าทุกส่ิงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบางประการท่ีตั้ งไว ้โดยมี
พื้นฐานอยู่บนความเขา้ใจท่ีเป็นไปไดใ้นการกระท า ขณะท่ี กนกพร ศิริโรจน์ (2548:12) กล่าวถึง 
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภควา่ หมายถึง กรรมวิธีหรือล าดบัการกระท าท่ีด าเนินต่อจนส าเร็จ 
ณ ระดบัหน่ึง ก่อนหน้าท่ีผูบ้ริโภคจะแสดงออกในการซ้ือนั้น จะมีกระบวนการตดัสินใจแยกยอ่ย
ออกมาก่อน 

2.1.2.1 การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว 
ในกระบวนการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวนั้นเกิดข้ึนไดห้ลายปัจจยั และส่ิงเร้าท่ี

แตกต่างกนัก่อให้เกิดเป็นการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั Cohen, Prayag and 
Moital  (2014) กล่าวถึง การท าความเข้าใจเก่ียวกับการตัดสินใจในการท่องเท่ียวนั้นเป็นส่ิงท่ี
ซบัซ้อน เน่ืองจากไม่สามารถท่ีจะจบัความซบัซ้อนของการตดัสินใจในการท่องเท่ียวซ่ึงมีท่ีมาจาก
บริบทท่ีแตกต่างกัน ความซับซ้อนท่ีว่าน้ีเกิดจากความจริงท่ีว่าการตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกบัการ
เดินทางจะมีองค์ประกอบหลายๆดา้นเขา้มาเก่ียวขอ้งและความซับซ้อนก็เกิดจากการตดัสินใจใน
การเดินทาง เช่นเดียวกบั Pereay Monsuwé, Dellaert and Ruyter (2004: 3) กล่าวถึง การตดัสินใจ
ของนักท่องเท่ียวว่ามีความซับซ้อนเน่ืองจากนักท่องเท่ียวมีตวัเลือกท่ีกลากหลาย ในการเลือก
เดินทางท่องเท่ียว เช่น ตวัเลือกในการขนส่งหรือการเดินทาง ตวัเลือกในดา้นท่ีพกั กิจกรรมต่างๆ
และค่าใชจ่้ายเกิดระหวา่งการท่องเท่ียว ตลอดจนวฒันธรรมในแหล่งท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั ท าให้
เกิดความซับซ้อนในการตดัสินใจใน ในท านองเดียวกบั Sharifpour, Walters, Ritchie and Winter 
(2014: 307) กล่าวว่า การตดัสินใจของนักท่องเท่ียวเกิดจากปัจจยัต่างๆท่ีหลากหลายและมีความ
ซับซ้อน ทั้งทางด้านพฤติกรรม ทศันคติ ประเภทของการท่องเท่ียว และปัจจยัอ่ืนๆทางจิตวิทยา 
ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว 

2.1.2.2 กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้น ตอ้งผา่นกระบวนการหลายขั้นตอน 

ทั้งน้ีเกิดจากแรงกระตุน้ในการตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อ ซ่ึง ววิรรธน์ พงเรืองเกียรติ (2548: 
4-6) ศกัด์ิโสภณ ดวงแกว้ (2553: 17-22) สริตา ภูมิสินสิริ(2553: 4-5) Kotler (2000:179) และสุมาลี 
กงัวานศรีเพชร (2550ข: 31-32) กล่าวในท านองเดียวกนัวา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย 
5 ขั้นตอนดงัน้ี 
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ขั้นท่ี 1 การรับรู้เก่ียวกับความต้องการ หรือการรับรู้เก่ียวกับปัญหา กล่าวคือ 
บุคคลจะเกิดความรับรู้ต่อความตอ้งการภายในตนเองก่อน หรือาจจะเกิดจากส่ิงกระตุน้ ซ่ึงไดแ้ก่
ความต้องการของร่างกาย และความต้องการทางจิตใจ ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเกิดถึงระดับหน่ึงแล้วจะ
กลายเป็นส่ิงกระตุน้และบุคคลจะเรียนรู้และจดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนใน
อดีต 

ขั้นท่ี 2 ขั้นการหาขอ้มูล จะเกิดข้ึนเม่ือถา้ความตอ้งการนั้นๆถูกกระตุน้สูงข้ึนและ
มากพอ ตลอดจนส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการนั้นอยูร่ะยะใกล ้จะก่อใหเ้กิดการด าเนินการ
ท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในทนัทีเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แต่ในบางคร้ังการ
ตอบสนองจะมีขีดจ ากัดท่ีจะท าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทันถ่วงที 
ผูบ้ริโภคจะเก็บความตอ้งการนั้นไวเ้พื่อตอบสนองในภายหลงั และพยายามคน้หาขอ้มูลเพื่อหา
แนวทางในการสนองความตอ้งการ ในการแสวงหาขอ้มูลท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการมีทั้งหมด 
4 แหล่ง สริตา ภูมิสินสิริ (2553: 41) และ Kotler and Killer (2006:181-189) ดงัน้ี 

(1) แหล่งบุคคล (Personal Source) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนบา้น คนรู้จกั 
(2) แหล่งพาณิชย ์(Commercial Source) ไดแ้ก่ โฆษณา พนกังานขาย 

ตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้ 
(3) แหล่งสาธารณะ (Public Source) ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องคก์รเก่ียวกบั

ผูบ้ริโภค 
(4) แหล่งทดลอง (Experiment Source) ไดแ้ก่ การจบัตอ้ง การพิจารณา 

การตรวจตรา การทดลอง 
ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือได้ขอ้มูลจากการ

คน้หา ขอ้มูลแลว้ ก็จะเกิดความเขา้ใจและน าไปสู่การประเมินทางเลือกต่าง ๆ โดยมีขั้นตอน ทั้งหมด 
3 ขั้นตอน ขั้นแรก ผูบ้ริโภคจะพยายามตอบสนองต่อความตอ้งการ ขั้นท่ีสอง ผูบ้ริโภคจะมองหา
ประโยชน์หรือคุณค่าท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการนั้น ๆ ขั้นสุดทา้ย ผูบ้ริโภคจะพิจารณาสินคา้หรือ
บริการท่ีมีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนัแลว้น ามาเปรียบเทียบโดยพิจารณาถึงการตอบสนองความตอ้งการ
ท่ีมีอยูไ่ดดี้ทีสุด 

ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจ (Purchase Decision) เม่ือผา่นกระบวนการประเมินทางเลือก 
โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์และบริการท่ีผูบ้ริโภครู้สึกพึงพอใจมากท่ีสุด และจะ
ก่อให้เกิดการประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือ (วิวรรธน์ พงเรืองเกียรติ,2548:6) 
ประกอบดว้ย 3 ประการ(1) หลงัจากการประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) (2) ก่อนท่ีจะ
เกิดการตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) (3) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ในการตดัสินใจซ้ือ
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การรับรู้เก่ียวกบัปัญหา 
Problem Recognition 

 

การหาขอ้มูล 
Information Search 

 

การประเมินทางเลือก
Evaluation of Alternative 

การตดัสินใจ  
Purchase Decision 

 

พฤติกรรมภายหลงัการ
ซ้ือ Postpurchase  

Behavior 
 

 

ต้องพิจารณา อีก 3 ปัจจัย คือ ทัศนคติของบุคคลอ่ืน (Attitudes of Others) ปัจจัยสถานการณ์ท่ี
คาดคะเนไว ้(Anticipated Situational Factor) ปัจจยัสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคะเนไว ้(Unanticipated 
Situational Factor) 

ขั้นท่ี 5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior)  เ ป็นขั้ น ท่ี เ กิด
ภายหลงัการซ้ือและท าการทดลองสินคา้หรือบริการไปแลว้ ผูบ้ริโภคจะรู้สึกพึงพอในหรือไม่พึง
พอใจในสินคา้หรือบริการนั้นๆซ่ึงจะกลายเป็นประสบการณ์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ  

ล าดบัขั้นของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ จะเป็นไปดงัภาพท่ี 2.1 ต่อไปน้ี 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้น (Five – Stage Model of Consumer Baying Process) 
แหล่งทีม่า:  Kotler, 2000: 179. 
 

2.1.3 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการเลือกซ้ือสินคา้ 

หรือบริการท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียน โดยผา่นกระบวนการตดัสินใจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
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และใหไ้ดม้าซ่ึงความพึงพอใจ สอดคลอ้งกบั สุมาลี กงัวานศรีเพชร (2550ก: 15) ใหค้วามหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไวว้่า เป็นการกระท าใด ๆ ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั การเลือกสรร 
การซ้ือ การใช้สินคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการเพื่อการตดัสินใจ และตอบสนองต่อความ
ตอ้งการเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ  ในท านองเดียวกบั สริตา ภูมิสินสิริ (2553: 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั การจดัหาใหไ้ดม้า ตลอดจนการ
ใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ีรวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมีมาก่อนซ่ึงมีการก าหนดให้มีการกระท า
ดงักล่าว และศกัด์ิโสภณ ดวงแกว้ (2553: 7) กล่าวถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ การใชสิ้นคา้หรือบริการ โดยผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคคลตอ้ง
ตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัการกระท าต่าง ๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพอใจและความตอ้งการของบุคคล 

2.1.3.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ปัจจยัท่ีส่งผลและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคสามารถเกิดข้ึนทั้งจากปัจจยั

ภายในและและปัจจยัภายนอก สอดคลอ้งกบั ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(2542) ไดแ้บ่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค แบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั ดงัน้ี 

1) ปัจจยัภายใน (Personal Factor) เป็นปัจจยัท่ีมิชีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ (ก) ความจ าเป็น (Needs) เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัทางดา้นการตลาด ดงันั้น
จะตอ้งสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ลูกคา้ ให้ได้เพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและตอ้งสร้าง
ความจ าเป็นให้เกิดแก่ลูกคา้ แมว้่าลูกคา้อาจจะยงัไม่รู้ตวัว่ามีความจ าเป็นอะไรบา้ง ส่ิงท่ีท าให้เกิด
ความจ าเป็นได้แก่ แรงจูงใจท่ีจะก่อให้เกิดการซ้ือ (ข) การรับรู้ (Perception) กระบวนการรับรู้ท่ี
เกิดข้ึน จะข้ึนอยูก่บั ปัจจยัภายใน เช่น ความเช่ือและประสบการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ และปัจจยัภายนอก 
ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ท่ีมากระทบกบัระบบประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การไดก้ล่ิน การไดย้ิน การรับรส 
การรู้สึก การเห็น การเรียนรู้ (ค) (Learning) หมายถึง พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงหรือความเขา้ใจท่ี
เกิดจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ซ่ึงบุคคลจะเกิดการเรียนรู้ก็ต่อเม่ือไดรั้บส่ิงกระตุน้ และก่อให้เกิด
การตอบสนอง (ง) บุคลิกภาพ (Personality) จะก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิด และความตอ้งการในการ
เรียนรู้รูปแบบการด าเนินชีวิตจะข้ึนอยู่กบัวฒันธรรม ชนชั้นทางสังคม และกลุ่มอาชีพของแต่ละ
บุคคล เป็นตน้ (จ) แนวคิดเก่ียวกบัตนเอง (Self Concept) ความคิดหรือความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนภายใน
ตวับุคคลพร้อมกบัการรับรู้ ทศันคติ และ (ฉ) Attitudes) เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงและมีอิทธิพลอยา่งยิง่ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2) ปัจจยัภายนอก (Internal Factor) ไดแ้ก่ (ก) วฒันธรรมละวฒันธรรม
ยอ่ย (Cultural and Sub Cultural) เป็นส่ิงท่ีถูกแสดงออกในรูปของความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติ อุปนิสัย 
และประเพณี (ข) ชนชั้นทางสังคม (Social Class) เป็นการจดัล าดบับุคคลในสังคม ออกเป็นกลุ่ม ซ่ึง
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ส่ิงท่ีน ามาแบ่งชนชั้นทางสังคมไดแ้ก่ ฐานะ อาชีพ รายได ้ชาติก าเนิด การศึกษา เป็นตน้ (ค) กลุ่ม
อา้งอิง (Reference Groups) เป็นกลุ่มท่ีท าหน้าท่ีในการเป็นกรอบก าหนด หรือเป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจใหบุ้คคลอ่ืน ๆ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ เพื่อนสนิท ครอบครัว เป็นตน้ 
และกลุ่มทุติยภูมิ ได้แก่ เพื่อนท่ีท างาน บุคคลในสังคมเป็นตน้ (ง) ครอบครัว (The Family) จะมี
อิทธิพลในการช่วยตดัสินใจและเลือกใชสิ้นคา้และบริการ 

2.1.3.2 รูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539: 110-112)  และ สุมาลี กงัวานศรีเพชร (2550ก: 18) ได้

น า เสนอรูปแบบหรือโมเดลพฤติกรรมผู ้บริโภค หรือเรียกโมเดลน้ีว่า  “S-R Theory”  ซ่ึง
ประกอบดว้ย ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) เป็นเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการซ้ือสินคา้ และอาจ
เกิดข้ึนเองจากความต้องการภายใน และความต้องการภายนอก ส่ิงกระตุ้นภายนอกน้ีจะท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในตวัสินคา้และบริการ โดยแบ่งส่ิงกระตุน้ออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี (ก) ส่ิง
กระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนผสมทางการตลาด 
และอยูใ่นเกณฑก์ารควบคุมของนกัการตลาด เพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในตวัสินคา้
และบริการ (ข) ส่ิงกระตุน้อ่ืน (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีไม่อยู่
ในขอบเขตของการควบคุมขององคก์ร อนัประกอบไปดว้ย ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจส่ิงกระตุน้ทาง
เทคโนโลย ีส่ิงกระตุน้ทางกฎหมาย ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม 

2) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) เป็นส่ิงท่ีผูข้ายไม่
สามารถคาดคะเนได ้ดงันั้นผูข้ายหรือผูผ้ลิตตอ้งคน้หาให้เจอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการไดถู้กตอ้งซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากส่ือต่าง ๆ ต่อไปน้ี (ก) ลกัษณะ
ของผูซ้ื้อหรือพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงจะไดรั้บอิทธิพลจาก ปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัทาง
สังคม ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางจิตวิทยา (ข) กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Consumer 
Buying Decision) เป็นกรระบวนการตดัสินใจ 5 ขั้นของผูบ้ริโภค ได้แก่การรับรู้ปัญหา การหา
ขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และการประเมินค่าหลงัการซ้ือ 

3) การตอบสนองการซ้ือ (Buyer’s Response) จะมีการตัดสินใจตาม
ประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี (ก) การเลือกผลิตภณัฑ ์(ข) การเลือกตราสินคา้ (ค) การเลือกผูข้าย (ง) การเลือก
เวลาในการซ้ือ และ(จ) การเลือกปริมาณในการซ้ือ 

ในกระบวนการตอบสนองการซ้ือของผูบ้ริโภค จะเป็นไปดงัภาพท่ี 2.2 ต่อไปน้ี 
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ภาพที ่2.2 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า:  ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539: 110-112.  และสุมาลี กงัวานศรีเพชร, 2553:18. 
  

2.1.3.3 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว  
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีเกิดจากปัจจยัทั้งภายนอกและภายในเป็นตวัก าหนดความ

ต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมุ่งหวังในเ ร่ืองสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว ตลอดจน
ความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการนั้น ๆ ของนกัท่องเท่ียวได ้ในขณะท่ี วิศิษฐ์ เดช
มาก และคณะ(2552: 11) กล่าวถึง พฤติกรรมนักท่องเท่ียว ว่าเป็นบุคคลซ่ึงแสวงหา จดัซ้ือ ใช้
ประโยชน์ และประเมินส่ิงท่ีเป็นสินคา้และบริการท่ีคาดว่าน่าจะตอบสนองต่อความตอ้งการได้  
กาญจนา กนัภยั (2552: 14) กล่าววา่ พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว คือ การแสดงออกของแต่ละบุคคล ท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว รวมไปถึงกระบวนการ
ในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก และ ศิรินททิ์พย ์คาวาโนแบะ (2554: 5) กล่าววา่ พฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวเป็นการกระท าทุกอยา่งของนกัท่องเท่ียวไม่ว่าการกระท านั้นของนกัท่องเท่ียวจะรู้ตวั
หรือไม่รู้ตัวก็ตาม และไม่ว่าบุคคลอ่ืนจะสังเกตการณ์กระท านั้ นได้หรือไม่ก็ตาม เพื่อมุ่งท่ีจะ
ตอบสนองต่อสภาพการใดสภาพการหน่ึง โดยท่ีพฤติกรรมภายในจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรม
ภายนอก 

2.1.3.4 รูปแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
ความหลากหลายของรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวจะมีมากข้ึนเร่ือย ๆ ตาม

กระแสการท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไปและจะเกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ข่ึนมา ข้ึนอยู่กบัห้วงเวลา
ขณะนั้นวา่กระแสการท่องเท่ียวจะเป็นไปในทิศทางใด ซ่ึง Perreault and Dorden (1977) ไดอ้ธิบาย

กล่องด า 
Buyer’s Black box 

คุณสมบติั
ของผูซ้ื้อ 

กระบวนการ
ตดัสินใจของผู ้

ซ้ือ 

ส่ิงกระตุน้ภายนอก 
ส่ิงกระตุน้ทางการ

ตลาด 
ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ 

ผลิตภณัฑ์ 
ราคา 

ช่องทางการจดั-
จ าหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด 

เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ี
การติดต่อ 
ส่ือสาร 
การเมือง 

การตอบสนองของผู ้
ซ้ือ 

การเลือกผลิตภณัฑ ์
การเลือกตรายีห่อ้ 
การเลือกผูข้าย 
เวลาในการซ้ือ 

ปริมาณในการซ้ือ 
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ถึงรูปแบบพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ท่ีแบ่งตามลกัษณะนกัท่องเท่ียวทัว่ๆไป ถูกแบ่งออกเป็น 4 
กลุ่ม ดงัน้ี  

1) นักท่องเ ท่ียวกลุ่มประหยัด (Budget Travelers)  นักท่องเ ท่ียวท่ี
แสวงหาการท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่นและมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวท่ีต ่า เน่ืองจากเป็นกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดใ้นระดบัปานกลาง 

2) นกัท่องเท่ียวกลุ่มผจญภยั (Adventurous Travelers) ชอบการเดินทาง
ท่องเท่ียวในแบบท่ีมีกิจกรรมมารองรับหรือเป็นการท่องเท่ียวแบบผจญภยั เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมี
การศึกษาและรายไดใ้นระดบัปานกลาง ถึงระดบัสูง 

3) นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีชอบเดินทางท่องเท่ียวในวนัหยุด (Vacationers 
Travelers) เป็นนกัท่องงเท่ียวท่ีใชเ้วลาในการคิดไตร่ตรอง เก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียว และมีการ
วางแผนในการเดินทางล่วงหนา้เพราะตอ้งหาเวลาท่ีวา่งเวน้จากการปฏิบติังานท่ีเป็นงานประจ า เป็น
กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดน้อ้ย แต่มีความกระตือรือร้นสูง 

4) นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีใช้เวลาในการท่องเท่ียวท่ียาวนาน (Moderates 
Travelers) เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีใจรักในการเดินทางท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก และไม่ได้ให้
ความส าคญักบัวนัหยดุสุดสัปดาห์ หรือกิจกรรม ตลอดจนกีฬาทางดา้นการท่องเท่ียวแต่อยา่งใด 

ในอีกรูปแบบพฤติกรรมหน่ึงท่ีจะสามารถแบ่งรูปแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวได ้
คือการแบ่งตามลกัษณะความช่ืนชอบเฉพาะส่วนบุคคลท่ีนกัท่องเท่ียวปรารถนา อาจจะมีขอ้จ าจดั
หรืออุปสรรคหลายๆดา้น เช่นในเร่ืองความล าบากในการเขา้ถึง ค่าใชจ่้ายสูง เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั 
Cohen (1979) กล่าวถึง รูปแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี  

1) นักท่ อ ง เ ท่ี ย ว แบบนันทนาก า ร  (Recreational Tourists)  เ ป็ น
นักท่องเท่ียวซ่ึงเน้นความส าคญัในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการนันทนาการหรือการพกัผ่อนทาง
ร่างกาย 

2) นักท่องเท่ียวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary 
Tourists) เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีพยายามทางแนวทางเพื่อลืมความจ าเจในชีวติประจ าวนั 

3) นักท่องเท่ียวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) เป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์ท่ีแทจ้ริง นกัท่องเท่ียวประเภทน้ีสนใจศึกษาและ
ไดรั้บประสบการณ์ท่ีแทจ้ริงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปสัมผสั ตวัอยา่งเช่น เม่ือเดินทางไปประเทศ
สเปน ก็ตอ้งการสัมผสัวถีิชีวติของผูค้นทอ้งถ่ินหรือวฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีแทจ้ริงเป็นของสเปน 
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4) นกัท่องเท่ียวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มีลกัษณะ
ท่ีเห็นเด่นชดัคือ ชอบติดต่อพูดคุยกบัคนทอ้งถ่ินเพื่อเรียนรู้และท าความเขา้ใจในชีวิตความเป็นอยู่ 
การปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มของคนทอ้งถ่ิน 

5) นักท่องเท่ียวท่ีใช้ชีวิตแบบคนท้องถ่ิน (The Existential Tourists) 
นักท่องเท่ียวประเภทน้ีต้องการฝังตวัเองหรือใช้ชีวิตภายใต้วฒันธรรมและวิถีชีวิตเดียวกับคน
ท้องถ่ิน นักท่องเท่ียวประเภทน้ีจะใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวนั้นเป็นเวลานาน ตวัอย่างเช่น 
นกัท่องเท่ียวท่ีมาใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งในประเทศไทย เช่น พทัยาหรือเชียงใหม่ 
และพยายามใช้ชีวิตเช่นเดียวกบัคนทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติัตวั การับประทานอาหาร การ
พยายามพดูภาษาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
 

2.1.4 แนวคิดเกีย่วกบัแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ เป็นแรงกระตุ้นทั้ งจากภายนอกและภายในท่ีเป็นตัวผลักดันให้มนุษย์เกิด

พฤติกรรมการบริโภคเพื่อตอบสนองเป้าหมาย และความตอ้งการทั้งท่ีเป็นสินคา้และบริการ (Lien 
2010: 5) กล่าวว่า แรงจูงใจท่ีเป็นพื้นฐานและมีความส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดันหรือกระตุ้นให้การ
กระท าของมนุษยเ์กิดความพยายามเพื่อให้ได้ในส่ิงท่ีปรารถนา และอธิบายได้เพิ่มเติมว่า ความ
ต่ืนตวัของพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีกระตุน้พฤติกรรมของมนุษยแ์ละทิศทางของพฤติกรรมจะ
น าไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง สอดคลอ้งกบัศิรินท์ทิพย ์คาวาโนแบะ (2554: 13) ให้
ความหมายของแรงจูงใจไวว้า่ แรงจูงใจ (Motives) หมายถึงเป็นแรงผลกัดนัท่ีเกิดจากการผสมผสาน
ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ทางดา้นจิตใจ และวฒันธรรมความเป็นอยูข่องบุคคลอยา่งต่อเน่ืองจน
สามารถกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการบริโภคอยา่งมีเป้าหมาย ในขณะท่ี แรงจูงใจในการท่องเท่ียวจะ
แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของพฤติกรรมการบริโภคสินคา้และบริการ การท่องเท่ียว การแสวงหา
ประสบการณ์ และจุดหมายปลายทางทางการท่องเท่ียวท่ีคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ไดใ้นขณะท่ี ศิรินททิ์พย ์คาวาโนแบะ (2554: 13) กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะบางส่ิงบางอยา่ง
ภายในตวับุคคลท่ีไดรั้บการกระตุน้ จากภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการกระท า หรือพฤติกรรม
บางอยา่งในลกัษณะท่ีมีเป้าหมาย  

ในส่วนของแรงจูงใจในการท่องเท่ียวนั้นเกิดจากแรงกระตุน้เช่นกนั แต่แรงกระตุน้น้ีเกิด
จากหลายปัจจยั ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองต่อความตอ้งการ และจุดหมายปลายทางในการ
ท่องเท่ียว Ramkissoon and Uysal (2011: 537-562)  กล่าวถึง แรงจูงใจ ว่า เป็น แรงกระตุน้ท่ีอยู่
เบ้ืองหลงัการเดินทาง โดยทัว่ไปจะนิยมใชรู้ปแบบแรงจูงใจนกัท่องเท่ียว ซ่ึงเนน้ไปท่ีปัจจยัดึงและ
ปัจจยัผลกัดนั โดยท่ีปัจจยัดึงเป็นแรงจูงใจท่ีกระตุน้ท่ีจุดหมายปลายทางในขณะท่ีปัจจยัผลกัดนัจะ
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ตอบสนองความตอ้งการภายในของนกัท่องเท่ียวแต่ล่ะคน และ Cohen, Prayag and Moital (2014) 
กล่าวถึง การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการตดัสินใจในการท่องเท่ียวนั้นเป็นส่ิงท่ีซบัซ้อน เน่ืองจากไม่
สามารถท่ีจะจบัซบัซ้อนของการตดัสินใจในการท่องเท่ียวซ่ึงมีท่ีมาจากบริบทท่ีแตกต่างกนั ความ
ซับซ้อนท่ีว่าน้ีเกิดจากความจริงท่ีว่าการตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางจะมีองค์ประกอบ
หลายๆดา้นเขา้มาเก่ียวขอ้งและความซบัซอ้นก็เกิดจากการตดัสินใจในการเดินทาง 

ในขณะท่ี พิบูล ทีปะปาล (2545) กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดแรงจูงใจในการท่องเท่ียว ไว้
ดงัน้ี 

1) แรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ ์(Product Buying Motives) ไดแ้ก่ แรงจูงท่ีเกิด
กบัผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ  

2) แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล (Rational Buying Motives) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจาก
การพิจารณาของผูซ้ื้ออยา่งมีเหตุผล การคิดใคร่ครวญอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจซ้ือ แรงกระตุน้
ประเภทน้ีผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจเลือกในส่ิงท่ีให้อรรถประโยชน์สูงสุด หรือสร้างความพึงพอใจ
สูงสุด หมายถึง การท่ีจุดมุ่งหมายท่ีผูบ้ริโภคไดเ้ลือกนั้นเกิดจากการถือเกณฑ์วตัถุประสงคร์วม เช่น 
ขนาด น น ้ าหนกั ราคา คุณภาพ ความประหยดั ประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการใชง้าน ความ
น่าเช่ือถือ ความทน ความสะดวกในการใชส้ร้อย  

3) แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ (Emotion Buying Motives) แรงจูงใจท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจซ้ือโดยการขาดการใคร่ครวญหรือหาเหตุผลให้รอบคอบเสียก่อน ลกัษณะ
ส าคญัของแรงจูงใจดา้นอารมณ์ แบ่งออกเป็น 5 อย่างดงัน้ี (ก)เป็นส่ิงท่ีใช้พูดคุยกนัในกลุ่มสังคม 
เพื่อไม่ให้เกิดการน้อยหน้าผูอ่ื้น การได้ท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง อาจเป็นประเด็นท่ีน ามา
พูดคุยกันในหมู่สังคม (ข) ต้องการความเป็นหน่ึง เช่นการเป็นผูน้ าแฟชั่น การท่องเท่ียวเป็น
สัญลกัษณ์ของผูน้ าแฟชัน่ในกลุ่มคนบางกลุ่ม (ค) การเลียนแบบหรือการคลอ้ยตามผูอ่ื้น เป็นการ
เลียนแบบคนท่ีตนช่ืนชอบ เช่นหากคนในกลุ่มเพื่อนได้เดินทางไปท่องเท่ียวมาแล้ว ก็จะเกิดการ
เลียนแบบเพราะอยากจะไปบา้ง (ง) ตอ้งการความสะดวกสบาย การพกัผอ่น การพกักายพกัใจ (จ)
ตอ้งการความส าราญ ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินใจ ซ่ึงเป็นเหตุผลส าคญัในการเดินทาง
ท่องเท่ียว 

4) แรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถมัภ์ของร้านคา้ (Patronage Buying Motives) เกิด
จากสาเหตุดงัต่อไปน้ี (ก) การให้บริการเป็นท่ีพึงพอใจ เพราะการบริการเป็นหัวใจส าคญัของการ
ท่องเท่ียว และสินคา้เป็นส่ิงท่ีสัมผสัไดถึ้งความรู้สึก ไม่อาจจบัตอ้งหรือเป็นเจา้ของไดก้ารบริการท่ีดี
จะท าให้ผูบ้ริโภคกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า (ข)ราคาท่ีย่อมเยาสมเหตุสมผล การตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบั
การบริการจะท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกวา่ไม่ไดถู้กเอาเปรียบ (ค) ท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวกต่อการเขา้ถึง เป็นส่ิง
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ท่ีครอบคลุมไปถึงช่องทางในการจดัจ าหน่ายหากสะดวกก็จะท าให้เกิดการซ้ือสินคา้และบริการท่ี
มาก  (ง) ความหลากหลายของสินคา้ การมีทางเลือกท่ีหลากหลายในสินคา้จะสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่ (จ) ช่ือเสียงท่ีดี จะเป็นท่ีน่าเช่ือถือได ้และช่ือเสียงท่ีสังสมมา
นานจะท าใหผู้บ้ริโภค (ฉ) ความเคยชินในการซ้ือสินคา้ 

5) แรงจูงใจท่ีเกิดจากการส่ือสาร (Communication Buying Motivates)  
ในดา้นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการท่องเท่ียวนั้นเกิดข้ึนจากทั้งตวันกัท่องเท่ียวเท่ียว

เอง และส่ิงกระตุน้หรือส่ิงเร้าท่ีส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจและน าไปสู่พฤติกรรมทางการท่องเท่ียว ถูก
จ าแนกออกเป็น 4 ขอ้ต่อไปน้ี (อาทิตย ์แซ่ยา่ง, 2553) และ (รัสมนต ์ค าศรี, ปัญจา  ชูช่วย, จิตรลดา 
พนัธ์ุพณาสกุล และ คณิดา ไกรสันติ, 2557)  

1) ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาสังคม ท่ีเป็นเหตุและเป็น
แรงผลกัดนัใหเ้กิดการเดินทาง การบริโภคสินคา้และการบริการทางการท่องเท่ียว 

2) ปัจจยัอิทธิพลจากภายนอก ปัจจยัแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับ และมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัจนเป็นสาเหตุหลกัในการตดัสินใจเดินทาง ไดแ้ก่ ปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม  

3) ปัจจัยท่ีมีรากฐานมาจากความจ าเป็นของบุคคล หมายถึง ปัจจัยท่ีมีความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจของมนุษยทุ์กคน ตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s 
Theory of Motivation)  ท่ี ป ร ะ กอบด้ ว ย ค ว า มต้อ ง ก า ร  5 ขั้ น  ดั ง น้ี  ( ก )  ต้อ ง ก า รขอ ง
ร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐานเพื่อความอยู่รอดของชีวิต ได้แก่ ความ
ตอ้งการปัจจยัส่ี ความตอ้งการการยกยอ่ง และความตอ้งการทางเพศ ฯลฯ เป็นตน้ (ข) ความตอ้งการ
ความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกวา่ความตอ้งการอยูร่อด ซ่ึงมนุษยต์อ้งการ
เพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน เช่น ตอ้งการความมัน่คงในการท างาน ความตอ้งการไดรั้บการ
ปกป้องคุม้ครอง ความตอ้งการความปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ เป็นตน้ (ค) ความตอ้งการด้าน
สังคม (Social Needs) หรือความตอ้งการความรักและการยอมรับ (Love and Belongingness Needs) 
ความตอ้งการทั้งในแง่ของการใหแ้ละการไดรั้บซ่ึงความรัก ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ 
ความตอ้งการให้ไดก้ารยอมรับ เป็นตน้ (ง) ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) ซ่ึงเป็นความ
ต้องการการยกย่องส่วนตวั (Self-Esteem) ความนับถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จาก
สังคม ตลอดจนเป็นความพยายามท่ีจะให้มีความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบับุคคลอ่ืน เช่น ความตอ้งการ
ใหไ้ดก้ารเคารพนบัถือ ความส าเร็จ ความรู้ ศกัด์ิศรี ความสามารถ สถานะท่ีดีในสังคมและมีช่ือเสียง
ในสังคม (จ) ความตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-Actualization Needs)  เป็นความ
ตอ้งการสูงสุดแต่ล่ะบุคคล ซ่ึงถา้บุคคลใดบรรลุความตอ้งการในขั้นน้ีได ้จะไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น
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บุคคลพิเศษ เช่น ความตอ้งการท่ีเกิดจากความสามารถท าทุกส่ิงทุกอย่างได้ส าเร็จ นักร้องหรือ
นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้ 

จากแนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา ตวัแปรดา้นเหตุผล และตวัแปรดา้น
อารมณ์ เน่ืองจากตวัแปรดงักล่าวสามารถน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดและเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลและวเิคราะห์แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว 
 

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัการรับรู้ 
ในกระบวนการรับรู้ การรับรู้จะเกิดข้ึนจากแรงกระตุน้ท่ีจะส่งผลต่ออวยัวะของร่างกาย 

และแสดงออกมาเป็นกริยา หรือพฤติกรรม สอดคลอ้งกบั รัจนี นพเกตุ (2539) กล่าวถึงการรับรู้ว่า
หมายถึงขบวนการประมวลผลและตีความขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัเราท่ีไดจ้ากความรู้สึกส่วน
ความรู้สึกท่ีเกิดจากการกระตุน้อวยัวะรับความรู้สึกซ่ึงมีอยู่  5 ชนิดคือตา หู จมูก ล้ินและผิวหนัง 
การรู้สึกจึงเป็นขบวนการแรกหรือขบวนการพื้นฐานก่อนท่ีจะเกิดการรับรู้ข้ึนกับอวยัวะ รับ
ความรู้สึกแต่ละชนิดจะจับตัวกระตุ้นหรือพลังงานกระตุ้นเฉพาะเม่ือมีการกระตุ้นอวยัวะรับ
ความรู้สึกเกิดข้ึน เช่น มีแสงมากระทบนยัน์ตามีเสียงมากระทบหูท าให้เกิดการมองเห็นหรือเกิดการ
ได้ยินการรู้สึกจึงมีลักษณะง่ายตรงไปตรงมาไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของการเรียนรู้ประสบการณ์
แรงจูงใจดา้นอารมณ์  ส่วนการรับรู้จะเป็นขบวนการต่อไป คือตีความส่ิงท่ีไดจ้ากการรู้สึกออกมาให้
มีความหมายวา่ส่ิงท่ีเห็นอยูคื่ออะไรเสียงท่ีไดย้นิคือเสียงอะไร 

ในกระบวนการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวนั้น เกิดจากพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียว ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะเกิดการรับรู้ไดท้ั้งก่อนและหลงัการเดินทางท่องเท่ียว เกรียงไกร วฒันา
สวสัด์ิ (2555) กล่าววา่ เป็นการท่องเท่ียวท่ีเนน้การอิงตวัเองไปกบัอดีตโดยหยิบยกเอาเร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตร์หรือว ัฒนธรรมพื้นบ้านมาใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดการการท่องเท่ียว 
เช่นเดียวกบั ชนิดา ชิตบณัฑิตย ์(2543) กล่าววา่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตสร้างจุด
ต่างในการเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว ดว้ยการสร้างส่ิงท่ีแปลกแยกแตกต่างออกไปจาก
วิถีชีวิตประจ าวนัและสร้างความรู้สึก จริงแท ้ขนานแท ้มากกวา่การบริโภคอดีตและประวติัศาสตร์
ท่ีนกัท่องเท่ียวคาดหวงัไว ้ 

จากการศึกษาเก่ียวกับการประเมินแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบว่า องค์ประกอบ
มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมมี 3 ด้าน (กรมการท่องเท่ียว, 2557: 5-7) ซ่ึงจะน ามาวดั
ระดบัการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว ประกอบไปดว้ย 

องคป์ระกอบท่ี 1 ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียว หมายถึง การท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวมีจุดดึงดูดความสนใจหรือมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม ซึงสามารถสร้างความประทบัใจ
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และความพึงพอใจให้แก่นักท่องเท่ียว เช่นมีความโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์ของวิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญา มีความงดงามทางศิลปวฒันธรรม องค์ประกอบด้านศกัยภาพในการดึงดูดใจด้านการ
ท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม มีเกณฑใ์นการพิจารณา 2 ดา้น ไดแ้ก่  

1) คุณค่าทางวฒันธรรม ประกอบดว้ย 7 ดชันีช้ีวดั ไดแ้ก่ (1) ความเป็นเอกลกัษณ์
ด้านวิถีชีวิตภูมิปัญญาและองค์ความรู้ (2) ความต่อเน่ืองของการสืบสานวฒันธรรมประเพณี (3) 
ความงดงามทางศิลปวฒันธรรม (4) ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง (5) ความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณีท่ีสืบคน้ได ้ (6) ความผูกพนัต่อ
ทอ้งถ่ิน (7) ความเขม็แขง็ในการรักษาเอกลกัษณ์  

2) ศกัยภาพทางกายภาพและการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 3 ดชันี ช้ี
วดั ไดแ้ก่ (1) การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (2) ความปลอดภยัดา้นการท่องเท่ียว (3) ความหลากหลาย
ของกิจกรรมการท่องเท่ียว  

องคป์ระกอบท่ี 2 ศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว หมายถึงองคป์ระกอบต่างๆท่ี
มีส่วนช่วยเสริมแหล่งวฒันธรรมนั้น ๆ ให้มีความส าคญั มีความเหมาะสมในการจดัการท่องเท่ียว 
ตวัอย่างเช่น แหล่งวฒันธรรมอาจมีความดึงดูดใจด้านแหล่งท่องเท่ียวสูง แต่มีขอ้จ ากดัสูงในการ
พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่นิยมเขา้ไปท่องเท่ียว ท าใหศ้กัยภาพ
ในการจดัการดา้นการท่องเท่ียวลดลงไปดว้ย ส าหรับศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว มี
เกณฑ์ ในการพิจารณา 2 ไดแ้ก่ (1) ศกัยภาพในการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน (2) 
ศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียวจากปัจจยัภายนอก 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริหารจัดการ การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว หมายถึง 
ความสามารถในการควบคุม ดูแล การด าเนินงานการจดัการแหล่งท่องเท่ียว โดยมีองคป์ระกอบท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  (1) ดา้นการจดัการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน ประกอบดว้ย การจดัการด้าน
การอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว และการจดัการดา้นการท่องเท่ียว (2) การจดัการดา้นการให้ความรู้และ
การสร้างจิตส านึก โดยพิจารณาจากการด าเนินงานขององค์กรท่ีดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีในการสร้าง
เสริมจิตส านึก โดยพิจารณาจากการด าเนินงานขององคก์รท่ีดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีในการสร้างเสริม
จิตส านึกและการเรียนรู้ในเร่ืองคุณค่าของแหล่งวฒันธรรมแก่นกัท่องเท่ียว เจา้หนา้ท่ี ผูป้ระกอบการ 
และชุมชนทอ้งถ่ินท่ีอยู่โดยรอบแหล่งท่องเท่ียว (3) การจดัการดา้นเศรษฐกิจและสังคม พิจารณา
จากการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนหรือชุมชน ไดมี้
ส่วนร่วมในการคิด การพิจารณาตดัสินใจ การด าเนินการและร่วมรับผิดชอบในการเร่ืองต่างๆ ท่ีจะ
มีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนนั้น ๆ รวมทั้งกระจายรายไดห้รือผลประโยชน์สู่ทอ้งถ่ิน เกณฑ์
การประเมินดา้นการบริหารจดัการมี 2 ดา้น ดงัน้ี (1) การจดัการดา้นการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว 
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ประกอบดว้ย 3 ดชันี ไดแ้ก่ (ก) การจดัการดา้นการรักษาสภาพและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว (ข) การ
จดัการดา้นการใชป้ระโยชน์พื้นท่ี (ค) การจดัการดา้นการติดตามและการประเมินการเปล่ียนแปลง
อนัเน่ืองมาจากการท่องเท่ียว (2) การจดัการดา้นการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 5 ดชันีช้ีวดั ไดแ้ก่ (ก) 
การจดัการด้านการบริการและสาธารณูปโภคแก่นักท่องเท่ียว (ข) การจดัการด้านกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว (ค) การจดัการดา้นการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก (ง) ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการการท่องเท่ียว (จ) ชุมชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 

จากแนวคิดเก่ียวการรับรู้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดใจด้านการ
ท่องเท่ียว  ดา้นศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว และดา้นการบริหารจดัการ เน่ืองจากตวั
แปรดังกล่าวสามารถน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดและเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลในการศึกษา 
ตลอดจนวเิคราะห์การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต 
 

2.1.5 แนวคิดเกีย่วกบับุคลกิภาพ 
บุคลิกภาพเป็นคุณสมบติัเฉพาะของบุคคลท่ีถาวร บ่งบอกความเป็นตวัตนของบุคคลนั้นๆ 

เป็นเอกลกัษณ์ของบุคคลท่ีแตกต่างออกไป ส่งผลต่อพฤติกรรม มีอิทธิผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
และการรับรู้  Cohen, Prayag, and Moital (2014: 13) กล่าวว่า บุคลิกภาพเป็นคุณสมบัติถาวร
บางอย่างของพฤติกรรมของมนุษยท่ี์น าไปสู่การตอบสนองท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงเร้ารอบตวั และถูก
มองว่าเป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดเก่ียวกบัตนเอง มนัยงัคงเป็นหน่ึงท่ีครอบคลุมแนวคิดท่ีเก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโน้มท่ีจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจพฤติกรรมการซ้ือเลือก
ผลิตภณัฑ์ การเปล่ียนแปลงทศันคติ การรับรู้เก่ียวกบันวตักรรม และความเส่ียงอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
ส าหรับดา้นการท่องเท่ียว บุคลิกภาพเป็นก าหนดปัจจยัของแรงจูงใจในการท่องเท่ียวการรับรู้และ
พฤติกรรม Madrigal (1995 อา้งถึงใน Frew and Shaw, 1998: 193) ช้ีให้เห็นวา่ทฤษฎีบุคลิกภาพมี 5 
มุมมองท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ จิตวิเคราะห์และการวิเคราะห์ใหม่ ลกัษณะ องคค์วามรู้การเห็นอกเห็น
ใจ / การด ารงอยูแ่ละพฤติกรรมทางสังคม ในขณะท่ี ศาณิฏ ปณิธานธรรม (2550: 12) ใหค้วามหมาย
ของบุคลิกภาพตามแนวคิด 5 องคป์ระกอบ วา่ เป็นผลรวมของคุณลกัษณะเฉพาะท่ีค่อนขา้งมัน่คง
ถาวรในแต่ละบุคคล ความรู้สึกและการกระท าของบุคคลอนัเป็นตวัก าหนด พฤติกรรมท่ีแต่ละ
บุคคลแสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบ
หวัน่ไหว (Neuroticism) บุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extraversion) บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์
ใหม่ (Agreeableness) และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) ซ่ึงต่างจาก ธันยชนก 
แกว้คงเมือง (2551: 24)  กล่าววา่ บุคลิกภาพ คือ ลกัษณะเฉพาะท่ีแสดงออกมา เช่น การพดู การเดิน 
การแสดง อารมณ์ ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะส่วนบุคคลทีท่ีจะท าใหบุ้คคลหน่ึงแตกต่าง
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ไปจากบุคคลอ่ืน และเสรี วงษม์ณฑา (2542:73-77)  บุคลิกภาพของมนุษยน์ั้นไม่ไดเ้ป็นประเภทใด
ประเภทหน่ึงเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่มนุษยเ์ราจะสะทอ้นลกัษณะบางอยา่งออกมาในระดบัท่ีแต่ง
ต่างกนั โดยการใช้หลกั Semantic differential คือ เป็นการแบ่งเป็น 2 ลกัษณะท่ีแตกต่างกันหรือ
ตรงกนัขา้มกนัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีพบเจอ หรือเพื่อแสดงความคิดเห็น จากนั้นก็จะไดบุ้คลิกลกัษณะ
ของบุคคลนั้นออกมาจากการแสดงปฏิกิริยา ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.1 การแสดงลกัษณะบุคลิกของมนุษยใ์นระดบัท่ีแตกต่างกนั 

ลกัษณะบุคลิกภาพ 
การกระฉบักระเฉง 
ความเป็นชาย 
ความเป็นตวัของตวัเอง 
มุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ 
เจา้อารมณ์ 

ชอบเขา้สังคม 

ยกตน 

ปรับตวัง่าย 
จริงจงั 
ความกา้วร้าว 
สุขมุ 

_:_:_:_:_:_ 

_:_:_:_:_:_ 

_:_:_:_:_:_ 

_:_:_:_:_:_ 

_:_:_:_:_:_ 

_:_:_:_:_:_ 

_:_:_:_:_:_ 

_:_:_:_:_:_ 

_:_:_:_:_:_ 

_:_:_:_:_:_ 

_:_:_:_:_:_ 

เฉ่ือยชา 
ความเป็นผูห้ญิง 
ชอบพึ่งคนอ่ืน 

ไม่สนใจความส าเร็จ 
มีเหตุผล 
เก็บตวั 
ถ่อมตน 

ปรับตวัยาก 
สนุกสนาน 

การยอมตาม 

มีความวติกกงัวล 
 

แหล่งทีม่า:  พีรกานต ์ศิริรักษ,์ 2554. 
 

จากตารางในขา้งตน้สามารถอธิบายถึงลกัษณะบุคลิก แบ่งออกเป็น 11 ดงัน้ี 

(1) กระฉับกระเฉงหรือเฉ่ือยชา คือ บุคลท่ีมีความกระฉับกระเฉลง จะมีความ
กระตือรือร้น ต่างจากคนท่ีไม่กระฉบักระเฉงก็จะไม่มีความกระตือรือร้น (2) ความเป็นชายหรือเป็น
หญิง ซ่ึงไม่ไดห้มายถึง เพศ แต่หมายถึงลกัษณะของหญิงชายท่ีแตกต่างกนั เช่น ความอ่อนหวาน 
ความอ่อนโยน ข้ีอาย ก็จะมีลักษณะความเป็นผูห้ญิงสูง ความหยาบกระด้าง ก้าวร้าว บึกบึน 
แขง็แกร่ง ก็จะมีลกัษณะเป็นผูช้ายสูง (3) ความเป็นตวัของตวัเองหรือชอบพึ่งคนอ่ืน บุคคลท่ีมีความ
เป็นตวัของตวัอง จะสามารถตดัสินใจและมีพฤติกรรมดว้ยตนเองได ้เช่นไปท ากิจกรรม กินขา้ว ดู
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ภาพยนตร์ คนเดียวได ้ส่วนบุคคลท่ีชอบพึ่งคนอ่ืนไม่สามารถตดัสินใจดว้ยตนเองไดแ้ละพฤติกรรม
ต่างๆตอ้งคลอ้ยตามคนอ่ืนไปดว้ย (4) มุ่งสู่ความส าเร็จหรือไม่สนใจในความส าเร็จ บุคคลท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จก็จะเป็นบุคคลท่ีมีความกระตือรือร้นมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความขยนัมัน่เพียร ส่วน
บุคคลท่ีไม่สนใจความส าเร็จจะเป็นบุคคลท่ีเฉ่ือยชา ไม่อดทน ย่อท้อง่าย (5) เจ้าอารมณ์หรือมี
เหตุผลบุคคลท่ีใชอ้ารมณ์จะหงุดหงิดง่ายโมโหง่าย ส่วนบุคคลท่ีใชเ้หตุและผลจะเป็นคนหนกัแน่น 
ไม่โกรธง่าย (6) ชอบเขา้สังคม หรือเก็บตวั ผูท่ี้ชอบเขา้สังคมจะพอใจไปงานเล้ียงหรือไปดูภาพยนต ์
ชอบอยู่ในท่ีท่ีมีคนมาก ๆ ส่วนคนท่ีชอบเก็บตวัจะไม่ชอบคบคา้สมาคม การชอบเขา้สังคมจะมี
ผลกระทบเม่ืออายเุปล่ียนไป กล่าวคือ เม่ือเป็นหนุ่มเป็นสาว จะชอบเขา้สังคม แต่เม่ืออายุมากข้ึนจะ
ชอบเก็บตวั (7) ยกตน หรือถ่อมตน การเป็นผูมี้อ  านาจเหนือคนอ่ืน คือการเป็นผูท่ี้ตอ้งการเป็นผู ้
ชอบใชค้วามคิดของตนในการตดัสินใจเม่ือเกิดปัญหา แต่ผูท่ี้ยอมตามเป็นผูท่ี้ชอบเป็นผูต้ามโดยรอ
ค าสั่งและปฏิบติัตามไม่ชอบใชค้วามคิด (8) การปรับตวัง่าย หรือปรับตวัยาก บุคคลท่ีปรับตวัง่ายจะ
สามารถปรับตวัเหมาะสมต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส่วนบุคคลท่ีปรับตวัยากจะ
เป็นบุคคลท่ีตอ้งใช้เวลาในการปรับตวัเองให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง (9) จริงจงั (ไม่ยิ้ม
แยม้)หรือสนุกสนาน  ผูท่ี้จริงจงักบัชีวิตจะมีใบหนา้ท่ีไม่ยิม้แยม้ ส่วนผูท่ี้มีความสนุกสนานในชีวติ
จะเป็นคนท่ีมองโลกในแง่ดี อารมณ์แจ่มใสไม่หมกมุ่น หรือเป็นทุกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเกินไป (10) 
ความกา้วร้าวหรือพยายามตามบุคคลท่ีกา้วร้าวจะชอบต่อสู้ถกเถียงไม่ยอมแพ ้ส่วนผูท่ี้ยอมตามจะ
เป็นบุคคลท่ีไม่ตอบโต ้(11) สุขุมหรือมีความกงัวล ผูท่ี้มีความสุขุมจะไม่อ่อนไหวต่อสถานการณ์
ใหม่ ๆ ส่วนผูท่ี้มีความวติกกงัวลจะมีความกลวั และวา้วุน่ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา 
 

2.1.6 แนวคิดด้านลกัษณะส่วนบุคคล 
ลกัษณะส่วนบุคคลเป็น อนัประกอบไปดว้ย เพศ  อายุ รายได ้การศึกษา และอาชีพ เป็น

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั  ท่ีช่วยในการก าหนดเป้าหมาย รวมทั้งส่งผลต่อการวดัตวัแปร
ให้ง่ายข้ึน สอดคลอ้งกบั พล ตนัติวงค์ตระกูล (2554: 12) กล่าวถึง ตวัแปรดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 
ในด้านจิตวิทยาและสังคม วฒันธรรม ท่ีช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึก ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์จะท าให้สามารถเขา้ถึงและเพิ่มประสิทธิผลต่อการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
ง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ๆ โดยตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัไดแ้ก่  

อายุ (Age) เป็นตวัแปรท่ีสามารถตอบโจทยพ์ฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
ช่วงของอายุได ้ Gineikiene (2013: 178-120) ท่ีมีอยา่งกวา้งขวาง และการศึกษาตวัแปรดา้นอายุท่ีมี
อิทธิพลต่อการถวิลหาอดีตจะมี 2 แนวทางคือ แนวทางท่ีหน่ึงเป็นการศึกษาท่ีเก่ียวกบัการประเมิน 
โดยใช้ตวัแปรดา้นอายุเป็นตวัก าหนดลกัษณะของการถวิลหาอดีต ส่วนแนวทางท่ีสอง พบว่าอายุ
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และการถวิลหาอดีตเป็นตัวเช่ือมโยงซ่ึงกันและกันนอกจากน้ีตัวแปรดังกล่าวย ังส่งผลต่อ
ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต (Russell, 2008: 105) และการถวิลหาอดีตมี
ความสัมพนัธ์กบัอายุ เน่ืองจากเป็นกลไกส าคญัท่ีมนุษยน์ ามาใชเ้พื่อด ารงเอกลกัษณ์ของตนเองไว้
ในช่วงของการเปล่ียนแปลงจากช่วงหน่ึงสู่ช่วงอายหุน่ึง (เกรียงไกร วฒันาสวสัด์ิ, 2555: 161-162) 

เพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีประกอบดว้ย เพศชายและเพศหญิง ในทางการตลาด เพศหญิงจะ
เป็นเป้าหมายส าคญัและเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีอ านาจซ้ือสูง Gineikiene (2013: 178-120) ทั้งเพศชายและ
เพศหญิงจะไดรั้บประสบการณ์การการถวิลหาอดีตท่ีต่างกนั การตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเก่ียวกบัการ
ถวิลหาอดีตก็จะแตกต่างกนัออกไป ตลอดจนความรุนแรงท่ีมีต่อการตอบสนองการถวิลหาอดีตก็
แตกต่างกนัเช่นกนั 

ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) เป็นเป้าหมายท่ีส าคญัเน่ืองจากเก่ียวขอ้งวกบัจ านวน
และมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ 

รายได ้การศึกษา และอาชีพ เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการก าหนดส่วนตลาด และการถวิลหา
อดีตในสังคมไทยเกิดข้ึนในกลุ่มคนชนชั้นกลางและกลุ่มผูใ้ช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ (เกรียงไกร 
วฒันาสวสัด์ิ, 2555: 161-162) 

สถานท่ีเกิดและภูมิล าเนา นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในต่างจังหวดั จะเดินทางมา
ท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวในลกัษณะถวิลหาอดีต เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพและวิถีชีวิตท่ี
ใกล้เคียงกบัตนในปัจจุบนั ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาปัจจุบนัอยู่ในกรุงเทพมหานคร
เดินทางมาท่องเท่ียว เพราะความเป็นดั้งเดิม ความเก่าแก่ของสถานท่ี หรือส่ิงของซ่ึงตอบสนองการ
ถวลิหาอดีต (เกรียงไกร วฒันาสวสัด์ิ, 2555: 161-162) 

จากแนวคิดเก่ียวกบัตวัแปรดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาลกัษณะส่วน
บุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนและอาชีพ เน่ืองจากตวัแปรดังกล่าว
สามารถน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดและเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลในการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล 
ตลอดจนวเิคราะห์พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวได ้

 

