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บทคัดย่อ 

 

 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในดา้นต่างๆ ของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 2) เพื่อศึกษา

ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียว

ในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบัแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวใน

อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 4) เพื่อศึกษาความแตกต่างของแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวใน

อุทยานประวติัศาสตร์พิมายกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 5) เพื่อศึกษา

อิทธิพลระหวา่งแรงจูงใจในแต่ละดา้นกบัทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการ

การท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้        

ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมาท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป โดยท่ีเก็บแบบสอบถามหลงัจากการ        

เยี่ยมชมอุทยานประวติัศาสตร์พิมายเสร็จส้ินแลว้ จ านวน 400 คน ไดจ้ากการสุ่มแบบตามสะดวก       

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนสถิติเชิงอนุมานใชว้ิธีการวิเคราะห์

ปัจจยัหรือการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) สถิติค่าความแตกต่างแบบ (T-test) สถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สถิติไคสแควร์ (Chi-square) และสถิติวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 15-25 ปี มีระดบั

การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี เป็นผูไ้ม่ได้ประกอบอาชีพ สถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือน 5,000-

10,000 บาท และมีภูมิล าเนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นักท่องเท่ียวชาวไทยมีแรงจูงใจในการ

เดินทางมาท่องเท่ียวทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1. นักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ทาง

วฒันธรรม (Eigenvalue 3.185) 2. นักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในด้านเกียรติภูมิ (Eigenvalue 2.039)     

3. นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่น (Eigenvalue 1.179) นกัท่องเท่ียวมีระดบัทศันคติต่อ

สภาพแวดล้อมและการจดัการ 2 ระดบั คือ ดีมากและดีปานกลาง โดยท่ีมีทศันคติ ดีมาก ร้อยละ 

54.75 และดีปานกลาง  ร้อยละ 45.25 นอกจากน้ี เพศไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้าน

สภาพแวดลอ้มและด้านการจดัการ (Sig 0.633) ปัจจยัทางดา้นประชากรท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจ     

ในการเดินทางมาท่องเ ท่ียวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (0.05) อธิบายได้ดัง น้ี                    

1) คุณลักษณะด้านประชากรท่ีแตกต่างกันของนักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ทาง

วฒันธรรมต่างกนั ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ สถานภาพและรายไดมี้แรงจูงใจแตกต่างกนั ในขณะท่ีลกัษณะ

ดา้นประชากรท่ีแตกต่างกนัของนักท่องเท่ียวมีแรงจูงใจในด้านเกียรติภูมิต่างกนั ได้แก่ อายุและ

ภูมิล าเนา ลกัษณะด้านประชากรท่ีแตกต่างกนัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในด้านการพกัผ่อน

ต่างกนั ไดแ้ก่ อาชีพ และแรงจูงใจในแต่ละดา้นมีอิทธิพลต่อทศันคติดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้น

การจดัการ โดยท่ีแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อทศันคติดา้นสภาพแวดลอ้ม

และการจดัการมากท่ีสุด (β 0.321) รองลงมา คือ แรงจูงใจในด้านการพกัผ่อน (β 0.170) และ

แรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิ (β 0.029) 
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ABSTRACT 

 

 The objectives of this research are to study : 1) the motivations of domestic tourists 
visiting Phimai Historical Park. 2 )  the attitudes towards the environment and management of     
Phimai Historical Park.  3 )  the relationship between the sample’s characteristics and attitudes 
towards the environment and management of Phimai Historical Park.  4 )  the differences in the 
motivations for visiting Phimai Historical Park of the samples having different characteristics. 5)  
the influences of the motivations on the attitudes of the thai domestic tourists towards the 
environmental attributes and tourism management. The samples for this research were domestic 
tourists visiting Phimai Historical Park.  They were chosen at random,  and 400 copies of 
questionnaires were selected and analyzed. The tools used in this research were questionnaires. 
Descriptive statistics were analyzed using frequency,  percentage,  mean and standard deviation. 
Inferentail statistics were analyzed using factor analysis,  T-test,  F-test,  chi-square and multiple 
regression analysis.  
 The results of the analysis revealed that most of the respondents were single female, 
between 15-25 years old with education lower than a bachelor’s degree.  Most of them had an 
incomes between 5 , 0 00 -10,000 bath/month.  Most of the respondents were from northeast of 
Thailand. The motivation of domestic tourists consisted of 3 factors : motivation to study culture, 
motivation for prestige and motivation for relaxation. Most of them had very good attitudes 
towards the environment and management.  Toursists’ gender had no relationship with the 
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attitudes towards the environment and management. Demographical characteristics that were 
significant to differences in the motivation to study culture were ages occupations status and 
incomes. Demographical characteristics that were significant to differences in prestige motivation 
were ages and tourists’ regions. Demographical characteristics that were significant to differences 
in the motivation for relaxation were occupations. Motivations also had influences on the attitudes 
towards the environment and management. Motivation to study culture was the most influential to 
attitude towards environmental and management (β  0.321),  motivation to relax ranked second    
(β 0.170) and prestige motivation ranked third (β 0.029)      
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วเิคราะห์ขอ้มูลแก่ผูว้จิยัดว้ยดีเสมอมา 