2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

เกรียงไกร วฒันาสวสัด์ิ (2555) ศึกษาเร่ืองความจริงแทใ้นการจดัการการท่องเท่ียวเชิงถวิล
หาอดีต : กรณีศึกษา ชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีใช้ใน
การศึกษาในคร้ังน้ี คือ ตวัแปรดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได ้
อาชีพ และภูมิล าเนา ในท านองเดียวกับ Gineikiene (2013) ศึกษาเร่ือง Consumer Nostalgia 
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Literature Review and an Alternative  Measurement Perspective ท่ีใชต้วัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล
ในการศึกษา ไดแ้ก่ อายุ เพศ ภาษา รายได ้การศึกษา และสอดคลอ้งกบั การศึกษา เร่ือง การจดัการ
พิพิธภณัฑเ์ชิงถวลิหาอดีต: กรณีศึกษาบา้นพิพิธภณัฑ ์ของ มงคลรัตน์ มหมดัซอและ (2552) ใช ้เพศ 
อาย ุการศึกษา ภูมิล าเนา เป็นตวัแปรในการศึกษาเช่นกนั 

เจษฎารัตน์ กล ่ าศรี และวรินทรา ศิริสุทธิกุล (2557) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีหัวหิน พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษา 
ประกอบดว้ย 2 แปร คือ ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ ภูมิล าเนา 
อาชีพ การศึกษา และพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ประกอบดว้ย สถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
ถวิลหาอดีตท่ีเคยไป การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต และผูร่้วมเดินทางการท่องเท่ียว
ถวลิหาอดีต  

งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม “ตลาดร้อย
ปีบา้นใหม่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา” ของ อรรถพงษ ์ศรีตะลาลยั และวาสนา เลิกเปล่ียน ไดน้ าเสนอปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีบา้นใหม่ ประกอบดว้ย เอกลกัษณ์ของแหล่ง
ท่องเท่ียว, เส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก, การจดักิจกรรมและเทศกาลในโอกาสพิเศษต่างๆ, 
อธัยาศยัท่ีดีของเจา้ถ่ิน, สภาพแวดลอ้มท่ีสวยงามและสะอาดของตลาด ในท านองเดียวกบั เกรียง
ไกร วฒันาสวสัด์ิ (2555) ผลการศึกพบว่า สาเหตุท่ีนักท่องเท่ียวตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว 
เน่ืองจากการเป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีมีเอกลกัษณ์ วิถีชีวิตวฒันธรรมดั้งเดิม การจ าหน่ายสินคา้ยอ้นอดีต 
ซ่ึงเป็นปัจจยัอนัดบัตน้ๆในการเดินทางมาท่องเท่ียว 

ชนินทร์ เก่งกลา้ และ ธิติ มีปล้ืม (2555) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่หน่ึงในตวัแปรตน้ท่ีเป็นแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว 
ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ สอดคล้องกบั นิโลบล ตรีเสน่ห์จิต (2553) 
ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจ และทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ่ือถุงผา้ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้ตวัแปร แรงจูงใจดา้นเหตุผลและอารมณ์ เป็นตวัแปรในการศึกษา ในขณะท่ี 
บุญเหลือ มีประวติั, ฐิตินนัท ์วารีวนิช และ ดวงดาว สราญรมย ์ศึกษาเร่ือง ปัจจยัของแรงจูงใจต่อการ
ท่องเท่ียวพระราชวงับางปะอินของนกัท่องเท่ียวชาวไทย พบวา่ ตวัแปรดา้นแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวประกอบดว้ย แรงจูงใจดา้นวฒันธรรม, ดา้นสถานภาพบุคคล, ดา้นส่วน
บุคคล ด้านร่างกาย, ด้านอารมณ์ สอดคล้องกบั Elena Cristina Mahika (2011: 15-24) ศึกษาเร่ือง 
Current Trends in Tourist Motivation พบวา่ ตวัแปรแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นจิตวทิยา ดา้นอารมณ์ ดา้น
ส่วนบุคคล ด้านการพฒันา ด้านสถานภาพส่วนบุคคล ด้านวฒันธรรม ล้วนส่งผลต่อแรงจูงใจ
นกัท่องเท่ียว 
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จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียว
ในจงัหวดัภูเก็ต ของ พีรกานต ์ศิริรักษ ์(2554) พบวา่ตวัแปรตน้ ดา้นบุคลิกภาพของนกัท่องเท่ียว ใช้
ลักษณะบุคลิกท่ีแตกต่างกัน 11 ลักษณะโดยใช้ทฤษฎีของ Cattel ท่ีเลือกใช้เพียง 8 ลักษณะท่ี
สอดคลอ้งกบัความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการท่องเท่ียว คือ 1. ชอบคน้หาผจญภยั หรือไม่ชอบ
ความผจญภยั 2. ชอบเดินทางในสถานท่ีท่ีแปลกใหม่ หรือชอบเดินทางในท่ีท่ีไดรั้บความนิยมอยู่
แลว้ 3.มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงหรือคลอ้ยตามคนอ่ืนง่าย 4. มุ่งเน้นตนเองเป็นหลกัหรือมุ่งนั้น
ประโยชน์ของสังคมเป็นหลกั 5. ชอบเดินทางท่องเท่ียว หรือชอบอยู่บา้น 6. ชอบเปิดรับวตักรรม
ใหม่ๆและไม่ชอบเปิดรับวตักรรมใหม่ ๆ 7. สนุกสนานหรือจริงจงั 8. นกัทดลองหรือนกัอนุรักษ ์ 

บทความวิจยัของ เกรียงไกร วฒันาสวสัด์ิ (2555) เร่ืองความจริงแท้ในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต : กรณีศึกษา ชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี จงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่การรับรู้
ต่อการถวิลหาอดีต มีผลมาจากปัจจยั 3 ดา้นท่ีก่อให้เกิดการถวิลหาอดีต คือ ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก 
ดา้นเวลา สถานท่ีและดา้นส่ิงเร้า 

ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่ ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวิลหา
อดีต ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จังหวดัฉะเชิงเทรา สามารถสังเคราะห์และเช่ือมโยงส่ิงท่ี
สอดคลอ้งกนัและมีความเหมือนหรือใกลเ้คียงกบัการศึกษาในขา้งตน้ ตวัแปรดงักล่าวไดแ้ก่ ตวัแปร
ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล อนัประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา รายได ้อาชีพ ภูมิล าเนา  ตวัแปรดา้น
แรงจูงใจ ประกอบดว้ย แรงจูงใจดา้นเหตุผลและแรงจูงใจดา้นอารมณ์ ตวัแปรดา้นบุคลิกภาพของ
นกัท่องเท่ียว และตวัแปรดา้นการรับรู้ต่อการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต  
 

2.3 ข้อมูลแหล่งท่องเทีย่วตลาดเก่าในจังหวดัฉะเชิงเทรา 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวิลหาอดีตท่ีมา
ท่องเท่ียวยงัตลาดเก่าในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงประกอบดว้ยตลาดโบราณ 3 แห่งดงัต่อไปน้ี (กลุ่ม
งานอ านวยการส านกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา, 2559) 
 

2.3.1 ตลาดคลองสวน 100 ปี  
ตลาดคลองสวน 100 ปี ตั้งอยู่ริมคลองประเวศน์บุรีรมย ์ในพื้นท่ี 2 จงัหวดัคือ ต าบลเทพ

ราช อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา และต าบลคลองสวน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
ตลาดคลองสวนเป็นตลาดเก่าแก่ ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 หากยอ้นกลบัไปในอดีต การเดินทางโดยเรือ 
จะสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด ถา้เดินทางจากฉะเชิงเทราเขา้กรุงเทพมหานครจะตอ้งใชเ้รือเมลข์าวของ
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นายเลิศ ซ่ึงมีเพียงล าเดียว รับคนจากประตูน ้ าท่าถัว่ ผา่นตลาดคลองสวนก่อนจะแล่นเขา้สู่ประตูน ้า 
(วงัสระปทุม) กรุงเทพมหานครเม่ืออดีต ตลาดคลองสวน เป็นจุดแวะพกั และเป็นศูนยร์วมของ
ชุมชน จุดแลกเปล่ียนสินคา้และเป็นเส้นทางคมนาคม ท่ีส าคญัและสะดวกท่ีสุด มีร้านคา้ยอ้นอดีต
มากหมาย เช่น ร้านกาแฟ ท่ีเป็นจุดนดัพบ แลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ การด าเนินชีวติ พดูคุย
เร่ืองข่าวสารเหตุบา้นการเมือง ร้านกาแฟ จึงเป็นเสมือนแหล่งนดัพบท่ีผูค้นในชุมชนตอ้งมา พบกนั 
เป็นประจ าทุกเชา้ของชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 

วิถีชีวิตของชาวคลองสวนมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและศาสนา อาทิชาวไทยจีน ชาว
ไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม เกิดเป็นวฒันธรรมท่ีผสมผสานอยูใ่นการด ารงชีวิตประจ าวนั ซ่ึงจะเห็นได้
จากส่ิงก่อสร้าง เช่น โรงเจ วดั สุเหร่า จะตั้งอยูใ่กลเ้คียงกนัและตลาดแห่งน้ี ปัจจุบนัตลาดคลองสวน 
100 ปี อยูใ่นการดูแลของ ส านกังานเทศบาลต าบลเทพราช อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ 
ส านักงานเทศบาลต าบลคลองสวน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ได้สนับสนุนให้ชุมชน 
ร่วมกนัอนุรักษ์บา้นเรือน รวมทั้งการด าเนินชีวิตให้คงไวซ่ึ้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย และ
ส่งเสริมให้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวดา้นวฒันธรรม นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้มาเรียนรู้ดูวิถีชีวิต รวมทั้ง
ส่ิงปลูกสร้างท่ียงัมีกล่ินอายในรัชสมยัรัชกาลท่ี 5 ท่ีมีบรรยากาศในอดีต ท่ีอบอวลดว้ยมนต์เสน่ห์
แห่งการซ้ือขายแลกเปล่ียน ทั้งคนทอ้งถ่ินท่ียงันิยมมาจบัจ่ายใชส้อย เลือกซ้ือสินคา้ในชีวติประจ าวนั
อยา่งเป็นปกติดงัในอดีต 

 
2.3.2 ตลาดร้อยปีบ้านใหม่  
ตลาดบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา อายกุวา่ 100 ปี มี

มาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีน ในอดีตสถานท่ีแห่งน้ีมีความคบัคัง่ดว้ยผูค้น
ท่ีมาประกอบอาชีพคา้ขาย รวมทั้งเป็นจุดแลกเปล่ียนสินคา้ส าคญัของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เห็นไดจ้าก
รูปทรงอาคารบา้นเรือท่ีปลูกสร้างติด ๆ กนัและอยูชิ่ดริมน ้า ถึงแมจ้ะเป็นตลาดท่ีมีอายกุวา่ 100 ปี แต่
ความส าคญัของตลาดริมน ้ าแห่งน้ีก็ยงัคงด ารงอยูจ่นถึงปัจจุบนัดว้ยความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั คือ 
สถานท่ี อาคารบา้นเรือน ท่ียงัคงสภาพเดิม ตลาดแห่งน้ีมีช่ือสียงจากภาพยนตร์และละครยอ้นยุค 
ของชุมชนชาวไทยจีนท่ีเข้ามาถ่ายท าท่ีตลาดบ้านใหม่แห่งน้ี เช่น ละครเร่ืองอยู่กับก๋ง, เจ้าสัว
สยาม ภาพยนตร์เร่ืองนางนาค เป็นตน้ นอกจากตลาดบา้นใหม่เป็นสถานท่ีส าหรับถ่ายท าภาพยนตร์
และละครยอ้นยคุแลว้ ยงัเป็นแหล่งอาหาร ขนมและของขบเค้ียวนานาชนิด เป็นท่ีรวบรวมอาหารรส
เด็ดของแปดร้ิว (ฉะเชิงเทรา) ทั้งอาหารจีน อาหารไทย ท่ีมีรสชาติตามมาตรฐานอาหารของแต่ละ
ชาติ มีร้านกาแฟโบราณ เป็นท่ีรวบรวมของฝากท่ีตอ้งแวะซ้ือ และในปี 2547 ไดเ้ปิดตวัตลาดชุมชน



30 

อายุกว่า 100 ปี  “ตลาดบ้านใหม่”  ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมให้
นกัท่องเท่ียวเขา้เยีย่มชมวถีิชีวติยอ้นยคุ เลือกชิมอาหารรสอร่อย เลือกซ้ือของฝากจากแปดร้ิว  

ตลาดโบราณนครเน่ืองเขต  ตลาดโบราณนครเน่ืองเขต ตั้งอยู่ท่ี ต  าบลคลองนครเน่ืองเขต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นตลาดริมสองฟากฝ่ังคลองนครเน่ืองเขต ท่ีมีมาตั้งแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 5 ลกัษณะเป็นบา้นเรือนไม้ของชุมชนไทย-จีน 
ขนานไปกบัริมคลอง โดยทางเทศบาลต าบลนครเน่ืองเขตไดฟ้ื้นฟูภาพวิถีชีวิตของชุมชนชาวตลาด
ริมคลอง หรือตลาดโบราณนครเน่ืองเขตข้ึนมา จากเดิมช่ือวา่ ตลาดส่ีแยกท่าไข่ เป็นตลาดท่ีมีคลอง
คัน่กลางระหวา่งสองฝ่ังตลาดสามารถเดินขา้มไปมาดว้ยสะพานไมท่ี้คัน่กลาง ซ่ึงคลองน้ีเป็นคลอง
ท่ีขุดข้ึนในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 เดิมเคยเป็นตลาดท่ีมีความคึกคกัแต่ก็ได้ซบเซาลงตามกาลเวลา 
ปัจจุบนัทางจึงหวดัจึงไดพ้ฒันาตลาดโบราณนครเน่ืองเขตให้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในเชิงวิถี
ชีวติและยา่นการคา้ ตลาดโบราณนครเน่ืองเขตจึงไดก้ลบัมาคึกคกัมีชีวิตชีวาอีกคร้ัง และบรรยากาศ
ภายในตลาดโบราณนครเน่ืองเขตเต็มไปด้วยของสินคา้มากมาย ทั้งอาหารโบราณ ขนมโบราณ 
จ าหน่ายแก่นกัท่องเท่ียว และนกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมตามจุดต่างๆ อาทิ ศาลาท่าน ้ า ชุมชนสวน
มะม่วง โรงสีรุ่งเรืองธญัญะกิจ ร้านคา้ชุมชน สภากาแฟชุมชน ชุมชนโรงหมู ชุมชนคลองขวางบน 
ฯ ซ่ึงยงัคงรักษาสภาพบา้นเรือนแบบโบราณไวใ้ห้คงเดิม บริเวณท่ีคึกคกัท่ีสุดคือบริเวณสภากาแฟ
ชุมชน มีร้านคา้มากกวา่บริเวณอ่ืน ๆในตลาดโบราณนครเน่ืองเขต นอกจากนั้นภายในบริเวณตลาด
โบราณนครเน่ืองเขต ยงัมีศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นทอ้งถ่ินนบัถือ ไดแ้ก่ “ศาล จา้ไท่จือเอ๊ียะ” และ 
“ศาลเจา้ปุนเถา้กง” มีพิพิธภณัฑค์ลองนครเน่ืองเขต หอ้งเก่า…เล่าเร่ือง เป็นหอ้งแถวจดัแสดงประวติั
ของชุมชนชาวคลองเน่ืองเขตแห่งน้ีไวใ้หน้กัท่องเท่ียวศึกษา และกิจกรรมนัง่เรือชมสองฝ่ังคลอง 

สรุปพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ถือว่าเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีชุมชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์
บา้นเรือนเก่าๆ ท่ีสวยงามและมีเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ รวมทั้งมีวิถีชีวิตชุมชนท่ีมีมนต์เสน่ห์
เฉพาะทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเจนท่ี ตลาดร้อยปีบา้นใหม่ ตลาดคลองสวน100 ปี และตลาดโบราณ
นครเน่ืองเขต และในปัจจุบนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์างวฒันธรรมของจงัหวดัฉะเชิงเทรา
จุดเด่นของตวัตลาดบา้นใหม่ท่ีมีวถีิชีวิตเฉพาะถ่ินส่งผลให้เกิดเส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงเป็นหลาย
เส้นทางและท่ีโดดเด่นทุกคนจะตอ้งไม่พลาดใชเ้ส้นทางท่องเท่ียวน้ีในช่วงวนัหยดุพกัผอ่น 
 
 



 

 
 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิยั 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูว้จิยัได้
ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร และใชแ้บบสอบถามโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาโดยภาพรวมซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยัดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
3.4 สมมุติฐานการวิจยั 
3.5 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.8 วธีิการเก็บรวมรวมขอ้มูล 
3.9  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

ตวัแปรตน้         ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
  

ลกัษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- รายได ้
- อาชีพ 

แรงจูงใจ 
- ดา้นเหตุผล 
- ดา้นอารมณ์ 

การรับรู้ต่อแหล่งท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดตี 
- ศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว 
- ศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว 
- การบริหารจดัการ 
 

บุคลกิภาพการถวลิหาอดตีของนกัท่องเทีย่ว 
- การถวลิหาอดีตส่วนบุคคล  
- การถวลิหาอดีตระหวา่งบุคคล  
- การถวลิหาอดีตทางวฒันธรรม  
- การถวลิหาอดีตท่ีเสมือนจริง 

 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิ
หาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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3.2 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

3.2.1 ตัวแปรต้น 
1) ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้อาชีพ และภูมิล าเนา 
2) บุคลิกภาพการถวิลหาอดีต ไดแ้ก่ การถวิลหาอดีตส่วนบุคคล การถวิลหาอดีต

ระหวา่งบุคคล การถวลิหาอดีตทางวฒันธรรม การถวลิหาอดีตท่ีเสมือนจริง 
3) แรงจูงใจ ดา้นเหตุผลและอารมณ์ 
4) การรับรู้ ได้แก่ ศกัยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียว ศกัยภาพในการ

รองรับดา้นการท่องเท่ียว การบริหารจดัการ 
 

3.2.1 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

3.3 นิยามเชิงปฏบิัติการ 
 

นักท่องเที่ยว  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในตลาดเก่า 3 แห่ง คือ 
ตลาดคลองงสวน 100 ปี ตลาดร้อยปีบา้นใหม่ ตลาดโบราณนครเน่ืองเขต จงัหวดัเชิงเทรา  

การถวลิหาอดีต  หมายถึง  การคิดถึงหรืออยากท่ีจะกลบัไป หรืออยากพบเจอเร่ืองราวต่างๆ
ท่ีประทบัใจในอดีตท่ีล่วงเลยมา 

การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต  หมายถึง  การเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต 
เช่น ตลาดโบราณ ตลาดเก่า หรือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ียอ้นอดีต เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
ท่องเท่ียว 

บุคลกิภาพ  หมายถึง  ค่านิยม รสนิยม ซ่ึงเป็นการตอบสนองต่อสภาพการณ์และส่ิงแวดลอ้ม
ท าใหท้ราบถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

การรับรู้  หมายถึง  ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวได้สัมผสัหรือพบเจอจากการเดินทางมายงัแหล่ง
ท่องเท่ียว 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต   หมายถึง  การแสดงออก กริยาท่าทางของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต 
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ตลาดเก่า  หมายถึง  สถานท่ีท่ีเป็นชุมชนหรือเป็นท่ีชุมนุมเพื่อซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนสินคา้ ซ่ึง
มีมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั หรือเคยมีในอดีตและหายไปแลว้กลบัมารุ่งเรืองอีกคร้ังในปัจจุบนั 

 

3.4 สมมุติฐานการวจิัย 
 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา สามารถก าหนดสมมติฐานออกเป็น 4  ขอ้ดงัน้ี 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1  นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทราแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 แรงจูงใจ ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จังหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 

3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.5.1 ประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัตลาด

เก่า 3 แห่งในจงัหวดัฉะเชิงเทรา คือ ตลาดคลองสวน 100 ปี ตลาดร้อยปีบา้นใหม่ ตลาดโบราณนคร
เน่ืองเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
 

3.5.2 กลุ่มตัวอย่าง 
เน่ืองจากไม่สามารถระบุจ านวนประชากรท่ีแน่นอนได ้ดงันั้นการค านวณหาขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งจึงใชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการประมาณแบบสัดส่วนของประชากร กรณี
ไม่ทราบจ านวนประชากร Cochran (1977 ) 
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n=
Z2P(1-P)

e2   
 

โดยท่ี 
n คือ ขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
P คือ ค่าสัดส่วนลกัษณะท่ีสนใจในประชากร 
q  คือ ค่าสัดส่วนของตวัอยา่งท่ีไม่ไดส้นใจ หรือ 1-p 
Z  คือ ค่าคะแนนมาตรฐานท่ีไดจ้ากการเปิดตาราง Z ตามระดบัความ

เช่ือมัน่ของผูว้ิจยั โดยปกติ การประมาณค่าจะก าหนดระดบัความเช่ือมนัไวท่ี้ 95% ซ่ึงค่า Z=1.96 
ในทางปฏิบัติผูว้ิจ ัยไม่ทราบสัดส่วนของตัวอย่าง จึงก าหนดระดับความเช่ือมัน 95% 

ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้0.5% และสัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 
0.5 ขนาดของประชากรท่ีตอ้งการ จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากสมการดงัน้ี 
 

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

(0.05)2   
 

 

=
0.9604

0.0025
≈ 384.16 

 
จ านวนเต็มท่ีไดคื้อ 384 คน ฉะนั้นกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้คือ 384 ตวัอย่าง เพื่อความเหมาะสม

ผูว้ิจยัจะบวกเพิ่มประมาณ 40%  ดงันั้นในงานวิจยัคร้ังจะให้กลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง โดย
การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling ) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยค านึงถึง
สัดส่วนองคป์ระกอบของประชากร กล่าวคือ แบ่งเก็บทั้ง 3 ตลาด อยา่งละเท่า ๆ กนั โดยวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือตามสะดวก (Convenience Sampling)  
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3.6 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีผู ้ศึกษาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการ
รวบรวมขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด แลว้สร้างแบบสอบถามจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงวานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยแบ่ง 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามแบบเลือกตอบเพียงขอ้เดียว (Multiple Choice Question) เก่ียวกบั
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบค าถาม จ านวน 6 ขอ้ไดแ้ก่ 

(1) เพศ ไดแ้ก่ เพศชายและเพศหญิง ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั 
(Nominal Scale) 

(2) อาย ุใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
(3) ระดบัการศึกษา ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
(4) รายไดต่้อเดือน ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
(5) อาชีพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
 

ส่วนท่ี 2 บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การถวิลหาอดีตส่วนบุคคล 
การถวิลหาอดีตระหว่างบุคคล การถวิลหาอดีตทางวฒันธรรม และการถวิลหาอดีตท่ีเสมือนจริง 
เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale ซ่ึง
จะมีใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

ระดบับุคลิกภาพการถวลิหาอดีตเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5  คะแนน 
ระดบับุคลิกภาพการถวลิหาอดีตเห็นดว้ย 4 คะแนน 
ระดบับุคลิกภาพการถวลิหาอดีตไม่แน่ใจ 3 คะแนน 
ระดบับุคลิกภาพการถวลิหาอดีตไม่เห็นดว้ย 2 คะแนน 
ระดบับุคลิกภาพการถวลิหาอดีตไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 คะแนน 

การแปลความหมายแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบับุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของ
นกัท่องเท่ียว  โดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้นมีดงัน้ี (วเิชียร เกตุสิงห์, 2538: 9) 
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จากสูตรความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด) 
       จ านวนชั้น 
      = (5 -1) 
           5 
      = 0.8 
การแปลผลความหมายคะแนนเฉล่ียท่ีไดม้าจดัระดบัความส าคญัเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

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 

 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบั แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์เป็นค าถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale ซ่ึงจะมีใหเ้ลือกตอบ
ไดเ้พียงค าตอบเดียว ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

ระดบัแรงจูงใจเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5 คะแนน 
ระดบัแรงจูงใจเห็นดว้ย 4 คะแนน 
ระดบัแรงจูงใจไม่แน่ใจ 3 คะแนน 
ระดบัแรงจูงใจไม่เห็นดว้ย 2 คะแนน 
ระดบัแรงจูงใจไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 คะแนน 

การแปลความหมายแบบสอบถามส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ 
โดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้นมีดงัน้ี (วเิชียร เกตุสิงห์, 2538:  9) 

จากสูตรความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด) 
       จ านวนชั้น 

      =  
(5-1)

5
 

      =  0.8 
  



38 

การแปลผลความหมายคะแนนเฉล่ียท่ีไดม้าจดัระดบัความส าคญัเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
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 

 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ดา้นศกัยภาพ

ในการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว ดา้นศกัยภาพในการรองรับด้านการท่องเท่ียว ดา้นการบริหาร
จดัการเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s 
scale ซ่ึงจะมีใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตดว้ยอยา่งยิง่ 5 คะแนน 
การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตเห็นดว้ย 4 คะแนน 
การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตไม่แน่ใจ 3 คะแนน 
การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตไม่เห็นดว้ย 2 คะแนน 
การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 คะแนน 

การแปลความหมายแบบสอบถาม ส่วนท่ี 4 เก่ียวกบัการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหา
อดีตโดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้นมีดงัน้ี (วเิชียร เกตุสิงห์, 2538:  9) 

จากสูตรความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด) 
       จ านวนชั้น 
      = (5 -1) 
           5 
      = 0.8 

การแปลผลความหมายคะแนนเฉล่ียท่ีไดม้าจดัระดบัความส าคญัเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
  4.21 -5.00   สูงท่ีสุด 
  3.41 -4.20   สูง 
  2.61 -3.40   ปานกลาง 
  1.81 -2.60   ต ่า 
  1.00 -1.80   ต ่าท่ีสุด  
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ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบั พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะ ดงัน้ี 

(1) วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว (Nominal Scale) 
(2) ความถ่ีท่ีมาท่องเท่ียว (Ratio Scale) 
(3) ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวต่อคร้ัง (Ratio Scale) 
(4) ระยะเวลาท่ีมาท่องเท่ียว (Ratio Scale) 
(5) ผูร้วมเดินทาง (Nominal Scale) 
(6) จ านวนผูร่้วมเดินทาง (Ratio Scale) 
(7) ช่องทางท่ีท าใหรู้้จกัแหล่งท่องเท่ียว (Nominal Scale) 
(8) ความประทบัใจท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว 
เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามรูปแบบของ 

Likert’s scale ซ่ึงจะมีให้เลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  
ระดบัความประทบัใจท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด 5 คะแนน 
ระดบัความประทบัใจท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวมาก  4 คะแนน 
ระดบัความประทบัใจท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวปานกลาง 3 คะแนน 
ระดบัความประทบัใจท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวนอ้ย  2 คะแนน 
ระดบัความประทบัใจท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวนอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 

(9) แนวโนม้การกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามรูปแบบของ 

Likert’s scale ซ่ึงจะมีให้เลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  
แนวโนม้การกลบัมาเท่ียวซ ้ ามากท่ีสุด   5 คะแนน 
แนวโนม้การกลบัมาเท่ียวซ ้ ามาก    4 คะแนน 
แนวโนม้การกลบัมาเท่ียวซ ้ าปานกลาง   3 คะแนน 
แนวโนม้การกลบัมาเท่ียวซ ้ านอ้ย    2 คะแนน 
แนวโนม้การกลบัมาเท่ียวซ ้ านอ้ยท่ีสุด   1 คะแนน 

การแปลความหมายแบบสอบถาม ส่วนท่ี 5 (ขอ้ท่ี 8 และขอ้ท่ี 9) ใชสู้ตรการค านวณความ
กวา้งของอนัตรภาคชั้นมีดงัน้ี (วเิชียร เกตุสิงห์, 2538:  9) 
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จากสูตรความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น  =  (คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด) 
        จ านวนชั้น 
       =  (5 -1) 
                  5 
       =  0.8 
การแปลผลความหมายคะแนนเฉล่ียท่ีไดม้าจดัระดบัความส าคญัเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

  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 

(10) ขอ้เสนอแนะ 
 

3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 

การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และขอ้บกพร่องของขอ้ค าถาม 
เพื่อให้มีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ นิยามศพัท์ และกลุ่มตวัอย่าง ประมวลความเห็นของ
ผูท้รงคุณวุฒิ (สุรพงษ ์คงสัตย ์และธีรชาติ ธรรมวงค์, 2551) การหาค่า IOC ของผูเ้ช่ียวชาญจากการ
ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจยั IOC คือ ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือค่า
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับว ัตถุประสงค์ หรือเน้ือหา (IOC :  Index of Item Objective 
Congruence) ปกติแลว้จะใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ตั้งแต่ 3 คนข้ึนไปในการตรวจสอบโดยให้เกณฑ์
ในการตรวจพิจารณาขอ้ค าถาม ดงัน้ี 

ใหค้ะแนน +1 ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน  0 ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน -1 ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์    

แลว้น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร โดยเกณฑต่์อไปน้ี        
(1) ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้
(2) ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี มีผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) รศ.ประยรู ดาศรี มหาวทิยาลยัเกษม
บณัฑิต (2) อาจารยเ์อกรัตน์ สุวรรณกลู มหาวทิยาลยักรุงเทพ (3) อาจารยย์พุิน อุ่นแกว้ มหาวทิยาลยั
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ราชภฏัเพชรบุรี ผลการประเมิน พบวา่ คะแนนเฉล่ียจากผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน อยูท่ี่ 0.75 มีค่าความ
เท่ียงตรงท่ีสามารถใชไ้ด ้ตามเกณฑข์อ้ท่ี 1  

จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
(Reliability Test) โดยทดสอบใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช้ในการศึกษา อย่างน้อย 30 ชุดเพื่อตรวจสอบว่าค าถามสามารถส่ือความหมายตรงตามความ
ต้องการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด และหาค่าเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามดว้ยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของ Cronbach (1951: 297-334) ตามเกณฑต่์อไปน้ี  

0.00 – 0.20 ความเช่ือมัน่ต ่ามาก/ไม่มีเลย 
0.21 – 0.40 ความเช่ือมัน่ต ่า 
0.41 – 0.70 ความเช่ือมัน่ปานกลาง 
0.71 – 1.00 ความเช่ือมัน่สูง 

ผลการทดสอบ พบวา่ จากแบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน จ านวน 60 ขอ้ โดยขอ้ค าถามท่ี
สามารถน ามาทดสอบค่า Reliabilityไดต้อ้งเป็นค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เท่านั้น 
แบบสอบถามน้ีประกอบไปดว้ยค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 3 ตอน จ านวน 23 ขอ้ 
จึงมีการตรวจค่า Reliability ไดด้งัน้ี 

(1) ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว ค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ .933 (ความ
เช่ือมัน่สูง) 

(2) ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ .835 (ความเช่ือมัน่สูง)   
(3) ปัจจยัดา้นการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ .885 (ความ

เช่ือมัน่สูง) 
 

3.8 วธิีการเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีใชว้ธีิการเก็บรวบรมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีโดยเฉพาะ โดยมีทั้งค  าถามปลายเปิดและปลายปิด ซ่ึงประกอบไปดว้ย
ค าถามเก่ียวกบัตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

(1) ผูว้จิยัเขา้ไปเก็บแบบสอบถามยงัแหล่งท่องเท่ียวดว้ยตนเอง 
(2) น าแบบสอบถามท่ีได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม 
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(3) น าแบบสอบถามท่ีไดม้าวเิคราะห์ต่อไป 
 

3.9 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดส้ร้างมาตรวดัตวัแปรส าหรับการศึกษาและวิเคราะห์ตวัแปรต่าง ๆ 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการประมวลผลขอ้มูลและจดัท าตารางวเิคราะห์ทางสถิติ
เพื่อเสนอและสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
 

3.9.1 การใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
เพื่ออธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

3.9.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545: 
39) โดยใชสู้ตร 

 

   P =
fx 100

n
 

เม่ือ  P  แทน  ค่าร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต ์
f  แทน  ความถ่ีท่ีส ารวจได ้
n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

3.9.1.2 ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean)  เพื่ออธิบายลักษณะพื้นฐานของข้อมูล ใน
แบบสอบถามส่วนท่ี  2 เก่ียวกบับุคคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว แบบสอบถามในส่วน
ท่ี 3 เก่ียวกบัแรงจูงใจ และแบบสอบถามส่วนท่ี 4 เก่ียวกบัการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) โดยใชสู้ตร 

 

   x̅ =  
∑ X

n
 

 เม่ือ     x̅  แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย 

   ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 



43 

3.9.1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่ออธิบายลักษณะพื้นฐานของข้อมูล 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) โดยใชสู้ตร 

 

 S.D. =  √
n ∑ 2  - ( ∑ x)2x

n(n - 1)
 

โดยท่ี S.D.   แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 

( ∑ x)2   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 

 n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

3.9.2 การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Hypothesis Testing) 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2545) กล่าวถึง การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมานไวด้งัน้ี 
สถิติวเิคราะห์ค่าที (Independent t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือ ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ท่ีต่างกนั มีพฤติกรรม

การท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตแตกต่างกนั 
สถิติ การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way Analysis of Variance) เพื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม 
เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีว่าลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ  ระดบัการศึกษา รายได ้

อาชีพ ต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียว
ตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทราแตกต่างกนั 

3.9.2.1 สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Coefficient 
Correlation) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

เพื่อทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 2 แรงจูงใจ ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เพื่อทดสอบสมมุติฐานข้อท่ี 3 บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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เพื่อทดสอบสมมุติฐานข้อท่ี 4 การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 



 

 
 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการ
วิเคราะห์สถิติขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ จ านวน  400 ชุด ซ่ึงเก็บโดยการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ออกเป็น 7 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.2 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบับุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว 
4.3 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัแรงจูงใจ 
4.4 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต 
4.5 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีต 
4.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
การน าเสนอผลการวิจยัเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมาย  ผูว้ิจยัไดใ้ช้

สัญลกัษณ์ต่างๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
 

  X̄ แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
  S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  F แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา F-distribution 
  t แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา t-distribution 
  H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
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  H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
  r แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
  Sig. แทน ค่านยัส าคญัทางสถิติ 
  * แทน การมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ** แทน การมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 400 คน โดยการวิเคราะห์หาค่าความถ่ีและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพ ซ่ึงปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 ถึงตาราง
ท่ี 4.5 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศของกลุ่มตวัอยา่ง 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 167 41.8 
หญิง 233 58.2 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ พบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง โดยมีจ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 ส่วนเพศชาย มีจ านวน 167 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.8 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อายุ   
นอ้ยกวา่ 20 ปี 37 9.2 
20 – 29ปี 147 36.8 
30 – 39 ปี 120 30.0 
40– 49 ปี 58 14.5 
50 ปี ข้ึนไป 38 9.5 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ พบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วน
ใหญ่ มีอายุในช่วง 20 - 29 ปี โดยมีจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 30 - 
39 ปี จ  านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0  ช่วงอายุ 40 - 49 ปี จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 
ช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5  ช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี และจ านวน 37 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.2 ตามล าดบั  

 
ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามระดบัการศึกษาของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา    
ต ่ากวา่ประถมศึกษา ถึง มธัยมศึกษาตอนตน้  45  11.2 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ป.ว.ช  60  15.0 
อนุปริญญา/ป.ว.ส  58  14.5 
ปริญญาตรี  200  50.0 
สูงกวา่ปริญญาตรี  37  9.3 

รวม  400  100.00 
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จากตารางท่ี 4.3 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา         ส่วน
ใหญ่ ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ  านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ป.ว.ช จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ระดบัอนุปริญญา/ป.ว.ส จ านวน 58 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ต ่ากวา่ประถมศึกษา ถึง มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.2 และสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ระดบั ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ

กลุ่มตวัอยา่ง 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ด้านรายได้ พบว่า 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ 
ระดับรายได้อยู่ท่ี 15,001 – 20,000 บาท จ านวน  127 คน คิดเป็นร้อย 31.8 รองลงมาคือ รายได้ 
มากกว่า 20,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อย  25.0   ต่อมาคือ 10,001 - 15,000 บาท 
จ านวน 77  คน คิดเป็นร้อย 19.2 รายได ้5,001 - 10,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และ
รายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท  จ  านวน  38 คน คิดเป็นร้อย 9.5 ตามล าดบั 
  

รายได้ต่อเดือน 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท 
5,001 - 10,000 บาท 
10,001 - 15,000 บาท  
15,001 – 20,000 บาท 
มากกวา่ 20,001 บาท ข้ึนไป 

 
38 
58 
77 

127 
100 

 
9.5 

14.5 
19.2 
31.8 
25.0 

รวม 400 100.00 
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ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามอาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

  
จากตารางท่ี 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ด้านอาชีพ พบว่า 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั/รับจา้ง จ านวน  126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมา คือ ธุรกิจ
ส่วนตวั จ  านวน  101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3  นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 
ขา้ราชการ/พนกังานวิสาหกิจ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2  และเกษตรกรรมและอาชีพอ่ืนๆ 
(แม่บา้น) จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดบั 

 
4.2 ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบับุคลกิภาพการถวลิหาอดีตของนักท่องเทีย่ว 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบับุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียว จากกลุ่มตวัอยา่ง      
ท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึง
ประกอบดว้ยขอ้มูล 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการถวลิหาอดีตส่วนบุคคล ดา้นการถวลิหาอดีตผา่นตวับุคคล 
ดา้นการถวิลหาอดีตทางวฒันธรรม และดา้นการถวิลหาอดีตท่ีเสมือนจริง ปรากฏผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลในตารางท่ี 4.6 ถึงตารางท่ี 4.10 ดงัต่อไปน้ี 

 
  

อาชีพ 
ขา้ราชการ/พนกังานวสิาหกิจ  
พนกังานบริษทั/รับจา้ง 
นกัเรียน/นกัศึกษา 
ธุรกิจส่วนตวั  
เกษตรกรรม และ อาชีพอ่ืนๆ 

 
53 

126 
97 

101 
23 

 
13.2 
31.5 
24.3 
25.3 

5.8 

รวม 400 100.00 



50 

ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบับุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว 

บุคลกิภาพการถวลิหาอดีตของนักท่องเที่ยว X̄ S.D. ความหมาย 
ดา้นการถวลิหาอดีตส่วนบุคคล 4.25 .477 มากท่ีสุด 
ดา้นการถวลิหาอดีตผา่นตวับุคคล 4.22 .552 มากท่ีสุด 
ดา้นการถวลิหาอดีตทางวฒันธรรม 4.14 .556 มาก 
ดา้นการถวลิหาอดีตท่ีเสมือนจริง 4.24 .608 มากท่ีสุด 
รวม 4.21 .439 มากทีสุ่ด 

  
จากตารางท่ี 4.6 แสดงผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียว พบว่า 

บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวตลาด
เก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.21)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่ บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดในดา้นการถวิลหาอดีตส่วนบุคคล โดย
มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.25) รองลงมาคือดา้นการถวิลหาอดีตท่ีเสมือนจริง มี
ค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.24) ถดัมาคือดา้นการถวิลหาอดีตผ่านตวับุคคล มีค่า
คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  (X̄ = 4.22) และด้านการถวิลหาอดีตทางวฒันธรรม โดยมีค่า
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X̄ = 4.14) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบับุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว 

ดา้นการถวลิหาอดีตส่วนบุคคล 

ด้านการถวลิหาอดีตส่วนบุคคล 
บุคลกิภาพการถวลิหาอดีต 

ของนักท่องเทีย่ว 

X̄ S.D. ความหมาย 
ท่านมกันึกถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัท่านในอดีต 4.33 .641 มากท่ีสุด 
ท่านมกันึกถึงสถานท่ีท่ีท่านเคยใชชี้วติในอดีต 4.20 .568 มาก 
ท่านมกันึกถึงอาหารหรือสินคา้ท่ีท่านเคยกินหรือใชใ้นอดีต 4.23 .634 มากท่ีสุด 
ท่านมกันึกถึงกิจกรรมท่ีท่านเคยเขา้ร่วมในอดีต 4.22 .617 มากท่ีสุด 
รวม 4.25 .477 มากทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 4.7 แสดงผลการวเิคราะห์บุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว ดา้นการ

ถวลิหาอดีตส่วนบุคคล พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียว ด้านการถวิลหาอดีตส่วนบุคคลมากท่ีสุดใน
ประเด็น นกัท่องเท่ียวมกันึกถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (X̄ = 4.33) รองลงมาคือ นกัท่องเท่ียวมกันึกถึงอาหารหรือสินคา้ท่ีเคยกินหรือใชใ้นอดีต มีค่า
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.23) ถดัมาคือ นกัท่องเท่ียวมกันึกถึงกิจกรรมท่ีเคยเขา้ร่วม
ในอดีต มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.23)  และนกัท่องเท่ียวมกันึกถึงสถานท่ีท่ีเคย
ใชชี้วติในอดีต โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X̄ = 4.20) ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบับุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว

ดา้นการถวลิหาอดีตผา่นตวับุคคล 

ด้านการถวลิหาอดีตผ่านตัวบุคคล 
บุคลกิภาพการถวลิหาอดีต 

ของนักท่องเทีย่ว 

X̄ S.D. ความหมาย 
ท่านมกันึกถึงส่ิงท่ีท่านเคยพดูคุยกบัพอ่แม่หรือญาติ ๆ ในอดีต 4.25 .665 มากท่ีสุด 
ท่านมกันึกถึงเร่ืองราวในอดีตท่ีท่านเคยพดูคุยกบัเพื่อนและ 
คนรู้จกัในอดีต 

4.22 .663 มากท่ีสุด 

ท่านมกันึกถึงเหตุการณ์ในอดีตท่ีเกิดข้ึนกบัท่านและผูค้น 
ในชุมชน 

4.21 .710 มากท่ีสุด 

รวม 4.22 .552 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.8 แสดงผลการวเิคราะห์บุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว ดา้นการ
ถวลิหาอดีตผา่นตวับุคคล พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (X̄ = 4.22) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียว ดา้นการถวิลหาอดีตผ่านตวับุคคลมากท่ีสุด
ในประเด็น นกัท่องเท่ียวมกันึกถึงส่ิงท่ีเคยพดูคุยกบัพอ่แม่หรือญาติ ๆ ในอดีต โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.25) รองลงมาคือ นกัท่องเท่ียวมกันึกถึงเร่ืองราวในอดีตท่ีเคยพดูคุยกบั
เพื่อนและคนรู้จกัในอดีต โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.22) และนกัท่องเท่ียว
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มกันึกถึงเหตุการณ์ในอดีตท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและผูค้นในชุมชน โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (X̄ = 4.21) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.9 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบับุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว

ดา้นการถวลิหาอดีตทางวฒันธรรม 

ด้านการถวลิหาอดีตทางวฒันธรรม 
บุคลกิภาพการถวลิหาอดีต 

ของนักท่องเทีย่ว 

X̄ S.D. ความหมาย 
ท่านมกันึกถึงงานเทศกาลท่ีท่านเคยเขา้ร่วมในอดีต 4.19 .697 มาก 
ท่านมกันึกถึงการร่วมกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆท่ีเคยเขา้
ร่วม 

4.08 .687 มาก 

ท่านมกันึกถึงโบราณสถานหรือโบราณวตัถุท่ีท่านเคยไป
ชมในอดีต 

4.10 .717 มาก 

ท่านมกันึกถึงวฒันธรรม ชีวิตความเป็นอยูข่องคนในพื้นท่ี
ท่ีท่านเคยไปเท่ียว 

4.17 .675 มาก 

รวม 4.14 .556 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.9 แสดงผลการวเิคราะห์บุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว ดา้นการ
ถวิลหาอดีตทางวฒันธรรม พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̄ = 4.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียว ดา้นการถวิลหาอดีตทางวฒันธรรมมากท่ีสุดใน
ประเด็น นกัท่องเท่ียวมกันึกถึงงานเทศกาลท่ีเคยเขา้ร่วมในอดีต โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (X̄ = 4.19) รองลงมาคือ นกัท่องเท่ียวมกันึกถึงวฒันธรรม ชีวิตความเป็นอยูข่องคนในพื้นท่ีท่ี
เคยไปเท่ียว โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.17) ถัดมาคือ นักท่องเท่ียวมกันึกถึง
โบราณสถานหรือโบราณวตัถุท่ีเคยไปชมในอดีต โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X̄ = 4.10) 
และนกัท่องเท่ียวมกันึกถึงการร่วมกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ท่ีเคยเขา้ร่วม โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (X̄ = 4.08) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบับุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว
ดา้นการถวลิหาอดีตท่ีเสมือนจริง 

การถวลิหาอดีตที่เสมือนจริง 
บุคลกิภาพการถวลิหาอดีต 

ของนักท่องเทีย่ว 

X̄ S.D. ความหมาย 
ท่านมกันึกถึงส่ิงท่ีท่านเคยจินตนาการไวใ้นวยัเยาวห์รือในอดีต 4.27 .709 มากท่ีสุด 
ท่านมกันึกถึงภาพในอดีตจากภาพยนตร์ท่ีเคยรับชม 4.22 .721 มากท่ีสุด 
ท่านมกันึกถึงภาพสถานท่ีประวติัศาสตร์ท่ีไดเ้รียนรู้จาก
การศึกษามาในอดีต 

4.23 .718 มากท่ีสุด 

รวม 4.24 .608 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียว ดา้น
การถวิลหาอดีตท่ีเสมือนจริง พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̄ = 4.24) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ บุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว ดา้นการถวลิหาอดีตท่ีเสมือนจริงมากท่ีสุดใน
ประเด็น นกัท่องเท่ียวมกันึกถึงส่ิงท่ีเคยจินตนาการไวใ้นวยัเยาวห์รือในอดีต โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.27) รองลงมาคือ นกัท่องเท่ียวมกันึกถึงภาพสถานท่ีประวติัศาสตร์ ท่ี
ได้เรียนรู้จากการศึกษามาในอดีต โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̄ = 4.23) และ 
นกัท่องเท่ียวมกันึกถึงภาพในอดีตจากภาพยนตร์ท่ีเคยรับชม โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (X̄ = 4.22) ตามล าดบั 
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4.3 ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัแรงจูงใจ 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน 
โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูล 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
เหตุผล และดา้นอารมณ์ ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.11 ถึงตารางท่ี 4.13 ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.11 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว 

แรงจูงใจ X̄ S.D. ความหมาย 
ดา้นเหตุผล 4.19 .506 มาก 
ดา้นอารมณ์ 4.25 .495 มากท่ีสุด 
ภาพรวม 4.22 .408 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 4.11 แสดงผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัแรงจูงใจ พบวา่ แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเท่ียวเกิดแรงจูงใจในการมา
ท่องเท่ียวมากท่ีสุด ในดา้นอารมณ์ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.25) รองลงมา
คือ แรงจูงใจดา้นเหตุผล มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X̄ = 4.19) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.12 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว ดา้นเหตุผล 

ด้านเหตุผล 
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว 

X̄ S.D. ความหมาย 
การมาจบัจ่ายใชส้อยซ้ือสินคา้ในตลาดโบราณเป็นการ
ช่วยเหลือคนทอ้งถ่ิน 

4.28 .725 มากท่ีสุด 

ตลาดโบราณมกัมีสินคา้ท่ีแปลกและหาซ้ือไม่ไดจ้ากตลาด
อ่ืนๆทัว่ไป 

4.15 .668 มาก 

ตลาดโบราณมีบรรยากาศท่ีแตกต่างไปจากตลาดทัว่ ๆ ไป 4.24 .660 มากท่ีสุด 
อาหารจ าหน่ายในตลาดโบราณเป็นสินคา้ท่ีมีความสดใหม่ 
ปลอดภยั 

4.09 .691 มาก 

ผูข้ายสินคา้ในตลาดโบราณมกัเป็นผูมี้อธัยาศยัดี 4.19 .666 มาก 
รวม 4.19 .506 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัแรงจูงใจ ดา้นเหตุผล พบวา่ แรงจูงใจของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ด้าน
เหตุผล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̄ = 4.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แรงจูงใจดา้นเหตุผล
ท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดในประเด็น การมาจบัจ่ายใชส้อยซ้ือสินคา้ในตลาดโบราณเป็นการ
ช่วยเหลือคนทอ้งถ่ิน โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.28) รองลงมาคือ  ตลาด
โบราณมีบรรยากาศท่ีแตกต่างไปจากตลาดทัว่ ๆ ไป โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̄ 
= 4.24) ถดัมาคือ ผูข้ายสินคา้ในตลาดโบราณมกัเป็นผูมี้อธัยาศยัดี โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (X̄ = 4.19)  ตลาดโบราณมกัมีสินคา้ท่ีแปลกและหาซ้ือไม่ไดจ้ากตลาดอ่ืนๆ ทัว่ไป โดยมีค่า
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X̄ = 4.15) และอาหารจ าหน่ายในตลาดโบราณเป็นสินคา้ท่ีมีความสด
ใหม่ ปลอดภยั โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X̄ = 4.09) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.13 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว ดา้นอารมณ์ 

ด้านอารมณ์ 
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว 

X̄ S.D. ความหมาย 
ท่านรู้สึกเบ่ือสังคมเมืองและความทนัสมยั อยากมาสัมผสั
วถีิชีวติในอดีต 

4.25 .730 มากท่ีสุด 

ท่านตอ้งการหลีกหนีจากความวุน่วายของวถีิชีวิตประจ าวนั
ในเมือง 

4.30 .690 มากท่ีสุด 

ท่านอยากเห็น อยากเรียนรู้วิถีชีวติในอดีต 4.21 .659 มากท่ีสุด 
ท่านอยากพาครอบครัว เพื่อน ญาติ มาดู มาเรียนรู้วถีิชีวติ 
ส่ิงของเคร่ืองใช ้ในอดีต 

4.29 .631 มากท่ีสุด 

ท่านอยากมาร าลึกถึงความหลงั หรือพาญาติผูใ้หญ่มาร าลึก
ถึงความหลงัในอดีต 

4.20 .688 มาก 

ท่านเกิดความรู้สึกผอ่นคลาย สบายใจเม่ือไดม้าท่องเท่ียว
ตลาดโบราณ 

4.26 .658 มากท่ีสุด 

รวม 4.25 .495 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัแรงจูงใจ ดา้นอารมณ์ พบว่า แรงจูงใจของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ด้าน
อารมณ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แรงจูงใจ ดา้น
อารมณ์ท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดในประเด็น นกัท่องเท่ียวตอ้งการหลีกหนีจากความวุน่วาย
ของวิถีชีวิตประจ าวนัในเมือง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.30) รองลงมาคือ 
นกัท่องเท่ียวอยากพาครอบครัว เพื่อน ญาติ มาดู มาเรียนรู้วิถีชีวิต ส่ิงของเคร่ืองใช ้      ในอดีต โดย
มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.29) ถดัมาคือ นกัท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย 
สบายใจเม่ือได้มาท่องเท่ียวตลาดโบราณ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.26)  
นกัท่องเท่ียวรู้สึกเบ่ือสังคมเมืองและความทนัสมยั อยากมาสัมผสัวิถีชีวิตในอดีต โดยมีค่าคะแนน
เฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.25) นกัท่องเท่ียวอยากเห็น อยากเรียนรู้วิถีชีวิตในอดีต โดยมีค่า
คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X̄ = 4.21) และท่านอยากมาร าลึกถึงความหลงั หรือพาญาติ
ผูใ้หญ่มาร าลึกถึงความหลงัในอดีต โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X̄ = 4.20) ตามล าดบั 
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4.4 ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัการรับรู้ต่อแหล่งท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว จาก
กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว ดา้น
ศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว และดา้นการบริหารจดัการ ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ในตารางท่ี 4.14 ถึงตารางท่ี 4.17 ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.14 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต 

การรับรู้ต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวลิหาอดีต X̄ S.D. ความหมาย 
ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว 4.21 .668 สูงท่ีสุด 
ดา้นศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว 3.93 .749 สูง 
ดา้นการบริหารจดัการ 4.10 .548 สูง 
รวม 4.08 .479 สูง 

 
จากตารางท่ี 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต 

พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา มี
การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง (X̄ = 4.08) เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านท่ีนักท่องท่ียวมีการรับรู้สูงท่ีสุดคือ ด้านศกัยภาพในการดึงดูดใจด้านการ
ท่องเท่ียว โดยมีการรับรู้อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด (X̄ = 4.21) รองลงมาคือ การรับรู้ดา้นการบริหารจดัการ 
โดยมีการรับรู้อยูใ่นระดบัสูง (X̄ = 4.10) และการรับรู้ดา้นศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว 
โดยมีการรับรู้อยูใ่นระดบัสูง (X̄ = 3.93) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.15 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต
ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว 

ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว 
การรับรู้ต่อแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงถวลิหาอดีต 

X̄ S.D. ความหมาย 
มีสภาพดั้งเดิมของอาคาร บา้นเรือน ร้านคา้ 4.42 2.627 สูงท่ีสุด 
มีวถีิชีวติ และวฒันธรรมดั้งเดิม 4.14 .643 สูง 
มีสินคา้ยอ้นอดีต สินคา้โบราณ จดัจ าหน่าย 4.21 .634 สูงท่ีสุด 
มีความเก่าแก่ ความเป็นของแท ้ของจริง ของแหล่ง
ท่องเท่ียว   

4.19 .654 สูง 

มีความส าคญัเกียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ เร่ืองเล่า ประเพณี 
วฒันธรรม 

4.15 .670 สูง 

มีความเขม้แขง็ในการรักษาเอกลกัษณ์ของตลาดเก่า 4.13 .673 สูง 
รวม 4.21 .668 สูงทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 4.15 แสดงผลการวิเคราะห์การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ดา้น

ศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงั
แหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ด้าน
ศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด (X̄ = 4.21) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวมีการรับรู้สูงท่ีสุดคือ มีสภาพดั้งเดิมของอาคาร บา้นเรือน 
ร้านคา้ โดยมีการรับรู้อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด (X̄ =  4.42 ) รองลงมาคือ มีสินคา้ยอ้นอดีต สินคา้โบราณ 
จดัจ าหน่าย โดยมีการรับรู้อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด (X̄ = 4.21) ถดัมาคือ มีความเก่าแก่ ความเป็นของแท ้
ของจริง ของแหล่งท่องเท่ียว โดยมีการรับรู้อยู่ในระดบัสูง (X̄ = 4.19) มีความส าคญัเก่ียวขอ้งกบั
ประวติัศาสตร์ เร่ืองเล่า ประเพณี วฒันธรรม โดยมีการรับรู้อยูใ่นระดบัสูง (X̄ = 4.15) มีวถีิชีวติ และ
วฒันธรรมดั้ งเดิม โดยมีการรับรู้อยู่ในระดับสูง (X̄ = 4.14) และมีความเข้มแข็งในการรักษา
เอกลกัษณ์ของตลาดเก่า โดยมีการรับรู้อยูใ่นระดบัสูง (X̄ = 4.13) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.16 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต
ศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว 