 ขอขอบพระคุณ คุณมนตรี ธนภทัรพรชยั หวัหน้าอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิ

มาย จงัหวดันครราชสีมา ท่ีด ารงต าแหน่งในขณะนั้นท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์แก่ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไป

เก็บขอ้มูลแบบสอบถาม คุณลกัษณจิตต ์ไขโพธ์ิ พนกังานเยี่ยมชมอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย และ           

คุณสุจิตรา คงสัตย ์ผูช่้วยเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี เทศบาลต าบลพิมาย ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่า      

ในการให้ข้อมูลอนัเป็นประโยชน์ ช่วยอ านวยความสะดวก ในการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามแก่

การศึกษาในคร้ังน้ี รวมทั้ งนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและตอบ

แบบสอบถามซ่ึงท าให้ผูว้ิจ ัยได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของ

วทิยานิพนธ์ในการศึกษาคร้ังน้ี 

 สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติพี่นอ้ง และเพื่อนๆ ของผูว้ิจยัท่ีให้การ

สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจใหแ้ก่ผูว้จิยัเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากการท าวิทยานิพนธ์

ฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบแด่ผูมี้พระคุณทุกๆ ท่าน 
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บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 

 สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดันครราชสีมานั้น มีอยู่ดว้ยกนัหลายแห่งและหลายรูปแบบ

อยู่ด้วยกัน ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับตวับริบททางด้านภูมิประเทศและทางด้านวฒันธรรม ประเพณีและ     

ความเป็นอยูข่องแต่ละแห่ง โดยจะน าเอาจุดเด่นของแต่ละพื้นท่ีมาผลกัดนัท าให้เกิดการท่องเท่ียว     

ในรูปแบบต่างๆ เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวแบบผจญภยั         

การท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรม ฯลฯ ซ่ึงจะสามารถสังเกตได้ว่าการท่องเท่ียวจึงถูกยกให้เป็น

ปรากฏการณ์ท่ีส าคัญท่ีสร้างรายได้ให้กับจังหวดันครราชสีมา ในท่ีน้ีผูว้ิจ ัยจะขอมุ่งประเด็น

การศึกษาในเร่ืองของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยได้จ  ากดัพื้นท่ีไปท่ีอุทยานประวติัศาสตร์       

พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัและมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ

จังหวดันครราชสีมาซ่ึงตัวปราสาทหินนั้นมีความส าคัญยิ่งท่ีจะเป็นส่ิงท่ีสามารถดึงดูดใจให้

นกัท่องเท่ียวชาวไทยไดเ้ดินทางเขา้มาเยี่ยมชม นอกจากตวัปราสาทหินพิมายท่ีเป็นส่ิงดึงดูดใจแลว้ 

สภาพแวดลอ้มโดยรอบและรวมไปถึงการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายเอง    

ก็ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัเช่นเดียวกนัในการดึงดูดให้นักท่องเท่ียวได้เดินทางมา 

เพราะฉะนั้นแลว้การท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาในสถานท่ีแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก ผูว้ิจยัจึงไดต้ั้ง

ขอ้สังเกตเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยวา่มีแรงจูงใจอะไรบา้งในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยาน

ประวติัศาสตร์พิมายและนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีแรงจูงใจในดา้นใดบา้งโดยการจ าแนกตามแรงจูงใจ

ในการเดินทางมาท่องเท่ียว นอกจากน้ีแลว้ผูว้ิจยัยงัตอ้งการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะ

ดา้นประชากรกบัทศันคติดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการ ศึกษาความแตกต่างของแรงจูงใจกบั

ลกัษณะด้านประชากร รวมไปถึงแรงจูงใจในแต่ละด้านนั้นมีความสัมพนัธ์กับทศันคติต่อด้าน

สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายหรือไม่ และนอกจากน้ี
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แล้วยงัต้องการศึกษาระดับทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมและการจดัการการ

ท่องเท่ียว ดงันั้นเพื่อให้งานวิจยัช้ินน้ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานให้กบัทางอุทยานประวติัศาสตร์พิมายและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ได้รับทราบถึงแรงจูงใจในแต่ละด้านท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติด้าน

สภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย ระดบัทศันคติของ

นกัท่องเท่ียว เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวน้ีมาเป็นเคร่ืองวดัคุณภาพดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการ

ท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย เพื่อให้ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดน้ าไปวางแผน

และเป็นนโยบายหรือวางแผนเพื่อ ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข รวมไปถึงส่ิงใดก็ตามท่ีเป็นมี

สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวท่ีดีอยู่แลว้ก็ตอ้งยงัคงรักษาระดบัมาตรฐานในดา้นน้ี

เอาไวแ้ละตอ้งมีการพฒันาไปอีกอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

         สถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงท่ีอยูภ่ายในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายก็คือ ปราสาทหินพิมาย 

เป็นพุทธศาสนสถานในนิกายมหายานขนาดใหญ่ท่ีสุดของอาณาจกัรขอมตั้งอยู่บนพื้นท่ี 38 ไร่    

(220 x 277.5 เมตร) เร่ิมสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 6 แล้วสร้างต่อโดยกษตัริยใ์นราชวงศ์

มหิธรปุระอีกหลายพระองค์จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ปราสาทหินพิมาย

สร้างหนัหนา้ไปทางทิศใต ้เช่ือกนัวา่เจตนาสร้างใหห้นัหนา้ไปทางเมืองพระนคร การสร้างปราสาท

หินพิมายใช้หิน 3 ชนิด หินทรายขาว หินทรายแดงและศิลาแลง โดยใชหิ้นจากแหล่งหินตดัในเขต

อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา สันนิษฐานวา่ขนส่งโดยบรรทุกแพล่องตามล าตะคองมาลงแม่น ้ า

มูลและขุดคลองจากแม่น ้ ามูลเข้าถึงสถานท่ีก่อสร้างซ่ึงอยู่ห่างจากแม่น ้ ามูลประมาณ 300 เมตร 

(สมหมาย แก้วเพ็ชร, 2556, น.4) ปราสาทหินพิมายถือว่ามีท่ีตั้ งอยู่ในท าเลท่ีดีและอุดมสมบูรณ์ 

เพราะมีล าน ้าไหลผา่นรอบเมือง (กรมศิลปากร, 2554, น.13) 

  ปราสาทหินพิมายถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  ซ่ึงตัว     

ปราสาทหินมีความสมบูรณ์ เก่าแก่และตั้ งอยู่ใจกลางเมืองพิมาย การคมนาคมสะดวกสบาย          

ส่วนในด้านความมีช่ือเสียงอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเป็นท่ีรู้จักระดับประเทศ เพราะมี

นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ถา้แยกเฉพาะปราสาทขอม ปราสาทหิน   

พิมายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีสุดในประเทศไทย    

ส่วนในดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย การเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยาน

ประวติัศาสตร์พิมายถือว่าสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนตวั รถโดยสารและ      
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รถสองแถว ตั้งอยู่ในอ าเภอพิมาย เมืองพิมาย ค่าใช้จ่ายในการเขา้ชมปราสาทหินพิมาย คนไทย         

20 บาทต่อคน ชาวต่างชาติ 100 บาทต่อคน เปิดให้บริการทุกวนัตั้ งแต่เวลา 08.30-18.00 น.             