ด้านศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว 
การรับรู้ต่อแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงถวลิหาอดีต 

X̄ S.D. ความหมาย 
มีท่ีจอดรถเพียงพอ 3.92 .850 สูง 
มีหอ้งน ้าใหบ้ริการเพียงพอ 3.62 .974 สูง 
มีท่ีนัง่พกั ตามจุดต่างๆใหน้กัท่องเท่ียวไดพ้กัอยา่งเพียงพอ 3.88 .781 สูง 
มีถงัขยะ เพียงพอ และกระจายตวัอยูท่ ัว่แหล่งท่องเท่ียว 4.05 2.197 สูง 
มีความปลอดภยัในการจบัจ่ายใชส้อยและเดินชม 3.96 .740 สูง 
มีป้ายบอกทางและป้ายอธิบายอยา่งเพียงพอ 4.14 1.688 สูง 
รวม 3.93 .749 สูง 

 
จากตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ดา้น

ศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นศกัยภาพใน
การรองรับดา้นการท่องเท่ียว โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง (X̄ = 3.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวมีการรับรู้สูงท่ีสุดคือ  มีป้ายบอกทางและป้ายอธิบายอยา่งเพียงพอ โดยมีการ
รับรู้อยูใ่นระดบัสูง (X̄ = 4.14) รองลงมาคือ มีถงัขยะเพียงพอ และกระจายตวัอยูท่ ัว่แหล่งท่องเท่ียว 
โดยมีการรับรู้อยูใ่นระดบัสูง (X̄ = 4.05) ถดัมาคือ มีความปลอดภยัในการจบัจ่ายใชส้อยและเดินชม 
โดยมีการรับรู้อยู่ในระดบัสูง (X̄ = 3.96) มีท่ีจอดรถเพียงพอ โดยมีการรับรู้อยู่ในระดบัสูง (X̄ = 
3.92) ท่ีนัง่พกัตามจุดต่าง ๆ ให้นกัท่องเท่ียวไดพ้กัอยา่งเพียงพอ โดยมีการรับรู้อยูใ่นระดบัสูง (X̄ = 
3.88) และมีหอ้งน ้าใหบ้ริการเพียงพอ โดยมีการรับรู้อยูใ่นระดบัสูง (X̄ = 3.62) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.17 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต
ดา้นการบริหารจดัการ 

ด้านการบริหารจัดการ 
การรับรู้ต่อแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงถวลิหาอดีต 

X̄ S.D. ความหมาย 
มีการบริหารจดัการเร่ืองความสะอาดไดดี้ 4.20 .712 สูง 
มีการบริหารจดัการเร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยไดดี้ 4.13 .737 สูง 
มีการใหบ้ริการขอ้มูลกบัผูใ้ชบ้ริการอยา่งเพียงพอ  
(เช่น เวลาเปิดปิด แผนผงั เป็นตน้) 

4.19 .731 สูง 

การจราจรภายในตลาดไม่แออดั 4.06 .713 สูง 
มีการจดัโซนจ าหน่ายสินคา้ประเภทต่างๆอยา่งชดัเจน 3.94 .834 สูง 
มีการบริหารจดัการเร่ืองภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มรอบๆ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม 

4.09 .734 สูง 

รวม 4.10 .548 สูง 
 

จากตารางท่ี 4.17 แสดงผลการวเิคราะห์การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นการ
บริหารจดัการ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่าจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา มีการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ดา้นการบริหารจดัการ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัสูง (X̄ = 4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวมีการรับรู้สูงท่ีสุดคือ มี
การบริหารจดัการเร่ืองความสะอาดไดดี้ โดยมีการรับรู้อยูใ่นระดบัสูง (X̄ = 4.20) รองลงมาคือ มีการ
ใหบ้ริการขอ้มูลกบัผูใ้ชบ้ริการอยา่งเพียงพอ (เช่น เวลาเปิดปิด แผนผงั เป็นตน้) โดยมีการรับรู้อยูใ่น
ระดบัสูง (X̄ = 4.19) ถดัมาคือ มีการบริหารจดัการเร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยไดดี้ โดยมีการรับ
รู้อยู่ในระดับสูง (X̄ = 4.13) มีการบริหารจดัการเร่ืองภูมิทศัน์และสภาพแวดล้อมรอบๆแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสวยงาม โดยมีการรับรู้อยูใ่นระดบัสูง (X̄ = 4.09) การจราจรภายในตลาดไม่แออดั โดยมี
การรับรู้อยูใ่นระดบัสูง (X̄ = 4.06) และมีการจดัโซนจ าหน่ายสินคา้ประเภทต่างๆ อยา่งชดัเจน โดย
มีการรับรู้อยูใ่นระดบัสูง (X̄ = 3.94) ตามล าดบั 
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4.5 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วกลุ่มถวลิหาอดีต 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีต จากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน โดยการวิเคราะห์หาค่าความถ่ีและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง 
จ  าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว (เฉล่ียต่อปี) ค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางมาท่องเท่ียว (ต่อคร้ัง) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว (ชัว่โมงต่อคร้ัง) ผูร่้วมเดินทาง 
จ านวนผูร่้วมเดินทาง รู้จกัแหล่งท่องเท่ียว (ตลาดเก่า) ผา่นช่องทาง ความประทบัใจในการมาเท่ียว 
และแนวโน้มการกลบัมาเท่ียว ซ่ึงปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.18 ถึงตารางท่ี 4.25 
ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.18 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีตจ าแนก

ตามวตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วกลุ่มถวลิหาอดีต จ านวน ร้อยละ 
วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว   

พกัผอ่นในวนัหยดุ 296 74.0 
เยีย่มญาติ 52 13.0 
หาประสบการณ์ใหม่ 52 13.0 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีต 

ด้านวตัถุประสงค์ในการท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดเก่าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่น
ในวนัหยุด จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0  รองลงมาคือ เยี่ยมญาติ และหาประสบการณ์ใหม่ 
โดย 2 วตัถุประสงคน้ี์มีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 เท่ากนั 
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ตารางที ่4.19 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีต จ าแนก
ตามความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว (เฉล่ียต่อปี) 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วกลุ่มถวลิหา
อดีต 

จ านวน ร้อยละ X̄ Min. Mix. 

ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว (เฉล่ียต่อปี) 
1 คร้ัง ต่อปี 200 50.0 2.56 1 20 
2 คร้ัง ต่อปี 96 24.0    
3 คร้ัง ต่อปี 43 10.8    
4 คร้ัง ต่อปี 18 4.5    
5 คร้ัง ต่อปี 14 3.5    
6 คร้ัง ต่อปี 2 0.5    
7 คร้ัง ต่อปี 1 0.2    
8 คร้ัง ต่อปี 1 0.2    
10 คร้ัง ต่อปี 14 3.5    
15 คร้ัง ต่อปี 5 1.3    
20 คร้ัง ต่อปี 6 1.5    

รวม 400 100.0    
 

จากตารางท่ี 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวิลหาอดีต 
ด้านความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว (เฉล่ียต่อปี) พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่เดินมาทางท่องเท่ียว 1 คร้ัง   ต่อปี 
จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ 2 คร้ังต่อปี จ  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ถดั
มาคือ 3 คร้ังต่อปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ถดัมาคือ 4 คร้ังต่อปี จ  านวน 18 คน   คิดเป็น
ร้อยละ 4.5 ถดัมาคือ 5 และ 10 คร้ังต่อปี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ถดัมาคือ 20 คร้ังต่อปี 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ถดัมาคือ 15 คร้ังต่อปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ถดัมาคือ 6 
คร้ังต่อปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ถดัมาคือ 7 คร้ังต่อปี และ 8 คร้ังต่อปี จ  านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.2 ตามล าดบั โดยเฉล่ียความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว เท่ากบั 2.56 คร้ัง และมี
ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียวมากท่ีสุด 20 คร้ัง และนอ้ยท่ีสุด 1 คร้ัง 
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ตารางที ่4.20 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีต จ าแนก
ตามค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว (ต่อคร้ัง) 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วกลุ่มถวลิหา
อดีต 

จ านวน ร้อยละ X̄ Min. Mix 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว (ต่อคร้ัง) 
200 บาท 16 4.0 1104.25 200 4,000 
300 บาท 18 4.5    
400 บาท 22 5.5    
500 บาท 93 23.2    
600 บาท 10 2.5    
700 บาท 5 1.2    
800 บาท 14 3.5    
900 บาท 10 2.5    
1,000 บาท 96 24.0    
1,200 บาท 3 0.8    
1,500 บาท 36 9.0    
2,000 บาท 42 10.5    
2,500 บาท 5 1.3    
3,000 บาท 22 5.5    
4,000 บาท 8 2.0    

รวม 400 100.0    
 
จากตารางท่ี 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวิลหาอดีต 

ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว (ต่อคร้ัง) พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง 1,000 บาท 
จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 รองลงมาคือ 500 บาท จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 ถดัมา
คือ 2,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ถัดมาคือ 1,500 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 9.0 ถดัมาคือ 400 บาท 3,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ถดัมาคือ 300 บาท
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ถดัมาคือ 200 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ถดัมาคือ 800 
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บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ถดัมาคือ 600 บาท และ 900 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 2.5 ถดัมาคือ 4,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ถดัมา 2,500 บาท จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.3 ถดัลงมาคือ 700 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และ 1,200 บาท จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.8 โดยเฉล่ียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว (ต่อคร้ัง) เท่ากบั 1,104.25 บาท 
และมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว (ต่อคร้ัง) มากท่ีสุด 4,000 บาท และนอ้ยท่ีสุด 200 บาท 

 
ตารางที ่4.21 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีต  จ าแนก

ตามระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว (ชัว่โมงต่อคร้ัง) 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วกลุ่มถวลิหาอดีต จ านวน ร้อยละ X̄ Min. Max. 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว (ต่อคร้ัง)      

1 ชัว่โมง 70 17.5 2.50 1 6 
2 ชัว่โมง 168 42.0    
3 ชัว่โมง 92 23.0    
4 ชัว่โมง 41 10.2    
5 ชัว่โมง 22 5.5    
6 ชัว่โมง 7 1.8    

รวม 400 100.0    
 

จากตารางท่ี 4.21 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวิลหาอดีต 
ด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการท่องเท่ียว 2 ชัว่โมง จ านวน 168 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.0  รองลงมาคือ 3 ชัว่โมง 1 ชัว่โมง 4 ชัว่โมง 5 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง จ านวน 92 คน 70 
คน 41 คน 22 คน 7 คน และคิดเป็นร้อยละ 23.0 17.5 10.2 5.5 1.8 ตามล าดบั 8 โดยเฉล่ียระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการท่องเท่ียว (ต่อคร้ัง) เท่ากบั 2.50 ชัว่โมง และระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว (ต่อคร้ัง) มาก
ท่ีสุด 6 ชัว่โมง และนอ้ยท่ีสุด 1 ชัว่โมง 
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ตารางที ่4.22 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีตจ าแนก
ตามผูร่้วมเดินทาง 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วกลุ่มถวลิหาอดีต จ านวน ร้อยละ 
ผูร่้วมเดินทาง   

คนเดียว 21 5.2 
ครอบครัว 273 68.3 
กลุ่มเพื่อน 106 26.5 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวิลหาอดีต 
ด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวกบัครอบครัว จ านวน 273 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.3 รองลงมาคือ กลุ่มเพื่อน จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และคนเดียว
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.23 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีตจ าแนก
ตามจ านวนผูร่้วมเดินทาง 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วกลุ่มถวลิหาอดีต จ านวน ร้อยละ X̄ Min. Max. 
จ านวนผูร่้วมเดินทาง      

1 คน 21 5.2 3.83 1 10 
2 คน 52 13.0    
3 คน 105 26.2    
4 คน 121 30.2    
5 คน 48 12.0    
6 คน 32 8.0    
7 คน 7 1.8    
8 คน 5 1.3    
10 คน 9 2.3    

รวม 400 100.0    
 
จากตารางท่ี 4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวิลหาอดีต 

ดา้นจ านวนผูร่้วมเดินทาง พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวตลาด
เก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีจ านวนผูร่้วมเดินทาง 4 คน จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 
รองลงมามีผูร่้วมเดินทาง 3 คน จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2  ถดัมามีผูร่้วมเดินทาง 2 คน 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0  มีผูร่้วมเดินทาง 5 คน จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0  มีผู ้
ร่วมเดินทาง 6 คน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 มีผูร่้วมเดินทาง 1 คน จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ5.2 มีผูร่้วมเดินทาง 10 คน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 มีผูร่้วมเดินทาง 7 คน จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และมีผูร่้วมเดินทาง 8 คน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั โดย
เฉล่ียมีจ านวนผูร่้วมเดินทาง เท่ากบั 3.83 คน และจ านวนผูร่้วมเดินทางมากท่ีสุด 10 คน และน้อย
ท่ีสุด เดินทางคนเดียว 
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ตารางที ่4.24 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีต  จ าแนก
ตามรู้จกัแหล่งท่องเท่ียว (ตลาดเก่า) ผา่นช่องทาง 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วกลุ่มถวลิหาอดีต จ านวน ร้อยละ 
รู้จกัแหล่งท่องเท่ียว (ตลาดเก่า) ผา่นช่องทาง   

โซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Line, Instagram) 100 25.0 
website ท่องเท่ียว 59 14.8 
ป้ายโฆษณา  38 9.5 
เพื่อน คนรู้จกั แนะน า 198 49.5 
คู่มือ หนงัสือท่องเท่ียว  1 0.2 
อ่ืนๆ (ทางผา่น) 4 1.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวิลหาอดีต 
ดา้นการรู้จกัแหล่งท่องเท่ียว พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว
ตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่รู้จกัแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่าผ่านช่องทาง เพื่อน คนรู้จกั 
แนะน า จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาคือ โซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Line, 
Instagram) จ  านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ถดัมาคือ website ท่องเท่ียว จ านวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.8 ป้ายโฆษณา จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ผา่นทางช่องทางอ่ืนๆ (ทางผา่น) จ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และคู่มือ หนงัสือท่องเท่ียว จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.25 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีตจ าแนก

ตามความประทบัใจในการมาท่องเท่ียวและแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วกลุ่มถวลิหาอดีต x̅ S.D ความหมาย 
ความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว 3.92 .781 มาก 
แนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 3.89 .862 มาก 
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จากตารางท่ี 4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวิลหาอดีต 
ดา้นความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีความประทบัใจต่อแหล่งท่องเท่ียวในระดบั มาก 
คิดเป็นร้อยละ 3.92    

และแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีต ดา้นแนวโนม้
ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ าในระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 3.89  

 
4.6 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
ถวิลหาอดีตของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในแหล่งท่องเที่ยวตลาดเก่า จังหวัดฉะเชิงเทราแตกต่างกัน
  

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 แบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่  1 เพศ  ใช้การทดสอบค่าโดยใช้สถิติ Independent Samples t-test และท าการ

ตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใชว้ธีิ Levene’s Test  
ส่วนที่ 2 อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ  ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของ
ประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 ทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว ดว้ยค่าสถิติ Levene’s Test 

ขั้นตอนท่ี 2 ทดสอบความเท่ากนัของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต
ของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงหากในขั้นตอนท่ี 1 ผลการทดสอบ พบวา่ ตวัแปรอายุ ระดบัการศึกษา รายได ้
อาชีพ  ของนักท่องเท่ียว มีค่าความแปรปรวนเท่ากนั ก็จะด าเนินการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-Test 
ต่อไป แต่หากผลการทดสอบในขั้นตอนท่ี 1 ตวัแปรอายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ  ของ
นกัท่องเท่ียว มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะท าการทดสอบ
ดว้ยค่าสถิติ Brow-forsythe test ต่อไป และถา้หากผลการทดสอบในขั้นตอนท่ี 2  พบวา่มีอยา่งนอ้ย
หน่ึงกลุ่มท่ี ตวัแปรอายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีค่าเฉล่ียของพฤติกรรม
การท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้จิยัจะ
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ท าการทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาวา่กลุ่มตวัแปรอายุ ระดบัการศึกษา รายได ้
อาชีพของนกัท่องเท่ียว ใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ขั้นตอนท่ี 3 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ ระหวา่งตวัแปรอายุ ระดบัการศึกษา 
รายได้ อาชีพ  โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant Different(LSD) ในกรณีท่ีค่าความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียว มีค่าเท่ากนั นอกจากนั้นจะ
ใช้ค่าสถิติ Dunnett’s T3 Test ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหา
อดีตของนกัท่องเท่ียว มีค่าไม่เท่ากนั 
 

สมมติฐานข้อที ่1.1  นักท่องเที่ยวเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต
แตกต่างกนั 

สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ไม่ต่างกนั 
H1: นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ต่างกนั 

  
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใชส้ถิติ Independent 

Samples t-test ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยท าการตรวจสอบค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใชว้ธีิ Levene’s Test ซ่ึงมีสมมติฐานดงัน้ี 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.26 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกตามเพศ 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
ชาย หญิง 

Levene's Test 
for 

Equality 
of 

Variances 

t-test for Equality of 
Means 

x̅ S.D x̅ S.D F Sig. t df 
Sig.(2 
tailed) 

ความถ่ีในการ
เดินทางมาท่องเท่ียว 

2.83 3.346 2.37 3.090 1.867 .173 1.397 398 .163 

ความประทบัใจใน
การมาท่องเท่ียว 

3.88 .790 3.94 .774 1.151 .284 -.754 398 .452 

แนวโนม้ในการ
กลบัมาเท่ียวซ ้ า 

3.84 .845 3.92 .875 .010 .922 -.916 398 .360 

 
หมายเหตุ:  เพศชาย จ านวน 167 คน และเพศหญิง จ านวน 233 คน 
   
 จากตารางท่ี 4.26 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกตามเพศ  พบวา่ 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกตามเพศ ด้าน
ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว โดยการวิเคาะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนดว้ย Levene’s 
Test  มีค่า Sig. เท่ากบั .173 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ดงันั้นจึงใชก้ารทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์
ขอ้มูล พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .163 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ .05 
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พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกตามเพศ ด้าน
แนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า โดยการวเิคาะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนดว้ย Levene’s Test  
มีค่า Sig. เท่ากับ .922 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์
ขอ้มูล พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .360 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ .05 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกตามเพศ ด้าน
ความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว โดยการวิเคาะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนดว้ย Levene’s 
Test  มีค่า Sig. เท่ากบั .284 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ดงันั้นจึงใชก้ารทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์
ขอ้มูล พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .452 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ดา้นความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ .05 
 

สมมติฐานข้อที ่1.2  นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวลิหาอดีต 
แตกต่างกนั 

สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ไม่ต่างกนั 
H1: นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ใชก้ารทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกวา่ 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน  

เพื่อทดสอบความแปรปรวนของระดบัอายุต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของ
นกัท่องเท่ียว ดว้ยค่าสถิติ Levene’s Test  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั  

H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั
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ตารางที ่4.27  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต จ าแนกตามช่วงอาย ุ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิ 
หาอดีต 

Levene’s Test Brown-Forsythe 

Statistic df1 df2 Sig. Statistica df1 df2 Sig. 

ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว 6.251 4 395 .000 2.036 4 176.948 .091 

     F-test 
      SS df MS F Sig. 

ความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว .889 4 395 .470 
Between Groups .510 4 .127 .207 .934 

Within Groups 242.600 395 .614   
Total 243.110 399    

     Brown-Forsythe 
     Statistica df1 df2 Sig. 

แนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 2.576 4 395 .037 1.425 4 226.893 .226 
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จากตารางท่ี 4.27 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ถวลิหาอดีต จ าแนกตามช่วงอาย ุพบวา่  

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต จ าแนกตาม
ช่วงอายุ ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว ดว้ยค่าสถิติ Levene’s Test พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 
.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ  .01 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ดงันั้นจึงตอ้งใช้
ค่าสถิติ Brown – Forsythe Test  ในการทดสอบซ่ึงพบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .091 ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่า
นยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ 
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกัน ด้านความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต จ าแนกตาม
ช่วงอายุ ดา้นความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว ดว้ยค่าสถิติ Levene’s Test พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 
.470 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) ) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05ดงันั้นจึงตอ้ง
ใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบซ่ึงพบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .934  ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่านยัส าคญัทาง
สถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกัน ด้านความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต จ าแนกตาม
ช่วงอายุ ดา้นแนวโน้มในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า ดว้ยค่าสถิติ Levene’s Test  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 
.037 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ  .05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้นจึงตอ้งใช้
ค่าสถิติ Brown – Forsythe Test ในการทดสอบซ่ึงพบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .226 ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่า
นยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกนั ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า มีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
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สมมติฐานข้อที ่1.3 นักท่องเทีย่วทีม่ีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิง
ถวลิหาอดีต แตกต่างกนั 

สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต 

ไม่ต่างกนั 
H1: นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต 

ต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ใชก้ารทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกวา่ 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน  

เพื่อทดสอบความแปรปรวนของระดบัการศึกษาต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต
ของนกัท่องเท่ียว ดว้ยค่าสถิติ Levene’s Test  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั  

H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.28 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิ 
หาอดีต 

Levene’s Test F-test 
Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 

ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว 1.154 4 395 .331 
Between Groups 16.652 4 4.163 .403 .806 

Within Groups 4075.785 395 10.318     
Total 4092.438 399    

ความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว 2.362 4 395 .053 
Between Groups 4.841 4 1.210 2.006 .093 
Within Groups 238.269 395 .603     
Total 243.110 399       

     Brown-Forsythe 
     Statistica df1 df2 Sig. 

แนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 3.123 4 395 .015 1.359 4 238.514 .249 
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จากตารางท่ี 4.28 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ถวลิหาอดีต จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่  

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต จ าแนกตาม
ตามระดบัการศึกษา ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว ดว้ยค่าสถิติ Levene’s Test พบวา่ มีค่า 
Sig. เท่ากบั .331 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ  .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
ดงันั้นจึงตอ้งใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบซ่ึงพบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .806  ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่า
นยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา ดา้นความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว ดว้ยค่าสถิติ Levene’s Test พบวา่ มีค่า Sig. 
เท่ากบั .053 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)  หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้น
จึงตอ้งใชค้่าสถิติ F-test ในการทดสอบซ่ึงพบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .093  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่านยัส าคญั
ทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่ม
ตวัอย่างนักท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ด้านความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา ด้านแนวโน้มในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า ด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากบั .015 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้นจึง
ต้องใช้ค่าสถิติ Brown – Forsythe Test  ในการทดสอบซ่ึงพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .249 ซ่ึงมีค่า
มากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมา
เท่ียวซ ้ า มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
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สมมติฐานข้อที ่1.4  นักท่องเที่ยวที่รายได้เฉลี่ยต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิล
หาอดีต แตกต่างกนั 

สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0: นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ไม่ต่างกนั 
H1: นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ต่างกนั 
 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ใชก้ารทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกวา่ 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน  

เพื่อทดสอบความแปรปรวนของระดบัรายได้ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต
ของนกัท่องเท่ียว ดว้ยค่าสถิติ Levene’s Test  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั  

H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.29 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต จ าแนกตามระดบัรายได ้

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิ 
หาอดีต 

Levene’s Test Brown-Forsythe 

Statistic df1 df2 Sig. Statistica df1 df2 Sig. 

ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว 7.361 4 395 .000 3.353* 4 295.941 .011 

ความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว 2.655 4 395 .033 2.865* 4 290.721 .024 

     F-test 
      SS df MS F Sig. 

ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า .647 4 395 .629 
Between Groups 10.654 4 2.663 3.678** .006 

Within Groups 286.056 395 .724     
Total 296.710 399       

 
หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 
  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ถวลิหาอดีต จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่  

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต จ าแนกตาม
ระดบัรายได้ ด้านความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว ด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ .01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)  หมายความวา่ มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01ดงันั้น
จึงตอ้งใช้ค่าสถิติ Brown – Forsythe Test ในการทดสอบ ซ่ึงพบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .011  ซ่ึงมีค่า
น้อยกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั (ดา้นความถ่ีในการเดินทาง
มาท่องเท่ียว) มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต จ าแนกตาม
ระดบัรายได ้ดา้นความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว ดว้ยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากบั .033 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ) หมายความวา่ มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้น
จึงตอ้งใช้ค่าสถิติ  Brown – Forsythe Test ในการทดสอบ ซ่ึงพบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .024 ซ่ึงมีค่า
น้อยกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัรายได ้แตกต่างกนั (ดา้นความประทบัใจในการมา
ท่องเท่ียว) มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต จ าแนกตาม
ระดบัรายได ้ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า ดว้ยค่าสถิติ Levene’s Test พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 
.629 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้นจึงตอ้ง
ใชค้่าสถิติ  F-Test ในการทดสอบ ซ่ึงพบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .006 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทาง
สถิติ .01 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัรายได ้แตกต่างกนั (ดา้นแนวโน้มในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า) มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 
 จากผลการทดสอบในขา้งตน้ พบวา่ ผลการทดสอบ ค่าสถิติ  Brown – Forsythe Test ดา้น
ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว และดา้นความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว และค่า F-Test ดา้น
แนวโน้มในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า มีค่า Sig.น้อยกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 และ .01ตามล าดบั จึง
ตอ้งทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.30 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตเป็น
รายคู่ระหวา่ง ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว ความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว 
กบัระดบัรายได ้โดยใชค้่าสถิติ Dunnett T3 และ แนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า กบั
ระดบัรายได ้โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least – Significant Different (LSD) 

ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว (Dunnett T3) 

ระดับรายได้  
(บาท) x  ≤ 5,000 

5,001-
10,000 

10,001-
15,000 

15,001-
20,000 

>20,001ข้ึนไป 

≤ 5,000 
2.47 

 
.612 

(.729) 
.097 

(1.000) 
.127 

(1.000) 
-.946 
(.664) 

5,001-10,000 
1.86 

  
-.515 
(.752) 

-.484  
(.711) 

-1.558*  
(.013) 

10,001-15,000 
2.38 

   
.030  

(1.000) 
-1.043  
(.438) 

15,001-20,000 
2.35 

    
-1.074  
(.347) 

>20,001ข้ึนไป 3.42      
ความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว (Dunnett T3) 

ระดับรายได้ 
(บาท) x  ≤ 5,000 

5,001-
10,000 

10,001-
15,000 

15,001-
20,000 

>20,001ข้ึนไป 

≤ 5,000 
4.08 

 
-.059 

(1.000) 
.183 

(1.000) 
.929  

(.943) 
.329  

(.292) 

5,001-10,000 
4.14 

  
.242 

(.374) 
.232 

(.396) 
.388* 
(.013) 

10,001-15,000 
3.90 

   
-.009 

(1.000) 
.146 

(.867) 

15,001-20,000 
3.91 

    
.156 

(.791) 
>20,001ข้ึนไป 3.75      
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ตารางที ่4.30 (ต่อ) 

แนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า (LSD) 

ระดับรายได้ 
(บาท) x  ≤ 5,000 

5,001-
10,000 

10,001-
15,000 

15,001-
20,000 

>20,001ข้ึนไป 

≤ 5,000 
3.97 

 
-.147 
(.408) 

.000 
(.998) 

.076 
(.629) 

.344* 
(.035) 

5,001-10,000 
4.12 

  
.147 

(.322) 
.223 

(.099) 
.491** 
(.001) 

10,001-15,000 
3.97 

   
.076 

(.535) 
.344** 
(.008) 

15,001-20,000 
3.90 

    
.268* 
(.019) 

>20,001ข้ึนไป 3.63      
 
หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 
 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.30  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ถวลิหาอดีตเป็นรายคู่  พบวา่ 

ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว กบัระดบัรายได ้โดยใชค้่าสถิติ Dunnett T3 พบวา่ คู่
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ตั้งแต่ 5,001-10,000 บาท กบั นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากวา่ 20,001 บาท 
ข้ึนไป มีค่า Sig. เท่ากบั .013 ซ่ึงนอ้ยกวา่ ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมี
รายได ้ตั้งแต่ 5,001-10,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต แตกต่างจาก นกัท่องเท่ียว
ท่ีมีรายได ้มากวา่  20,001 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั -
1.558 

ดา้นความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว กบัระดบัรายได ้โดยใชค้่าสถิติ Dunnett T3 พบวา่ 
คู่ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ตั้งแต่ 5,001-10,000 บาท กบั นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากว่า 20,001 
บาท ข้ึนไป มีค่า Sig. เท่ากบั .013 ซ่ึงนอ้ยกวา่ ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 หมายความวา่ นกัท่องเท่ียว
ท่ีมีรายได้ ตั้ งแต่ 5,001-10,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต แตกต่างจาก 
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นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ มากว่า 20,001 บาท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 มีผลต่างของ
ค่าเฉล่ียเท่ากบั .388 

ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า กบัรายได ้โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least – Significant 
Different (LSD) พบวา่มี 4 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต ่ากวา่ .05 ดงัน้ี 

คู่ท่ี 1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  5,000 บาท กบั นกัท่องเท่ียวท่ีมี
รายได้ มากว่า 20,001 บาท ข้ึนไป มีค่า Sig.  เท่ากบั .035  ซ่ึงน้อยกว่า ค่านัยส าคญัทางสถิติ .05 
หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  5,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ถวิลหาอดีต แตกต่างจาก นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากว่า 20,001 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั.344 

คู่ท่ี 2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ตั้งแต่ 5,001-10,000 บาท กบั นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้
มากวา่ 20,001 บาท ข้ึนไป มีค่า Sig. เท่ากบั .001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ ค่านยัส าคญัทางสถิติ .01 หมายความ
ว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ ตั้ งแต่ 5,001-10,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต 
แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ มากว่า 20,001 บาท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี
ผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั .491 

คู่ท่ี 3 นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ตั้งแต่ 10,001-15,000 บาท กบั นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้
มากวา่ 20,001 บาท ข้ึนไป มีค่า Sig. เท่ากบั .008 ซ่ึงนอ้ยกวา่ ค่านยัส าคญัทางสถิติ .01 หมายความ
ว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ ตั้งแต่ 10,001-15,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต 
แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ มากว่า 20,001 บาท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี
ผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั .344 

คู่ท่ี 4 นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ตั้งแต่ 15,001-20,000 บาท กบั นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้
มากวา่ 20,001 บาท ข้ึนไป มีค่า Sig. เท่ากบั .019 ซ่ึงนอ้ยกวา่ ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 หมายความ
ว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ ตั้งแต่ 15,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต 
แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ มากว่า 20,001 บาท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มี
ผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั .268 
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สมมติฐานข้อที ่1.5  นักท่องเที่ยวที่อาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหา
อดีต แตกต่างกนั 

H0: นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ไม่ต่างกนั 
H1: นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ต่างกนั 
 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ใชก้ารทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกวา่ 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน  

เพื่อทดสอบความแปรปรวนของระดบัอาชีพต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต
ของนกัท่องเท่ียว ดว้ยค่าสถิติ Levene’s Test  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั  
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.31 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต จ าแนกตามอาชีพ 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิ 
หาอดีต 

Levene’s Test Brown-Forsythe 

Statistic df1 df2 Sig. Statistica df1 df2 Sig. 

ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว 6.006 4 395 .000 2.953* 4 68.094 .026 

     F-test 
      SS df MS F Sig. 

ความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว 1.964 4 395 .099 
Between Groups 14.087 4 3.522 6.074** .000 

Within Groups 229.023 395 .580     
Total 243.110 399     

แนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 2.350 4 395 .054 
Between Groups 8.002 4 2.001 2.737* .029 
Within Groups 288.708 395 .731     
Total 296.710 399       

 
หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 
 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.31 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ถวลิหาอดีต จ าแนกตามอาชีพ พบวา่  

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต จ าแนกตาม
อาชีพ ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว ดว้ยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 
.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ .01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ดงันั้นจึงตอ้งใช้
ค่าสถิติ Brown – Forsythe Test ในการทดสอบ ซ่ึงพบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .026  ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่า
นยัส าคญัทางสถิติ .05  จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพต่างกนั (ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว) มีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต จ าแนกตาม
อาชีพ ดา้นความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว ดว้ยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 
.099 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้นจึงตอ้ง
ใชค้่าสถิติ  F-Test ในการทดสอบ ซ่ึงพบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทาง
สถิติ .01 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ แตกต่างกัน (ด้านความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว) มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต จ าแนกตาม
อาชีพ ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า ดว้ยค่าสถิติ Levene’s Test พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .054 
ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้นจึงตอ้งใช้
ค่าสถิติ  F-Test ในการทดสอบ ซ่ึงพบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .029 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ 
.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั (ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า) มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
เชิงถวลิหาอดีต แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 จากผลการทดสอบในขา้งตน้ พบวา่ ผลการทดสอบ ค่าสถิติ  Brown – Forsythe Test  ดา้น
ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว และ ค่า F-Test  ดา้นความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว และ 
ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า มีค่า Sig.นอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 และ .01 ตามล าดบั 
จึงตอ้งทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.32 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตเป็น
รายคู่ระหวา่ง ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว กบัอาชีพ โดยใชค้่าสถิติ และ 
แนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า  ความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว กบัระดบัอาชีพ 
โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least – Significant Different (LSD) 

ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว (Dunnett T3) 
ระดับรายได้  

(บาท) x  
ขรก./ 

รัฐวสิาหกิจ 
พนง.บริษทั/ 

รับจา้ง 
นกัเรียน/ 
นกัศึกษา 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกรรม
/อ่ืนๆ 

ขา้ราชการ / 
รัฐวสิาหกิจ 

2.40 
 

-.104 
(1.000) 

.231 
(1.000) 

-.138 
(1.000) 

-2.691 
(.308) 

พนง.บริษทั/ 
รับจา้ง 

2.50 
  

.335 
(.973) 

-.035 
(1.000) 

-2.587 
(.341) 

นกัเรียน/ 
นกัศึกษา 

2.16 
   

-.370 
(.989) 

-2.922 
(.197) 

ธุรกิจส่วนตวั 
2.53 

    
-2.552 
(.380) 

เกษตรกรรม/อ่ืน ๆ 5.09      
ความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว (LSD) 

ระดับรายได้  
(บาท) x  

ขรก./ 
รัฐวสิาหกิจ 

พนง.บริษทั/ 
รับจา้ง 

นกัเรียน/ 
นกัศึกษา 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกรรม
/อ่ืนๆ 

ขา้ราชการ / 
รัฐวสิาหกิจ 

4.11 
 

.439** 
(.000) 

.020 
(.875) 

.232 
(.073) 

-.061 
(.750) 

พนง.บริษทั/ 
รับจา้ง 

3.67 
  

-.418** 
(.000) 

-.207* 
(.043) 

-.499** 
(.004) 

นกัเรียน/ 
นกัศึกษา 

4.09 
   

.212 
(.051) 

-.081 
(.646) 

ธุรกิจส่วนตวั 
3.88 

    
-.293 
(.097) 

เกษตรกรรม/อ่ืนๆ 4.17      
 



87 

ตารางที ่4.32 (ต่อ) 
 

แนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า  (LSD) 
ระดับรายได้  

(บาท) x  
ขรก./ 

รัฐวสิาหกิจ 
พนง.บริษทั/

รับจา้ง 
นกัเรียน/ 
นกัศึกษา 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกรรม/
อ่ืน ๆ 

ขา้ราชการ / 
รัฐวสิาหกิจ 

4.13 
 

.370** 
(.009) 

.111 
(.446) 

.350* 
(.016) 

.263 
(.220) 

พนง.บริษทั/ 
รับจา้ง 

3.76 
  

-.259* 
(.026) 

-.020 
(.859) 

-.108 
(.579) 

นกัเรียน/ 
นกัศึกษา 

4.02 
   

.238 
(.050) 

.151 
(.447) 

ธุรกิจส่วนตวั 
3.78 

    
-.087 
(.658) 

เกษตรกรรม/อ่ืนๆ 3.87      
 
หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 
 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.32  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ถวลิหาอดีตเป็นรายคู่ พบวา่ 
 ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว กบัอาชีพ โดยใชค้่าสถิติ Dunnett T3 ทั้งหมด 10 คู่ 
พบวา่ ไม่มีขอ้มูลสถิติคู่ใดท่ีปรากฎผลการทดสอบท่ีมีค่า Sig. ต  ่ากวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

ด้านความประทับใจในการมาท่องเท่ียว กับอาชีพ โดยใช้ค่าสถิติ  Fisher's Least – 
Significant Different (LSD) พบวา่มี 4 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต ่ากวา่ .05 ดงัน้ี  

คู่ท่ี 1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพรับขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบั นกัท่องเท่ียว
ท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษัท/รับจ้าง มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ .01 
หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพรับขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
เชิงถวิลหาอดีต แตกต่างจาก นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ พนกังานบริษทั/รับจา้ง อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั .439 
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คู่ท่ี 2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั / รับจา้ง กบั นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่าค่านัยส าคญัทางสถิติ .01 หมายความว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั / รับจา้ง มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต แตกต่าง
จาก นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีผลต่างของ
ค่าเฉล่ียเท่ากบั -.418 

คู่ท่ี 3 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั / รับจา้ง กบั นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั มีค่า Sig. เท่ากบั .043 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 หมายความวา่ นกัท่องเท่ียว
ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท / รับจ้าง มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต แตกต่างจาก 
นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีผลต่างของค่าเฉล่ีย
เท่ากบั -.207 

คู่ ท่ี  4 นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท / รับจ้าง กับ นักท่องเท่ียวท่ีมี
เกษตรกรรม/อ่ืนๆ มีค่า Sig. เท่ากับ .004 ซ่ึงน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ .01 หมายความว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั / รับจา้ง มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต แตกต่าง
จาก นกัท่องเท่ียวท่ีมีเกษตรกรรม/อ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีผลต่างของค่าเฉล่ีย
เท่ากบั -.499 

ดา้นแนวโน้มในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า กบัอาชีพ โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant 
Different (LSD) พบวา่มี 3 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต ่ากวา่ .05 ดงัน้ี  

 คู่ท่ี 1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพรับขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  กบั นกัท่องเท่ียว
ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท / รับจ้าง ค่า Sig. เท่ากับ .009 ซ่ึงน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ .01
หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพรับขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
เชิงถวิลหาอดีต แตกต่างจาก กบั นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั / รับจา้ง อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั .370 

 คู่ท่ี 2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพรับขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  กบั นกัท่องเท่ียว
ท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีค่า Sig. เท่ากบั .016 ซ่ึงน้อยกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 หมายความว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพรับขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต 
แตกต่างจาก กบั นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีผลต่าง
ของค่าเฉล่ียเท่ากบั .350 

คู่ท่ี 3 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั / รับจา้ง กบั นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ .026 ซ่ึงน้อยกว่าค่านัยส าคญัทางสถิติ .05 หมายความว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั / รับจา้ง มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต แตกต่าง
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จาก นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีผลต่างของ
ค่าเฉล่ียเท่ากบั -.259 

 
สมมติฐานข้อที ่2 บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี 
H0: บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียว ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต  
H1: บุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว

เชิงถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว  
 สถิติท่ีจะใชว้ิเคราะห์สมมติฐานท่ี 2.1 ถึง 2.3 คือ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สัน (Pearson Coefficient Correlation) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็น
อิสระต่อกนั โดยจะทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั .05 ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่านอ้ยกวา่ .05 ดงัผลการทดสอบต่อไปน้ี 

 
สมมติฐานที ่2.1 บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียว มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว  
H0: บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียว ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว 
H1: บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว

เชิงถวลิหาอดีตดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว 
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ตารางที ่4.33 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียวกบั
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว 

บุคลกิภาพการถวลิหาอดีต 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านความถี่ในการเดินทางมาท่องเทีย่ว 

 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2 -tails) 

ทศิทาง 
ความสัมพนัธ์ 

ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

การถวลิหาอดีตส่วนบุคคล .090 .071 - ไม่มีความสัมพนัธ์ 
การถวลิหาอดีตผา่นตวับุคคล .055 .270 - ไม่มีความสัมพนัธ์ 
การถวลิหาอดีตทางวฒันธรรม .047 .349 - ไม่มีความสัมพนัธ์ 
การถวลิหาอดีตท่ีเสมือนจริง .005 .924 - ไม่มีความสัมพนัธ์ 
รวม .061 .220 - ไม่มีความสัมพนัธ์ 

 
จากตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของ

นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การถวิลหาอดีตส่วนบุคคล การถวิลหาอดีตผา่นตวับุคคล การถวิลหาอดีตทาง
วฒันธรรม และการสถวิลหาอดีตท่ีเสมือนจริง กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ด้าน
ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั .220 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ เท่ากบั .601 จึงสรุปไดว้่า ทั้งสองตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

การถวิลหาอดีตส่วนบุคคล การถวิลหาอดีตผ่านตวับุคคล การถวิลหาอดีตทางวฒันธรรม 
และการถวิลหาอดีตท่ีเสมือนจริง กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ดา้นความถ่ีในการ
เดินทางมาท่องเท่ียว มีค่า Sig. เท่ากบั  .071 .270 .394 และ .924 ซ่ึงมากกวา่ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั .090 .055 .047 และ.005 ตามล าดบั จึง
สรุปไดว้า่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานงานวจิยั
ท่ีตั้งไว ้
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สมมติฐานที ่2.2  บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียว มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความประทบัใจในการมาเท่ียว  

H0: บุคลิกภาพการถวิลหาอดีต ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต
ดา้นความประทบัใจในการมาเท่ียว 

H1: บุคลิกภาพการถวิลหาอดีต มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต
ดา้นความประทบัใจในการมาเท่ียว 

 
ตารางที ่4.34 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียวกบั

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว 

บุคลกิภาพการถวลิหาอดีต 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านความประทบัใจในการมาท่องเทีย่ว 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2 -tails) 

ทศิทาง 
ความสัมพนัธ์ 

ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

การถวลิหาอดีตส่วนบุคคล .238** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

การถวลิหาอดีตผา่นตวับุคคล .186** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

การถวลิหาอดีตทางวฒันธรรม .216** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

การถวลิหาอดีตท่ีเสมือนจริง .265** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

รวม .281** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

 
หมายเหตุ:  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.34 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของ
นกัท่องเท่ียวไดแ้ก่ ดา้นการถวิลหาอดีตส่วนบุคคล ดา้นการถวิลหาอดีตผา่นตวับุคคล ดา้นการถวลิ
หาอดีตทางวฒันธรรม และดา้นการถวลิหาอดีตท่ีเสมือนจริง กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหา
อดีต ด้านความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว โดยรวมมีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01 จึง 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากบั .281 จึงสรุปไดว้า่ ทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
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 ดา้นการถวลิหาอดีตส่วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .01 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ .238 จึงสรุปได้ว่า ทั้ งสองตัวแปรมี
ความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานงานวจิยั 
 ด้านการถวิลหาอดีตผ่านตัวบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .186 จึงสรุปไดว้า่ ทั้งสองตวั
แปรมีความสัมพนัธ์กันในทิศทางเดียวกันระดับต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั 
 ด้านการถวิลหาอดีตทางวฒันธรรม มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .216 จึงสรุปไดว้า่ ทั้งสองตวั
แปรมีความสัมพนัธ์กันในทิศทางเดียวกันระดับต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั 
 ด้านการถวิลหาอดีตท่ีเสมือนจริง มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .265 จึงสรุปไดว้า่ ทั้งสองตวั
แปรมีความสัมพนัธ์กันในทิศทางเดียวกันระดับต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั 
 

สมมติฐานที ่2.3  บุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตใน ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 

H0: บุคลิกภาพการถวิลหาอดีต ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต
ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 

H1: บุคลิกภาพการถวิลหาอดีต มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตใน
ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
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ตารางที ่4.35 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพการถวลิหาอดีตกบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 

 บุคลกิภาพการถวลิหาอดีต 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านแนวโน้มในการกลบัมาเทีย่วซ ้า 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2 -tails) 

ทศิทาง 
ความสัมพนัธ์ 

ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

การถวลิหาอดีตส่วนบุคคล .264** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

การถวลิหาอดีตผา่นตวับุคคล .216** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

การถวลิหาอดีตทางวฒันธรรม .242** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

การสถวลิหาอดีตท่ีเสมือนจริง .240** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

รวม .299** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

 
หมายเหตุ:  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.35 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของ
นกัท่องเท่ียวไดแ้ก่ ดา้นการถวิลหาอดีตส่วนบุคคล ดา้นการถวิลหาอดีตผา่นตวับุคคล ดา้นการถวลิ
หาอดีตทางวฒันธรรม และดา้นการถวลิหาอดีตท่ีเสมือนจริง กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหา
อดีต ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า โดยรวมมีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .01 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั .299 
จึงสรุปไดว้่า ทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

ดา้นการถวลิหาอดีตส่วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากบั  .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .01 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ .264 จึงสรุปได้ว่า ทั้ งสองตัวแปรมี
ความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานงานวจิยั 

ด้านการถวิลหาอดีตผ่านตัวบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .216 จึงสรุปไดว้า่ ทั้งสองตวั
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แปรมีความสัมพนัธ์กันในทิศทางเดียวกันระดับต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั 

ด้านการถวิลหาอดีตทางวฒันธรรม มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .242 จึงสรุปไดว้า่ ทั้งสองตวั
แปรมีความสัมพนัธ์กันในทิศทางเดียวกันระดับต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั 

ด้านการถวิลหาอดีตท่ีเสมือนจริง มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .240 จึงสรุปไดว้า่ ทั้งสองตวั
แปรมีความสัมพนัธ์กันในทิศทางเดียวกันระดับต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั 

 
สมมติฐานข้อที ่3 แรงจูงใจ ด้านเหตุผลและด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการ

ท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีตของนักท่องเทีย่วชาวไทย  ในแหล่งท่องเทีย่วตลาดเก่า จังหวดัฉะเชิงเทรา 
สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี 
H0: แรงจูงใจ ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง

ถวลิหาอดีต  
H1: แรงจูงใจ ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง

ถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว  
 สถิติท่ีจะใช้วิเคราะห์สมมติฐานท่ี 3.1 ถึง 3.3 คือ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Coefficient Correlation) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 
ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยจะทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั .05 ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่านอ้ยกวา่ .05 ดงัผลการทดสอบต่อไปน้ี 

 
สมมติฐานที่ 3.1 แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว 
H0: แรงจูงใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง

ถวลิหาอดีต ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว 
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H1: แรงจูงใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิล
หาอดีต ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว 

 
ตารางที ่4.36 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์กบั

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว 

แรงจูงใจ 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านความถี่ในการเดินทางมาท่องเทีย่ว 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2 –tails) 

ทศิทาง 
ความสัมพนัธ์ 

ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

ดา้นเหตุผล -.056 .261 - ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นอารมณ์ .021 .068 - ไม่มีความสัมพนัธ์ 
รวม -.018 .718 - ไม่มีความสัมพนัธ์ 

 
 จากตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจ ดา้นเหตุผล และดา้น
อารมณ์ กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว โดยรวม 
มีค่า Sig. เท่ากบั .718 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั -.018 จึงสรุปไดว้า่ ทั้งสองตวั
แปรไม่มีความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
งานวจิยั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
 แรงจูงใจ ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต มีค่า Sig. 
เท่ากบั  .261 และ .068 ซ่ึงมากกว่า .05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั -.056 และ.021  จึงสรุปไดว้า่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานงานวจิยัท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 3.2 แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความประทบัใจในการมาเท่ียว 

H0: แรงจูงใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ถวลิหาอดีต ดา้นความประทบัใจในการมาเท่ียว 
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H1: แรงจูงใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิล
หาอดีต ดา้นความประทบัใจในการมาเท่ียว 

 
ตารางที ่4.37 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์กบั

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตใน ดา้นความประทบัใจในการมาเท่ียว 

 แรงจูงใจ 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านความประทบัใจในการมาเทีย่ว 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2 -tails 

ทศิทาง 
ความสัมพนัธ์ 

ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

ดา้นเหตุผล .207** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

ดา้นอารมณ์ .186** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

รวม .240** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

 
หมายเหตุ:  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ตารางท่ี 4.37 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจ ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ 
กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตด้านความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว โดยรวมมีค่า 
Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .240 จึงสรุปได้ว่า ทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัใน
ระดบัต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวิจยั เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ 
 ด้านเหตุผล มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .207 จึงสรุปได้ว่า ทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัใน
ทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั 
 ด้านอารมณ์ มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .186 จึงสรุปได้ว่า ทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัใน
ทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั 
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สมมติฐานที่ 3.3 แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 

H0: แรงจูงใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ถวลิหาอดีต ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 

H1: แรงจูงใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิล
หาอดีต ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 

 
ตารางที ่4.38 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์กบั

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 

บุคลกิภาพการถวลิหาอดีต 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านแนวโน้มในการกลบัมาเทีย่วซ ้า 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2 -tails) 

ทศิทาง 
ความสัมพนัธ์ 

ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

ดา้นเหตุผล .253** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

ดา้นอารมณ์ .159** .001 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

รวม .248** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

 
หมายเหตุ:  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.38 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจ ด้านเหตุผล และด้าน
อารมณ์ กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า โดยรวม มี
ค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .01 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .248 จึงสรุปได้ว่า ทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัใน
ระดบัต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวิจยั เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ 
 ด้านเหตุผล มีค่า Sig. เท่ากบั  .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .253 จึงสรุปได้ว่า ทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัใน
ทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั 
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 ด้านอารมณ์มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .159 จึงสรุปได้ว่า ทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัใน
ทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั 
 

สมมติฐานข้อที ่4 การรับรู้ต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในแหล่งท่องเที่ยวตลาดเก่า 
จังหวดัฉะเชิงเทรา 

สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี 
H0: การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต  
H1: การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว

เชิงถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว  
สถิติท่ีจะใชว้ิเคราะห์สมมติฐานท่ี 4.1 ถึง 4.3 คือ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

ของเพียร์สัน (Pearson Coefficient Correlation) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็น
อิสระต่อกนั โดยจะทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั .05 ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่านอ้ยกวา่ .05 ดงัผลการทดสอบต่อไปน้ี 

 
สมมติฐานที่ 4.1 การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว 
H0: การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว

เชิงถวลิหาอดีต ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว 
H1: การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง

ถวลิหาอดีต ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว 
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ตารางที ่4.39 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตกบั
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว 

แรงจูงใจ 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านความถี่ในการเดินทางมาท่องเทีย่ว 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2 –tails) 

ทศิทาง 
ความสัมพนัธ์ 

ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

ดา้นศกัยภาพในการดึงดูด
ใจดา้นการท่องเท่ียว 

-.001 .988 - ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นศกัยภาพในการรองรับ
ดา้นการท่องเท่ียว 

.055 .276 - ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นการบริหารจดัการ .057 .258 - ไม่มีความสัมพนัธ์ 
รวม .050 .321 - ไม่มีความสัมพนัธ์ 

 
 จากตารางที่ 4.39 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ถวิลหาอดีต ไดแ้ก่ ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว ดา้นศกัยภาพในการรองรับด้าน
การท่องเท่ียว และดา้นการบริหารจดัการ กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความถ่ีใน
การเดินทางมาท่องเท่ียวโดยรวมมีค่า Sig. เท่ากบั .321 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากบั .050 จึงสรุปไดว้า่ ทั้งสองตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
 ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียว ด้านศักยภาพในการรองรับด้านการ
ท่องเท่ียว และดา้นการบริหารจดัการ มีค่า Sig. เท่ากบั  .998 .267และ .258 ซ่ึงมากกวา่ .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั -.001 055 และ.057  สรุปได้
วา่ ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานงานวจิยัท่ีตั้งไว ้
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สมมติฐานที่ 4.2 การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความประทบัใจในการมาเท่ียว 

H0: การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
เชิงถวลิหาอดีต ดา้นความประทบัใจในการมาเท่ียว 

H1: การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ถวลิหาอดีต ดา้นความประทบัใจในการมาเท่ียว 
 
ตารางที ่4.40 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตกบั

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความประทบัใจในการมาเท่ียว 

 แรงจูงใจ 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านความประทบัใจในการมาเทีย่ว 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2 –tails) 

ทศิทาง 
ความสัมพนัธ์ 

ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดใจ
ดา้นการท่องเท่ียว 

.253** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

ดา้นศกัยภาพในการรองรับ
ดา้นการท่องเท่ียว 

.131** .009 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

ดา้นการบริหารจดัการ .296** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

รวม .299** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

 
หมายเหตุ:  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.40 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิ
หาอดีต ไดแ้ก่ ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว  ดา้นศกัยภาพในการรองรับดา้นการ
ท่องเท่ียว และดา้นการบริหารจดัการ กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ดา้นแนวโน้มใน
การกลบัมาเท่ียวซ ้ า โดยรวมมีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .01 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .299 จึงสรุปไดว้า่ ทั้งสอง
ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัในระดับต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคล้องกับ
สมมติฐานงานวจิยั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
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 ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว มีค่า Sig. เท่ากบั  .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .253 จึงสรุปไดว้า่ ทั้งสอง
ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัระดับต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั 
 ด้านศกัยภาพในการรองรับด้านการท่องเท่ียว มีค่า Sig. เท่ากบั .009 ซ่ึงน้อยกว่า .01 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .131 จึงสรุปไดว้า่ ทั้งสอง
ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กันในทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั 
 ดา้นการบริหารจดัการ มีค่า Sig. เท่ากบั  .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .01จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .299 จึงสรุปไดว้า่ ทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัใน
ทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั 
 

สมมติฐานที่ 4.3 การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 

H0: การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
เชิงถวลิหาอดีต ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 

H1: การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ถวลิหาอดีต ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
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ตารางที ่4.41 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตกบั
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 

แรงจูงใจ 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านแนวโน้มในการกลบัมาเทีย่วซ ้า 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2 –tails) 

ทศิทาง 
ความสัมพนัธ์ 

ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดใจ
ดา้นการท่องเท่ียว 

.301** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ดา้นศกัยภาพในการรองรับ
ดา้นการท่องเท่ียว 

.219** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

ดา้นการบริหารจดัการ .299** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 

รวม .368** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง 

 
หมายเหตุ:  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.41 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิล
หาอดีต ไดแ้ก่ ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว  ดา้นศกัยภาพในการรองรับดา้นการ
ท่องเท่ียว และดา้นการบริหารจดัการ กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ดา้นแนวโน้มใน
การกลบัมาเท่ียวซ ้ า โดยรวมมีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .01 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .368 จึงสรุปไดว้า่ ทั้งสอง
ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานงานวจิยั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
 ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว มีค่า Sig. เท่ากบั  .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .301 จึงสรุปไดว้า่ ทั้งสอง
ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั 
 ด้านศกัยภาพในการรองรับด้านการท่องเท่ียว มีค่า Sig. เท่ากบั  .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
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มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .219 จึงสรุปไดว้า่ ทั้งสอง
ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กันในทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวจิยั 
 ดา้นการบริหารจดัการ มีค่า Sig. เท่ากบั  .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .299 จึงสรุปไดว้า่ ทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์
กนัในทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
งานวจิยั 
 

4.7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง

ถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทราแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.42  ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ 

เพศ  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Independent t-test 
อาย ุ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 
ระดบัการศึกษา ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 
รายไดต่้อเดือน สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 
อาชีพ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 
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สมมติฐานข้อที ่2 บุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จังหวดั
ฉะเชิงเทรา 
 
ตารางที ่4.43 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2  

บุคลกิภาพการถวลิหาอดีต 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านความถี่ในการเดินทางมาท่องเทีย่ว 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ 

ดา้นการถวลิหาอดีตส่วนบุคคคล ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
ดา้นการถวลิหาอดีตผา่นตวับุคคล ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
ดา้นการถวลิหาอดีตทางวฒันธรรม ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
ดา้นการถวลิหาอดีตเสมือนจริง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

บุคลกิภาพการถวลิหาอดีต 
พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านความประทบัใจในการมาเทีย่ว 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ 
ดา้นการถวลิหาอดีตส่วนบุคคคล สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
ดา้นการถวลิหาอดีตผา่นตวับุคคล สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
ดา้นการถวลิหาอดีตทางวฒันธรรม สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
ดา้นการถวลิหาอดีตเสมือนจริง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

บุคลกิภาพการถวลิหาอดีต 
พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านแนวโน้มในการกลบัมาเทีย่วซ ้า 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ 
ดา้นการถวลิหาอดีตส่วนบุคคคล สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
ดา้นการถวลิหาอดีตผา่นตวับุคคล สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
ดา้นการถวลิหาอดีตทางวฒันธรรม สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
ดา้นการถวลิหาอดีตเสมือนจริง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
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  สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจูงใจ ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 
ตารางที ่4.44 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3  

แรงจูงใจ 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านความถี่ในการเดินทางมาท่องเทีย่ว 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ 

ดา้นเหตุผล ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
ดา้นอารมณ์ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

แรงจูงใจ 
พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านความประทบัใจในการมาเทีย่ว 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ 
ดา้นเหตุผล สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
ดา้นอารมณ์ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

แรงจูงใจ 
พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านแนวโน้มในการกลบัมาเทีย่วซ ้า 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ 
ดา้นเหตุผล สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
ดา้นอารมณ์ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
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สมมติฐานข้อที่ 4 การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จังหวดั
ฉะเชิงเทรา 
 
ตารางที ่4.45 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 4 

การรับรู้ต่อแหล่งท่องเที่ยว 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านความถี่ในการเดินทางมาท่องเทีย่ว 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ 

ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการ
ท่องเท่ียว 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

ดา้นศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
ดา้นการบริหารจดัการ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

การรับรู้ต่อแหล่งท่องเที่ยว 
พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านความประทบัใจในการมาเทีย่ว 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ 
ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการ
ท่องเท่ียว 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

ดา้นศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
ดา้นการบริหารจดัการ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

การรับรู้ต่อแหล่งท่องเที่ยว 
พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ด้านแนวโน้มในการกลบัมาเทีย่วซ ้า 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ 
ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการ
ท่องเท่ียว 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

ดา้นศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
ดา้นการบริหารจดัการ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

 



 

 
 

บทที ่5 
 

สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

ในบทน้ี ผูว้จิยัไดน้ าเสนอการสรุปผลท่ีไดจ้ากการวิเคาระห์ขอ้มูลทางสถิติ อภิปรายผลท่ีได ้
และน าเสนอขอ้เสนอแนะ ตามวตัถุประสงคง์านวจิยัท่ีตั้งไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของ

นกัท่องเท่ียว 
3) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยับุคลิกภาพเชิงถวิลหาอดีต ปัจจยัแรงจูงใจ 

และการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต 
 
การศึกษาวิจยัเชิงปริมาณน้ีผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล เพื่อให้

ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยับุคลิกภาพเชิงถวิลหาอดีต ปัจจยัแรงจูงใจ และการรับรู้ต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต โดยเก็บขอ้มูลด้วย
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญหรือตามความสะดวก (convenience sampling) กระจายให้ครบ 3 
ตลาด (ตลาดคลองสวน 100 ปี ตลาดร้อยปีบา้นใหม่ และตลาดโบราณนครเน่ืองเขต) ไดจ้  านวน 400 
ตวัอย่าง ท าการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงปริมาณทั้งการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์
สถิติเชิงอนุมาน 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยับุคลิกภาพเชิงถวลิหา
อดีต ปัจจยัแรงจูงใจ และการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
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5.1.1 ผลการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 คน น ามาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่า 
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 233 คน (ร้อยละ 58.3) มีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 20 – 29 ปี จ  านวน 147 คน (ร้อยละ 46.8) มีระดบั
การศึกษาอยู่ท่ีระดบัปริญญาตรี จ  านวน 200 คน (ร้อยละ50.0) มีรายได้ต่อเดือนเฉล่ียท่ี 15,001 – 
20,000 บาท จ านวน 127 คน (ร้อยละ31.8) และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั/รับจา้ง จ านวน 126 คน 
(ร้อยละ31.5)  

ผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียว จากผูต้อบแบบสอบถาม 
จ านวน 400 คน มีบุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว ทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการถวลิหา
อดีตส่วนบุคคล อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 ดา้นการถวลิหาอดีตท่ีเสมือนจริง อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 ดา้นการถวิลหาอดีตผ่านตวับุคคล อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22  และดา้นการถวลิหาอดีตทางวฒันธรรม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 

ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจ จากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน มีแรงจูงใจทั้งหมด 2 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 และอนัดบัท่ี 2 ดา้นเหตุผล มีอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 

ผลการวเิคราะห์การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต จากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 
400 คน มีการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพในการดึงดูดใจ
ดา้นการท่องเท่ียว อยู่ในระดบัสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 การบริหารจดัการ อยู่ในระดบัสูง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  ศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 

ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา จากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ทั้งหมด 9 ดา้น ดงัน้ี 
วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีวตัถุประสงคเ์พื่อมาพกัผอ่นในช่วงวนัหยุดมาก
ท่ีสุด จ านวน 296 คน (ร้อยละ 74.0)  ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว พบว่านกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรก จ านวน 200 คน (ร้อยละ 50.0) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา
ท่องเท่ียว (ต่อคร้ัง) พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อการมาเท่ียว 1 คร้ัง 
จ านวน 96 คน (ร้อยละ 24.0)ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว (ชัว่โมงต่อคร้ัง) พบวา่ โดยส่วนใหญ่
นกัท่องเท่ียวจะใชเ้วลาในการท่องเท่ียวตลาด ประมาณ 2 ชัว่โมง จ าวน 168 คน (ร้อยละ 42.0) ผูร่้วม
เดินทาง พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว จะมากนัเป็นแบบครอบครัวมากท่ีสุด จ านวน 



109 

273 คน (ร้อยละ 68.3) จ  านวนผูร่้วมเดินทาง พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว จะมาเป็น
กลุ่ม  4 คน เป็นส่วนใหญ่ จ านวน 121 คน (ร้อยละ 30.3) รู้จกัแหล่งท่องเท่ียว (ตลาดเก่า) ผ่าน
ช่องทาง พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวรู้จกัแหล่งท่องเท่ียว เพราะว่า มีเพื่อน คนรู้จกั 
แนะน า มา จ าวนวน 198 คน (ร้อยละ 49.5) ความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียว
มีความประทบัใจในการมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 และ
แนวโน้มในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า จากแบบสอบถามพบว่า นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อแนวโน้ม
การกลบัมาเท่ียวซ ้ าอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 นั้นหมายความว่า นกัท่องเท่ียวยงัอยาก
กลบัมาเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า อีกคร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้งกลบัจ านวนความถ่ีในการเดินทางมา
ท่องเท่ียว เพราะนกัท่องเท่ียวจะมาเท่ียวเป็นคร้ังท่ี 2 (ร้อยละ 96 รองลงมาจากคร้ังแรก)  

 
5.1.2 ผลการวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน  
ท าการทดสอบสมติฐานหลกัทั้งหมด 4 ขอ้ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ได้แก่  พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวชาว

ไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยผลการทดสอบสมมติฐานยอ่ย  
จ าแนกตามเพศ พบวา่พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ดา้นความถ่ีในการ

เดินทางมาท่องเท่ียว ดา้นแนวโน้มในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า ดา้นความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว 
ของนักท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตไม่แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

จ าแนกตามช่วงอายุ พบวา่พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ดา้นความถ่ีใน
การเดินทางมาท่องเท่ียว ด้านแนวโน้มในการกลับมาเท่ียวซ ้ า ด้านความประทบัใจในการมา
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตไม่แตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่าพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ด้าน
ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า ดา้นความประทบัใจในการ
มาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหา
อดีตไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

จ าแนกตามระดบัรายได ้พบวา่พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความถ่ี
ในการเดินทางมาท่องเท่ียว ด้านแนวโน้มในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า ด้านความประทบัใจในการมา
ท่องเท่ียว มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 และ 
.01 เ ม่ือทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่  พบว่า  ด้านความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว 
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นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ตั้งแต่ 5,001-10,00 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต แตกต่าง
จากนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากวา่ 20,001 บาทข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีผลต่าง
ของค่าเฉล่ียเท่ากบั - 1.558 ต่อมาดา้นความประทบัใจในการมา พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ตั้งแต่ 
5,001-10,00 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต แตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มาก
ว่า 20,001 บาทข้ึนไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั .388 และ
ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท 
มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง ถวิลหาอดีต แตกต่างจาก นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากวา่ 20,001 บาท 
ข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั.344 ต่อมา นกัท่องเท่ียวท่ีมี
รายได ้ตั้งแต่ 5,001-10,00 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตแตกต่างจาก นกัท่องเท่ียว
ท่ีมีรายได้ มากว่า 20,001 บาทข้ึนไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีผลต่างของค่าเฉล่ีย
เท่ากบั .491 ต่อมานกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ตั้งแต่ 10,001-15,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ถวิลหาอดีต แตกต่างจาก นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากว่า 20,001 บาทข้ึนไป อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั.01 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั .344 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ตั้งแต่ 15,001-20,000 
บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต แตกต่างจาก นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากวา่ 20,001 
บาทข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั .268 

จ าแนกตามอาชีพ พบวา่พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความถ่ีในการ
เดินทางมาท่องเท่ียว ดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า ดา้นความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 และ .01 เม่ือ
ทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่ พบว่า ดา้นความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวท่ีมี
อาชีพรับขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต แตกต่างจาก 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ พนกังานบริษทั/รับจา้ง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีผลต่างของ
ค่าเฉล่ียเท่ากบั .439 ต่อมานกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั / รับจา้ง มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
เชิงถวิลหาอดีต แตกต่างจาก นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั -.418 ต่อมานกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั / รับจา้ง มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต แตกต่างจาก นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั -.207 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังาน
บริษทั / รับจา้ง มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต แตกต่างจาก นกัท่องเท่ียวท่ีมีเกษตรกรรม/
อ่ืน ๆ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั -.499 นอกจากน้ียงัพบว่า 
ดา้นความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพรับขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต แตกต่างจาก กบั นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั / 
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รับจา้ง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั .370 ต่อมานกัท่องเท่ียวท่ีมี
อาชีพรับขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต แตกต่างจาก 
กบั นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีผลต่างของค่าเฉล่ีย
เท่ากบั .350 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั / รับจา้ง มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิล
หาอดีต แตกต่างจาก นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั -.259 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 บุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา และบุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียวประกอบดว้ย ดา้นการถวิลหา
อดีตส่วนบุคคล ดา้นการถวลิหาอดีตผา่นตวับุคคล ดา้นการถวลิหาอดีตทางวฒันธรรม และดา้นการ
ถวิลหาอดีตท่ีเสมือนจริง พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ดา้น
ความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว และดา้นแนวโน้มในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า ในระดบัต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 แรงจูงใจ ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
พบวา่ แรงจูงใจ ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์มคัวามสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหา
อดีตดา้นความประทบัใจในการมาท่องเท่ียว และดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า ในระดบัต ่า 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา และการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ประกอบดว้ย ไดแ้ก่ ดา้นศกัยภาพ
ในการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว  ดา้นศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว และดา้นการบริหาร
จดัการ ซ่ึงพบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นความประทบัใจใน
การมาท่องเท่ียว ในระดับต ่ า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากน้ีย ังพบว่า มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ดา้นแนวโน้มในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า ใน
ระดบัปานกลาง (ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว) และในระดบัต ่า (ดา้นศกัยภาพใน
การรองรับดา้นการท่องเท่ียวและดา้นการบริหารจดัการ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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5.2 อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถอภิปรายผล เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีประเด็นส าคญั 5 ขอ้ ท่ีสามารถอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 

 
5.2.1 ความแตกต่างของนักท่องเที่ยว 

5.2.1.1 ความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย จากการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวการท่องเท่ียวเชิงถวลิ
หาอดีต โดยท่ีมกันิยมเดินทางท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นในช่วงวนัหยุด และนกัท่องเท่ียวมกัเดินทางมา
ท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรก มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย อยูท่ี่ 1,000  บาท และใชเ้วลาในการท่องเท่ียวประมาณ 2 
ชัว่โมง เดินทางท่องเท่ียวกนัเป็นครอบครัว จ านวนผูร่้วมเดินทางอยูท่ี่ 4 คน รู้จกัแหล่งท่องเท่ียวโดย
ผ่านการแนะน าจากกลุ่มเพื่อน คนรู้จกั มีความประทบัใจในแหล่งท่องเท่ียวในระดบัมาก และมี
แนวโน้มในการกลับมาเท่ียวซ ้ า สอดคล้องกับกบัเกรียงไกร วฒันาสวสัด์ิ (2555) ท่ีพบว่า หาก
นกัท่องเท่ียวมีเวลาว่างเพียงพอก็จะเสาะแสวงหาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อนในวนัหยุด วรรษมน 
จนัทร์ดิษฐ์ (2552) ท่ีพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มกัเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรก และมี
ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวประมาณ 1,000 บาทข้ึนไป มีสมาชิกรวมเดินทาง 4-5 คน และสิรัชญา 
วงษ์อาทิตย ์(2558) พบว่า การเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย มกันิยมเดินทางกนัเป็น
ครอบครัว ในช่วงวนัหยดุเสาร์- อาทิตย ์และเดินทางท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรก 

5.2.1.2 ความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาการศึกษา 
ลกัษณะส่วนบุคคล 5ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้(เฉล่ียต่อเดือน) และอาชีพ พบวา่  

ด้านเพศ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นเพศหญิง อาจจะด้วย
พฤติกรรมการชอบจบัจ่ายซ้ือของและช่ืนชอบแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการขายสินค้าของเพศหญิง 
สอดคลอ้งกบั เจษฏารัตน์ กล ่าศรี และ วรินทรา ศิริสุทธิกุล (2557) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีหัวหิน จากการศึกษาเร่ืองดงักล่าว พบว่า
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเกรียง
ไกร วฒันาสวสัด์ิ (2556) ก็พบว่านักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เช่นกนั  

ด้านอายุ จากผลการศึกษานักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว มีอายุ 
ระหว่าง 20-29 ปี นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหว่าง 20-29 ปี เป็นกลุ่มคนท่ีก าลงัให้ความสนใจกับส่ิง
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แปลกใหม่ และให้ความส าคญักบัส่ือโซเซ่ียลมีเดียสูง (ASTVผูจ้ดัการออนไลน์, 2558) เห็นไดจ้าก
หากแหล่งท่องเท่ียวใดได้รับการเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์กลุ่มนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีไป
ท่องเท่ียวจะมีอายุไม่มาก สอดคล้องกับสอดคล้องกับวรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) ศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมและความพึงพอใจของการนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน ้ าอมัพวา พบว่า 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีท่ีมาท่องเท่ียวมีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี 

ดา้นระดบัการศึกษา จากผลการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางมาท่องเท่ียว
ตลาดเก่าทั้ง 3 แห่ง มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ สอดคลอ้งกบั สิรัชญา วงษ์
อาทิตย ์และยพุาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2559) ท่ีพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว เชิงถวลิหา
อดีต 3 แห่ง อนัไดแ้ก่ ตลาดยอ้นยุคเพลินวาน ตลาดน ้ าหัวหินสามพนันาม และรฤก หัวหิน ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรีเช่นกนั 

ดา้นรายไดเ้ฉล่ีย (ต่อเดือน) จากขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียว มีระดบัรายไดอ้ยู่ท่ี 15,001 – 20,000 บาท อาจเน่ืองมาจากระดบัรายไดข้ั้นต ่า
ของประเทศไทยท่ีมีการปรับเงินเดือน บุคคลท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีเงินเดือนอยู่ท่ี 
15,000 บาท ทั้งแต่ปี 2554 (กรมบญัชีกลาง, 2554) สอดคลอ้งกบัเกรียงไกร วฒันาสวสัด์ิ (2556) ท่ี
พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีไปท่องเท่ียวชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี จงัหวดัสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีระดบั
รายไดเ้ฉล่ีย (ต่อเดือน) อยูท่ี่ 10,000 บาท – 20,000 บาท 

ดา้นอาชีพของนกัท่องเท่ียว จากกลุ่มตวัอยา่งพบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีอาชีพ
เป็น พนกังานบริษทั/รับจา้ง อนัเป็นผลมาจากบริบทของพื้นท่ีจงัหวดัเชิงเทรา โดยส่วนใหญ่มีอาชีพ
หลกัคือ พนกังานหรือลูกจา้งโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 443,220 รายคิดเป็นร้อยละ 99.64  จาก
จ านวนแรงงานทั้งหมดในจงัหวดั (ส านกังานแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา, 2560) สอดคลอ้งกบั วรรษ
มน จันทดิษฐ์ (2552) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของการนักท่องเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษา ตลาดน ้ าอมัพวา พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาท่องเท่ียวยงัตลาดน ้ าอมัพวา มีอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทั 

 
5.2.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่วกบัพฤติกรรมการท่องเทีย่ว

เชิงถวลิหาอดีต 
จากการศึกษา ตวัแปรด้านปัจจยัส่วนบุคคลทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได้ (เฉล่ียต่อเดือน) และอาชีพ พบว่า ตัวแปรด้านรายได้ (เฉล่ียต่อเดือน) และอาชีพของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตแตกต่างกนั โดย
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ละอาชีพท่ีมัน่คง และมีเวลาว่างในช่วงวนัหยุดมกันิยมเดินทางท่องเท่ียว
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เพื่อการพกัผ่อนในช่วงวนัหยุด ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั เกรียงไกร วฒันาสวสัด์ิ (2555) ท่ี
พบวา่ รายได ้และอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัแปรท่ีช้ีให้เห็นวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวตลาดสามชุกร้อยปีมีสถานะทางสังคมเป็นชนชั้นกลาง ท่ีมีรายไดท่ี้มัน่คง มีการงานท่ีเป็น
หลกัแหล่ง เช่นเดียวกบัสิรัชญา วงษอ์าทิตยแ์ละยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2559) ท่ีกล่าวถึง รายได้
และอาชีพของนักท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในดา้นช่วงเวลาในการท่องเท่ียว เช่นกนั 

ทั้งน้ีในการศึกษาในคร้ังน้ียงัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดา้นเพศ อายุ และ
ระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตท่ี
แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตเกิดข้ึนไดท้ั้งเพศชายและเพศหญิง  ทุกช่วง
อาย ุ และความต่างของระดบัการศึกษา เพราะการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตเป็นเร่ืองของอารมณ์และ
ความรู้สึก กิจกรรมทางการท่องเท่ียวค่อนขา้งน้อย จึงส่งผลให้พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหา
อดีตเม่ือจ าแนกตาม เพศ อายุ และระดบัการศึกษาแลว้จึงไม่แตกต่างกนั เช่นเดียวกบั เจษฎารัตน์ 
กล ่าศรี และ วรินทรา ศิริสุทธิกุล (2557) ศึกษาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีหวัหิน พบวา่ ตวัแปร ดา้นเพศและการศึกษา ไม่ไดส่้งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต
ท่ีหวัหิน และสิรัชญา วงษอ์าทิตย ์และยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2558)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย พบวา่ ปัจจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ และอายุ 
ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้าท่ี
ส่งผลต่อการโหยหาอดีตของนักท่องเท่ียว อนัได้แก่ บรรยากาศ อาคารบ้านเรือน การละเล่น 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจน ว ัฒนธรรมจัดฉากต่างๆ ท่ีได้พบเจอซ่ึงไม่ว่า
นกัท่องเท่ียวจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม ยอ่มเกิดความถวิลหาอดีตไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากการถวิลหาอดีตไม่
จ  าเป็นตอ้งเกิดจากกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีประสบการณ์ร่วมเท่านั้น แต่การถวลิยหาอดีตสามารถเกิดข้ึนได้
กบักลุ่มคนสมยัใหม่ท่ียงัอายุไม่มาก โดยผ่านการอ่านหนงัสือ ชมภาพยนต์หรือละคร ฟังจากเร่ือง
เล่า ต านาน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นกระตุน้ใหเ้กิดการถวลิหาอดีตไดเ้ช่นกนั 
 

5.2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยบุคลกิภาพการถวลิหาอดีต กบัพฤติกรรมการท่องเทีย่ว
เชิงถวลิหาอดีต 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยับุคลิกภาพการถวิลหาอดีต กบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต มีทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการถวิลหาอดีตส่วนบุคคล ดา้นการถวิลหา
อดีตผ่านตวับุคคล ด้านการถวิลหาอดีตทางวฒันธรรม และการถวิลหาอดีตท่ีเสมือนจริง โดย
ภาพรวม  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ในดา้นความประทบัใจ และ
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แนวโนม้การกลบัมาเท่ียวซ ้ า เพราะพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตเป็นเร่ืองของอารมณ์และ
ความรู้สึกร่วมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว  เม่ือนกัท่องเท่ียวเกิดความความประทบัใจ 
แนวโนม้การกลบัมาเท่ียวซ ้ าก็จะตามมา  

เช่นเดียวกบัเกรียงไกร วฒันาสวสัด์ิ (2555) กล่าวถึง ความจริงแทข้องแหล่งท่องเท่ียวท่ี
เ ก่ียวข้องกับการส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต อันได้แก่ เ ร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว วฒันธรรม ประเพณีและเทศกาลต่างของคนใน
พื้นท่ี อาหารและสินค้าพื้นถ่ิน ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีสะทอ้นจินตนาการ และตอบโจทยค์วามตอ้งการในการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว ซ่ึง
ปัจจยัดงักล่าวลว้นสอดคลอ้งกบั ปัจจยับุคลิกภาพการถวิลหาอดีต ดา้นการถวิลหาอดีตส่วนบุคคล 
ดา้นการถวิลหาอดีตผ่านตวับุคคล และดา้นการถวิลหาอดีตทางวฒันธรรม ในขณะท่ีสิรัชญา วงษ์
อาทิตยแ์ละยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2558) พบวา่ การท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีตสามารถ เกิดข้ึนได้
กบั คนในยุคสมยัปัจจุบนัท่ีไม่ไดมี้ประสบการณ์ร่วมในอดีต ซ่ึงจะเกิดผ่านจินตนาการในวยัเด็ก 
การไดรั้บชมภาพยนต ์หรือแมแ้ต่จินตนาการผา่นการดฟั้งจากเร่ืองเล่า หรือท่ีเคยไดเ้รียนรู้และศึกษา
มาในอดีต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจยับุคลิกภาพการถวลิหาอดีต ดา้นการถวลิหาอดีตท่ีเสมือนจริง 
 

5.2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงกบัพฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวิลหาอดีต 
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัแรงจูงใจกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหา

อดีต มีทั้งหมด 2 ดา้น คือ ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ โดยภาพรวม  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ในดา้นความประทบัใจ และแนวโนม้การกลบัมาเท่ียวซ ้ า ในการศึกษา
ของนิพทัธพงศ ์พุมมา และณรงคก์รรณ รอดทรัพย ์(2555) พบวา่ การท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตเป็น
เสมือนการมองยอ้นกลับไปยงัประสบการณ์ในอดีตของบุคคลซ่ึงจะเก่ียวข้องกับจินตนาการ 
อารมณ์ความรู้สึก และไม่ใช่เพียงแต่สุนทรียภาพทางอารมณ์เท่านั้น แต่การคิดไต่ตรองทางด้าน
เหตุผลก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต เช่นเดียวกบัสิ
รัชญา วงษอ์าทิตยแ์ละยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2558)  พบวา่ ปัจจยัดา้นอารมณ์และความรู้สึก ใน
การท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต เป็นเสมือนการตอบสนองความตอ้งการในหวนกลบัไปในอดีตอีกคร้ัง 
ทั้งบรรยากาศ ประเภทสินคา้ ในแหล่งท่องเท่ียวล้วนเป็นเหตุผลหลกัท่ีคนมกัเลือกเดินทางมายงั
แหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต 
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5.2.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวลิหาอดีต กบัพฤติกรรมการ
ท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต มีทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดในดา้น
การท่องเท่ียว ด้านศกัยภาพในการรองรับด้านการท่องเท่ียว และด้านการบริหารจัดการ โดย
ภาพรวม  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ในดา้นความประทบัใจ และ
แนวโนม้การกลบัมาเท่ียวซ ้ า 

เช่นเดียวกับเกรียงไกร วฒันาสวสัด์ิ (2555) ศึกษาเร่ือง ความจริงแท้ในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีต : กรณีศึกษา ตลาดสามชุกร้อยปี จงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ การท่องเท่ียว
เชิงโหยหาอดีตเป็นเร่ืองของอารมณ์และความรู้สึก และปัจจยัท่ีท าให้นักท่องเท่ียวเดินทางมา
ท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือความจริงแท ้ความเป็นของจริงของแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึง 3 อนัดับสูงสุดท่ี
นกัท่องเท่ียวเลือกมาเน่ืองจาก มีชุมชนท่ีเก่าแก่ การไดส้ัมผสัภาพและไดบ้รรยากาศยอ้นอดีต มีวิถี
ชีวิตและวฒันธรรมดั้ งเดิมของชุมชน นอกจากน้ียงัระบุผลจากการศึกษาไว ้3 ข้อท่ีท าให้ตลาด
สามชุกร้อยปีประสบความส าเร็จ ดา้นการท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต โดยขอ้แรก เป็นเร่ืองของความ
ดั้งเดิม ความเก่าแก่  เป็นของแทข้องจริงของแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัการรับรู้ต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นศกัยภาพดา้นการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว  

ในขณะท่ีสิรัชญา วงษอ์าทิตยแ์ละยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย พบวา่ ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีตท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว อนัได้แก่ 
แผนท่ี จุดสังเกตุ หรือป้ายบอกทางท่ีชดัเจน การมีบริการท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ มีความปลอดภยัใน
แหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดา้นศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว  

และรัตนากร จุพามณี และคณะ (2546) ศึกษาเร่ืองการจดัการตลาดน ้ าล าพญา จงัหวดั
นครปฐม พบว่า มีการบริหารจดัการเร่ืองภูมิทนัศ์และสภาพแวดล้อมของตลาดได้เป็นอย่างดี มี
ความสวยงาม อากาศบริสุทธ์ิ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีการจดัการเร่ืองโซนในการจดัจ าหน่าย
สินคา้ไดช้ดัเจนสร้างความประทบัใจให้นักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้ต่อ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ดา้นการบริหารจดัการ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ 2 ส่วน คือส่วนแรกไดจ้ากผลการศึกษาวิจยั
ในคร้ังน้ี และส่วนท่ีสองเป็นการเสนอแนะในการท าการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
จากการศึกษา ผูว้จิยัสามารถรวบรวมประเด็นจากผลการวจิยัเป็นขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

5.3.1.1 จากการทดสอบปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต แลว้พบวา่ ตวัแปรดา้นอายุ (สัดส่วนอายุท่ีมีผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด
อยู่ท่ี  147 คน ร้อยละ 36.8 อายุระหว่าง 20 -29 ปี) ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวิลหา
อดีต ซ่ึงส่วนทางกบัจ านวนประชากรของประเทศท่ีก าลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ จ  านวนประชากร
เหล่าน้ีจะเป็นนักท่องเท่ียวในอนาคต ดังนั้น พื้นท่ีท่องเท่ียวควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
นกัท่องเท่ียวกลุ่มดงักล่าว อนัไดแ้ก่ การสร้างทางส าหรับรถเข็นคนพิการ หอ้งน ้าคนพิการ ท่ีจอดรถ 
และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนท่ีจ าเป็นและครอบคลุมต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่ม
ผูสู้งอาย ุและใหเ้พียงพอเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายใุนอนาคต 

5.3.1.2 จากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวจะประกอบอาชีพ
พนักงานบริษทั/รับจ้าง จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 เม่ือศึกษาบริบทของพื้นท่ีจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา พบวา่ ในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราคนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพพนกังานบริษทั ดงันั้น
กลุ่มน้ีจึงเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีแหล่งท่องเท่ียวควรดึงมาเป็นลูกคา้หลกั 

5.3.1.3 การบริหารจดัการในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว จากผลการเก็บแบบสอบถาม เก่ียวกับการรู้จกัแหล่งท่องเท่ียว (ตลาดเก่า) ผ่านทาง
ช่องทางใด นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้จกัแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 3 แห่ง ผา่นเพื่อนและคนรู้จกัแนะน า ถึง
ร้อยละ 49.5 และผ่านโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Line, Instagram) ร้อยละ 25 ดงันั้นหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรดูแลเร่ืองการประชาสัมพนัธ์(การตลาด)ของพื้นท่ี
ท่องเท่ียว ผ่านโซเชียลมีเดียหรือผ่านส่ือสังคมออนไลน์ให้มากข้ึน มีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันให้
นักท่องเท่ียวได้รับรู้ข่าวสารความเคล่ือนไหว รวมถึงกิจกรรมต่างของแหล่งท่องเท่ียว ท าให้
นกัท่องเท่ียวสามารถวางแผนในการเดินทางท่องเท่ียวไดส้ะดวก 

5.3.1.4 ในการน าเสนอแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต ควรเนน้ท่ีความเป็นของแท ้
ของจริงในแหล่งท่องเท่ียว เน่ืองจากจากผลการเก็บแบบสอบถามในดา้นระดบัการรับรู้ต่อแหล่ง
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ท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต ผลปรากฏว่าศกัยภาพการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว มี
ระดับการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตสูงท่ีสุด และมีความสัมพนัธ์กันในด้านความ
ประทบัใจ และแนวโนม้การกลบัมาเท่ียวซ ้ า เน่ืองจากการเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นของจริง ของแท ้
การมีวถีิชีวติดั้งเดิม มีเอกลกัษณ์ท่ีเฉพาะตวัของทอ้งถ่ินทั้งทางดา้นอาหาร สินคา้ท่ีระลึก สินคา้ท่ีจดั
จ าหน่าย  รูปแบบอาคารบา้นเรือน วฒันธรรม ประเพณี มีความเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ ท่ีส่ือให้
นกัท่องเท่ียวสามารถเห็น สัมผสัไดถึ้งความดั้งเดิมของแหล่งท่องเท่ียว  

5.3.1.5 การเพิ่มกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกบัวฒันธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้นกัท่องเท่ียวอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวไดน้านข้ึน 
และเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าหรับการพกัผอ่นของครอบครัว มีกิจกรรมรองรับนกัท่องเท่ียวทุกเพศทุก
วยั จากผลการศึกษาระดบัแรงจูงใจของนักท่องเท่ียว ด้านอารมณ์ของนักท่องเท่ียว ผลโดยรวม
พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จากการเก็บแบบสอบถาม พบวา่นกัท่องเท่ียวตอ้งการหลีกหนีจากความ
วุน่วายของวิถีชีวิตประจ าวนัในเมือง นกัท่องเท่ียวอยากพาครอบครัว เพื่อน ญาติ มาดู มาเรียนรู้วิถี
ชีวิต ส่ิงของเคร่ืองใช ้ในอดีต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการผูร่้วมเดินทางของนกัท่องเท่ียว ร้อยละ 68.3 
คือ ครอบครัว และนกัท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจเม่ือไดม้าท่องเท่ียวตลาดโบราณ 
หากแหล่งท่องเท่ียวมีกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเพิ่มเติม และสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวไดทุ้กเพศ
ทุกวยั ก็จะสามารถยืดระยะเวลาในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวให้อยูไ่ดน้านข้ึน ซ่ึงจากการเก็บ
แบบสอบถามพบว่านกัท่องเท่ียวจะใช้เวลาในการท่องเท่ียวในตลาดเก่า โดยเฉล่ียเพียง 2 ชัว่โมง
เท่านั้น และจากแบบสอบถามยงัพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความประทบัใจ และมีแนวโนม้ในการกลบัมา
เท่ียวซ ้ าสูง ดงันั้นการกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนจะท าให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกถึงความแปลก
ใหม่ ไม่เบ่ือหน่ายในการกลบัมาเท่ียวสถานท่ีเดิม 

5.3.1.6 พัฒนาศักยภาพของพื้นท่ีท่องเท่ียวทั้ งสินค้าท่ีน ามาจ าหน่าย และผู ้
ให้บริการทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ี จากการศึกษาแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว ดา้นเหตุผลในการ
เลือกมาท่องเท่ียวตลาดเก่า พบวา่นกัท่องเท่ียวมองวา่การมาจบัจ่ายใชส้อยซ้ือสินคา้ในตลาดเก่าเป็น
การช่วยเหลือคนทอ้งถ่ิน ผูข้ายสินคา้ในตลาดเก่ามกัเป็นผูมี้อธัยาศยัดี และอาหารจ าหน่ายในตลาด
เก่าเป็นสินคา้ท่ีมีความสดใหม่ปลอดภยั ดงันั้นการสนับสนุนให้เกิดการพฒันาศกัยภาพในด้าน
สินคา้ และผูใ้ห้บริการไม่วา่จะเป็นการฝึกอบรมทกัษะการบริการ การคดัเลือกสินคา้หรืออาหารท่ี
จะมาว่างจ าหน่าย หรือการมีกฎระเบียบปฏิบัติท่ีชัดเจนและเคร่งครัดจึงเป็นส่ิงส าคัญ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการและรักษามาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวให้ดีข้ึน 

5.3.1.7 จากการศึกษาเร่ืองศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเท่ียว พบว่า 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รับรู้ในเร่ืองการใหบ้ริการห้องน ้ าในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว อยูน่ระดบั มาก แต่
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เม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืน ๆ พบวา่อยูใ่นล าดบัสุดทา้ย ซ่ึงแน่นอนวา่ หากในอนาคตการท่องเท่ียวในพื้นท่ี
ขยายตวั นักท่องเท่ียวมากข้ึน การให้บริการด้านน้ีอาจจะไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเท่ียว 
ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเตรียมตวัในการรองรับและหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในดา้นน้ี 
และอีกด้านหน่ึงท่ีจะเป็นปัญหาในอนาคต คือเร่ืองพื้นท่ีจอดรถ จากการศึกษาในหัวข้อข้างต้น 
ศกัยภาพในการรองรับดา้นพื้นท่ีจอดรถก็เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีน่าเป็นห่วงหากการท่องเท่ียวขยายตวั 
การจดัการเร่ืองการคมนาคมขนส่งท่ีเป็นระบบและครอบคลุมไปถึงพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเป็นอีก
ปัจจยัท่ีหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ีตอ้งเขา้มาดูแลและบริหารจดัการ 

5.3.1.8 จากผลการทดสอบสมมติฐานตัวแปรบุคลิกภาพการถวิลหาอดีตของ
นกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
ด้านความประทบัใจในการมาเท่ียวและด้านแนวโน้มในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า ดงันั้น พื้นท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวตอ้งสร้างบรรยากาศในพื้นท่ีท่ีสามารถส่ือถึงอารมณ์และความรู้สึกของนกัท่องเท่ียว โดย
การดึงเอา เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรมประเพณี การละเล่น ของพื้นท่ีท่ีมีอยูห่รือเคยมีมา
ในอดีตใหก้ลบัมามีชีวติอีกคร้ัง เพื่อสร้างความรู้สึกถวลิหาอดีตใหก้บันกัท่องเท่ียว   

5.3.1.9 จากผลการทดสอบสมมติฐานตวัแปรแรงจูงใจดา้นเหตุผลและอารมณ์ของ
นกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
ดา้นความประทบัใจในการมาเท่ียวและดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า ตลาดเก่าทั้ง 3 แห่งควร
สร้างจุดแข็งให้นกัท่องเท่ียวรับรู้ไดถึ้งความคุม้ค่าท่ีไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็นเร่ืองอาหาร 
สินคา้ท่ีคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไป ทั้งความเป็นเอกลกัษณ์พื้นท่ีท่ีหากินท่ีอ่ืนไม่ได้ รสชาติท่ีดี ความ
สะอาดและปลอดภยั บรรยากาศท่ีเป็นเอกลกัษณ์มาแล้วรู้สึกถึงความผ่อนคลาย ได้หลีกหนีจาก
ความวุ่นวายในเมือง ตลอดจนการพบปะกบัคนในทอ้งถ่ินท่ีมีมิตรไมตรีและอธัยาสัยท่ีดี ให้การ
ตอ้นรับอย่างเป็นกนัเองท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ และดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวกลบัมา
เท่ียวซ ้ า 

5.3.1.10 จากผลการทดสอบสมมติฐานตวัแปรการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิล
หาอดีตมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในดา้น
ความประทบัใจในการมาเท่ียวและดา้นแนวโนม้ในการกลบัมาเท่ียวซ ้ า ดงันั้น พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว
ทั้ง 3 แห่ง ควรให้ความส าคญัในเร่ืองความดั้งเดิมของพื้นท่ี นั้นคือการสร้างบรรยากาศของแหล่ง
ท่องเท่ียวให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตท่ีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของพื้นท่ีจริง ๆ เน่ืองจากแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตส่วนใหญ่จะเป็นวฒัธรรมจดัฉาก หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน
พื้นท่ีควรเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ เช่น การสร้างขอ้ตกลงวา่จะไม่มีการสร้างอาคารบา้นเรือน
ท่ีไม่ใช่ลกัษณะบา้นเรือนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ี การไม่น าของท่ีระลึกท่ีเป็นของท่ีอ่ืนเขา้มา
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ขายในตลาด การสร้างความพร้อมในการรองรับนกัท่องเท่ียว และการบริหารจดัการดา้นอ่ืนให้เกิด
ความพร้อมและมีมาตรฐานโดยไม่ท าลายเอกลกัษณ์ของพื้นท่ี เป็นตน้ 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
5.3.2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการประเมินความจริงแท้ในการจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของแหล่งท่องเท่ียว ทั้ง 3 แห่ง (ตลาดคลองสวน 100 ปี ตลาดบา้นใหม่ร้อย
ปี และตลาดโบราณนครเน่ืองเขต) เพื่อให้รับรู้ถึงเอกลกัษณ์ท่ีแทจ้ริงของพื้นท่ี และทราบถึงความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตทั้ง 3 แห่ง ในดา้นความจริงแทข้อง
พื้นท่ี 

5.3.2.2 ศึกษาเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวกลุ่มถวิลหาอดีต ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
เช่น ปัจจยัดา้นการตลาด ดา้นการตดัสินใจ ความพึงพอใจ เป็นตน้  ท่ีจะส่งผลต่อการท่องเท่ียวใน
แหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีต เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของนักท่องเท่ียว และน าผลมา
ปรับปรุงแกไ้ขพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวใหส้ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน 

5.3.2.3 ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตในประเทศไทย เน่ืองจากในปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวิลหาอดีตเขา้มา
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตมากข้ึน เพื่อน าผลท่ีได้มาปรับปรุงคุณภาพและสร้าง
มาตรฐานในแหล่งท่องเท่ียว เป็นการเพิ่มรายไดใ้หค้นในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 

5.3.2.4 ศึกษาและเปรียบเทียบแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตท่ีเกิดข้ึนโดยการ
จ าลองข้ึนมาใหม่ กบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหาอดีตมีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 2 แบบ เพื่อน ามาปรับใช้
และตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียวเป้าหมายไดถู้กจุด 

5.3.2.5 ศึกษาเร่ืองการพฒันาศักยภาพชุมชนในท่องเท่ียวเชิงถวิตหาอดีตเพื่อ
รองรับการขยายตวัของนกัท่องเท่ียววถีิชุมชนท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต 

5.3.2.6 ศึกษาเร่ืองแนวทางการท่องเท่ียวเช่ือมโยงท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหา
อดีตกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างเส้นท่างการท่องเท่ียว
และเกิดการกระจายรายได ้ 
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แบบสอบถามความคดิเหน็เพือ่การวจิัยเร่ือง พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต 
ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในแหล่งท่องเทีย่วตลาดเก่า จังหวดัฉะเชิงเทรา 

 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัในการศึกษาระดบัปริญญาโทของคณะการ

จดัการการท่องเท่ียวสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(นิดา้) 
โดยการศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีตของ
นกัท่องเท่ียว และเพื่อวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยับุคลิกภาพเชิงถวลิหาอดีต ปัจจยั
แรงจูงใจ และการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต 

แบบสอบถามฉบบัน้ีมีทั้งส้ิน 6 หนา้ (รวมหนา้น้ี) ซ่ึงในตวัแบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออก
ทั้งส้ิน 5 ส่วนโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1: แบบสอบถามลกัษณะบุคคล 
ส่วนท่ี 2: แบบสอบถามเก่ียวกบับุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว 
ส่วนท่ี 3: แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจ 
ส่วนท่ี 4: แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต(ตลาดเก่า

แห่งน้ี) 
ส่วนท่ี 5: แบบสอบถามพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มถวลิหาอดีต 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผูต้อบแบบสอบถามกรุณาตอบค าถามใหค้รบ
ทุกขอ้เพื่อความสมบูรณ์และถูกตอ้งของงานวจิยัค าตอบของท่านเป็นส่ิงท่ีมีความหมายและมีค่ายิง่
ทางผูว้จิยัจะเก็บรักษาขอ้มูลของท่านเป็นความลบัโดยจะน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวจิยัเท่านั้นไม่มี
ผลกระทบใดๆต่อท่านและองคก์รผูศึ้กษาขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าและให้
ความกรุณาตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 
 

นางสาววฒันารมย ์สมเพชร 
นกัศึกษาระดบัปริญญาโทคณะการจดัการการท่องเท่ียว 

                                                                                  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
1. เพศ 
 ชาย    หญิง 
2. อาย ุ
 นอ้ยกวา่ 20 ปี  20 – 29ปี  30 – 39 ปี 
 40– 49 ปี   50-59 ปี  60 ข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 ต ่ากวา่ประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้  
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ป.ว.ช อนุปริญญา/ป.ว.ส ปริญญาตรี 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 5,001 – 10,000 10,001 – 15,000 
 15,001 – 20,000  มากกวา่ 20,001 ข้ึนไป 
5. อาชีพในปัจจุบนั 
 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจพนกังานบริษทั/รับจา้งนกัเรียน/นกัศึกษา 
 ธุรกิจส่วนตวั   เกษตรกรรม  อ่ืนๆโปรดระบุ.................. 
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ส่วนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบับุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนักท่องเทีย่ว 
ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย  หรือเติมขอ้ความใหต้รงกบัความเป็นจริงโดยแบ่งระดบัเป็น 5 
ระดบั และอ่านค่าคะแนนจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 

 

บุคลกิภาพการถวลิหาอดีตของนักท่องเที่ยว 
 

5 เ
ห็น

ดว้
ยอ
ยา่
งย
ิง่ 

4 เ
ห็น

ดว้
ย 

3ไ
ม่ แ

น่ใ
จ 

2ไ
ม่ เ
ห็น

ดว้
ย 

1ไ
ม่ เ
ห็น

ดว้
ยอ
ยา่
งย
ิง่ 

ด้านการถวลิหาอดีตส่วนบุคคล 

• ท่านมกันึกถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัท่านในอดีต 
     

• ท่านมกันึกถึงสถานท่ีท่ีท่านเคยใชชี้วติในอดีต      

• ท่านมกันึกถึงอาหารหรือสินคา้ท่ีท่านเคยกินหรือใชใ้นอดีต      

• ท่านมกันึกถึงกิจกรรมท่ีท่านเคยเขา้ร่วมในอดีต      

ด้านการถวลิหาอดีตผ่านตัวบุคคล 

• ท่านมกันึกถึงส่ิงท่ีท่านเคยพดูคุยกบัพอ่แม่หรือญาติๆในอดีต 

     

• ท่านมกันึกถึงเร่ืองราวในอดีตท่ีท่านเคยพดูคุยกบัเพื่อนและคนรู้จกัในอดีต      

• ท่านมกันึกถึงเหตุการณ์ในอดีตท่ีเกิดข้ึนกบัท่านและผูค้นในชุมชน      

ด้านการถวลิหาอดีตทางวฒันธรรม 

• ท่านมกันึกถึงงานเทศกาลท่ีท่านเคยเขา้ร่วมในอดีต 

     

• ท่านมกันึกถึงการร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆท่ีเคยเขา้ร่วม      

• ท่านมกันึกถึงโบราณสถานหรือโบราณวตัถุท่ีท่านเคยไปชมในอดีต      

• ท่านมกันึกถึงวฒันธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นท่ีท่ีท่านเคยไป
เท่ียว 

     

การถวลิหาอดีตที่เสมือนจริง 

• ท่านมกันึกถึงส่ิงท่ีท่านเคยจินตนาการไวใ้นวยัเยาวห์รือในอดีต 
     

• ท่านมกันึกถึงภาพในอดีตจากภาพยนตร์ท่ีเคยรับชม      

• ท่านมกันึกถึงภาพสถานท่ีประวติัศาสตร์ ท่ีไดเ้รียนรู้จากการศึกษามาใน
อดีต 
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ส่วนที ่3  ข้อมูลเกีย่วกบัแรงจูงใจ 
ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย  หรือเติมขอ้ความใหต้รงกบัความเป็นจริงโดยแบ่งระดบัเป็น 5 
ระดบั และอ่านค่าคะแนนจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 

 

แรงจูงใจ 
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ดา้นเหตุผล 
• การมาจับจ่ายใช้สอยซ้ือสินค้าในตลาดโบราณเป็นการช่วยเหลือคน

ทอ้งถ่ิน 
     

• ตลาดโบราณมกัมีสินคา้ท่ีแปลกและหาซ้ือไม่ไดจ้ากตลาดอ่ืนๆทัว่ไป      

• ตลาดโบราณมีบรรยากาศท่ีแตกต่างไปจากตลาดทัว่ๆไป      

• อาหารจ าหน่ายในตลาดโบราณเป็นสินคา้ท่ีมีความสดใหม่ ปลอดภยั      
• ผูข้ายสินคา้ในตลาดโบราณมกัเป็นผูมี้อธัยาศยัดี      

ด้านอารมณ์ 

• ท่านรู้สึกเบ่ือสังคมเมืองและความทนัสมยั อยากมาสัมผสัวถีิชีวติในอดีต 

     

• ท่านตอ้งการหลีกหนีจากความวุน่วายของวถีิชีวติประจ าวนัในเมือง      

• ท่านอยากเห็น อยากเรียนรู้วถีิชีวติในอดีต      

• ท่านอยากพาครอบครัว เพื่อน ญาติ มาดู มาเรียนรู้วิถีชีวิต ส่ิงของเคร่ืองใช ้
ในอดีต 

     

• ท่านอยากมาร าลึกถึงความหลงั หรือพาญาติผูใ้หญ่มาร าลึกถึงความหลงัใน
อดีต 

     

• ท่านเกิดความรู้สึกผอ่นคลาย สบายใจเม่ือไดม้าท่องเท่ียวตลาดโบราณ      
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ส่วนที ่4  ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวลิหาอดีต(ตลาดเก่าแห่งนี)้ 
ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย  หรือเติมขอ้ความใหต้รงกบัความเป็นจริงโดยแบ่งระดบัเป็น 5 
ระดบั และอ่านค่าคะแนนจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 

 
การรับรู้ต่อแหล่งท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดตี(ตลาดเก่าแห่งนี)้ 
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ด้านศักยภาพในการดงึดูดใจด้านการท่องเทีย่ว 
• มีสภาพดั้งเดิมของอาคาร บา้นเรือน ร้านคา้      

• มีวถีิชีวติ และวฒันธรรมดั้งเดิม      

• มีสินคา้ยอ้นอดีต สินคา้โบราณ จดัจ าหน่าย      

• มีความเก่าแก่ ความเป็นของแท ้ของจริง ของแหล่งท่องเท่ียว        

• มีความส าคญัเกียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ เร่ืองเล่า ประเพณี วฒันธรรม      

• มีความเขม้แขง็ในการรักษาเอกลกัษณ์ของตลาดเก่า      

ด้านศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเทีย่ว 

• มีท่ีจอดรถเพียงพอ 
     

• มีหอ้งน ้ าใหบ้ริการเพียงพอ      

• ท่ีนัง่พกั ตามจุดต่างๆใหน้กัท่องเท่ียวไดพ้กัอยา่งเพียงพอ      

• มีถงัขยะ เพียงพอ และกระจายตวัอยูท่ัว่แหล่งท่องเท่ียว      

• มีความปลอดภยัในการจบัจ่ายใชส้อยและเดินชม      

• มีป้ายบอกทางและป้ายอธิบายอยา่งเพียงพอ      

ด้านการบริหารจดัการ 

• มีการบริหารจดัการเร่ืองความสะอาดไดดี้ 

     

• มีการบริหารจดัการเร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยไดดี้      

• มีการใหบ้ริการขอ้มูลกบัผูใ้ชบ้ริการอยา่งเพียงพอ (เช่น เวลาเปิดปิด แผนผงั เป็นตน้)      

• การจราจรภายในตลาดไม่แออดั      

• มีการจดัโซนจ าหน่ายสินคา้ประเภทต่างๆอยา่งชดัเจน      

• มีมีการบริหารจดัการเร่ืองภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มรอบๆแหล่งท่องเท่ียวท่ีความ
สวยงาม 

     

 
 



137 

 
 

ส่วนที ่5  แบบสอบถามเกีย่วกบั พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มถวลิหาอดีต 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง (เลือกตอบเพียง 1 ขอ้) 
1.วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว  
  พกัผอ่นในวนัหยดุ   เยีย่มญาติ   หาประสบการณ์ใหม่  

 อ่ืนๆ(ระบุ)......................... 
2.ท่านมาเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวตลาดเก่าแห่งน้ี โดยเฉล่ีย......................... คร้ัง/ ปี   
3. ค่าใชจ่้าย ณ ตลาดเก่าแห่งน้ี โดยเฉล่ีย............................................ บาท/ คร้ัง 
4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว ณ ตลาดเก่าแห่งน้ี โดยเฉล่ีย......................... ชัว่โมง / คร้ัง 
5. ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี 
  คนเดียว    ครอบครัว   กลุ่มเพื่อน   

 สถานศึกษา    อ่ืนๆ(ระบุ).................................... 
6. จ  านวนผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี......................... ท่าน (รวมตวัท่านดว้ย) 
7. ท่านรู้จกัแหล่งท่องเท่ียว (ตลาดเก่า) แห่งน้ี โดย 
  โซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook , Line , Instagram)  website ท่องเท่ียว 
  ป้ายโฆษณา       เพื่อน คนรู้จกั แนะน า 
  คู่มือ หนงัสือท่องเท่ียว     อ่ืนๆ(ระบุ) ..................... 
8. ในภาพรวม ท่านมีความประทบัใจในการมาเท่ียวตลาดเก่าแห่งน้ีในระดบัใด  
  ______  ______  ______  ______  ______ 
 (มากท่ีสุด)       (มาก)            (ปานกลาง)  (นอ้ย)           (นอ้ยท่ีสุด) 
9. ในอนาคต (ปีหนา้) ท่านมีแนวโนม้จะกลบัมาเท่ียวตลาดเก่าหรือไม่ 
  ______  ______  ______  ______  ______ 
 (มากท่ีสุด)       (มาก)            (ปานกลาง)  (นอ้ย)           (นอ้ยท่ีสุด) 
10.ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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



 

 

ภาคผนวก ข 
 

ทดสอบความน่าเช่ือถอืของแบบถอบถาม 
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การทดสอบค่า Reliability ของแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน 60 ขอ้ โดยขอ้ค าถามท่ีสามารถน ามาทดสอบค่า Reliability 
ไดต้อ้งเป็นค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เท่านั้น แบบสอบถามน้ีประกอบไปด้วย
ค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  3 ตอน 23 ขอ้ จึงมีการตรวจค่าReliability ดงัน้ี 

  1. ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพการถวลิหาอดีตของนกัท่องเท่ียว 

  2. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 

  3. ปัจจยัดา้นการรับรู้ต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวลิหาอดีต 
 
1. ปัจจัยด้านบุคลกิภาพการถวลิหาอดีตของนักท่องเทีย่ว ค่าความเช่ือมั่นอยู่ที ่.933 

 
 

 
 
2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ค่าความเช่ือมั่นอยู่ที ่.835 

 

 
 

 
  

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.933 .934 14 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items N of Items 

.835 .834 11 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
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3. ปัจจัยด้านการรับรู้ต่อแหล่งท่องเทีย่วเชิงถวลิหาอดีต ค่าความเช่ือมั่นอยู่ที ่.885  
 

 
 

 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items 

N of Items 

.885 .891 18 



 

 

ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ ช่ือสกุล   นางสาววฒันารมย ์สมเพชร 
 
ประวตัิการศึกษา   คณะการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว (เอกท่องเท่ียว) 
    มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
    ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555 
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