ผูรู้้เก่ียวกบัอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย คือ นายดุสิต ทุมมากรณ์ หวัหนา้อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

เบอร์โทรศพัท ์0-4447-1568 (ดุสิต ทุมมากรณ์, สัมภาษณ์. 2556) 

 ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่ อุทยานประวติัศาสตร์พิมายไดถู้กจดัให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

ทางว ัฒนธรรมท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของภาคอีสานและประเทศไทย เป็นสถานท่ีท่องเ ท่ียว                    

ทางวฒันธรรมท่ีมีจ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง เพื่อเขา้มา

ศึกษาเร่ืองราวความเป็นมาสมยัก่อนประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ปฏิมากรรม ชมความสวยงาม      

ความเป็นเอกลกัษณ์ของโบราณสถาน สืบเน่ืองจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง        

ในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย ท าให้ผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะท าการส ารวจแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว    

ชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายว่าเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจ         

ในด้านใดบ้าง มีทัศนคติต่อด้านสภาพแวดล้อมและด้านการจดัการการท่องเท่ียวในระดับใด         

และลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อด้านสภาพแวดล้อมและการ

จดัการในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายหรือไม่ นอกจากน้ียงัตอ้งการศึกษาว่าแรงจูงใจแต่ละดา้นมี

อิทธิพลต่อทศันคติต่อด้านสภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเท่ียวหรือไม่ รวมไปถึงระดบั

ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียว ดงันั้นแลว้ผูว้ิจยัจึงได้

ท าการศึกษาในหัวข้อ “ แรงจูงใจและทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณลักษณะด้าน

สภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดั

นครราชสีมา ” 
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1.2  ค ำถำมกำรวจัิย 

        1.  เพศของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อคุณลกัษณะด้านสภาพแวดล้อมและ   

การจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์หรือไม่  

        2. นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ต่างมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว

อุทยานประวติัศาสตร์พิมายแตกต่างกนัหรือไม่  

        3.  แรงจูงใจต่างๆ มีอิทธิพลต่อทศันคติดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นการจดัการการท่องเท่ียว           

ในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายแตกต่างกนัอยา่งไร 

 

1.3  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

        1.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในดา้นต่างๆ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเท่ียวใน

อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

         2.  เพื่อศึกษาทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อคุณลกัษณะด้านสภาพแวดล้อมและ      

การจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา             

         3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

กับทัศนคติต่อคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการการท่อง เ ท่ียวในอุทยาน

ประวติัศาสตร์พิมาย  

        4.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์    

พิมายกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

        5.  เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างแรงจูงใจในแต่ละด้านกับทัศนคติต่อคุณลักษณะด้าน

สภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดั

นครราชสีมา  
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1.4   สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

         1.  เพศของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและ

การจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

         2 .  ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์มีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเ ท่ียวอุทยาน

ประวติัศาสตร์พิมายไม่แตกต่างกนั                                              

         3.  แรงจูงใจท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อทศันคติดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นการจดัการการ

ท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

 

1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

        1.  เพื่อทราบถึงทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวท่ีมีต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดล้อมและการ

จดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 

        2.  เพื่อทราบถึงแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยาน

ประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 

        3.  เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะใหก้บัทางอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย รวมไปถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ไดรั้บทราบถึงแรงจูงใจและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้ม

และการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  

 4. เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวน้ีมาเป็นเคร่ืองวดัคุณภาพดา้นคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการ

จัดการการท่องเ ท่ียว เพื่อป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขหรือการน าไปพัฒนาคุณลักษณะด้าน

สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



6 

 

1.6  ขอบเขตกำรศึกษำ 

        1.  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

      การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแรงจูงใจและทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อ

คุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย     

อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา โดยผูว้ิจยัจะท าการเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามจาก

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จังหวดั

นครราชสีมา  

    2.  ขอบเขตดา้นประชากร 

       ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยาน

ประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ท่ีให้ความร่วมมือ

ในการตอบแบบสอบถาม โดยท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 400 คน 

 3.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

       การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะท าการศึกษาวิจยัเน้ือหาโดยมุ่งประเด็นไปท่ีการจ าแนกแรงจูงใจ   

ในแต่ละดา้นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยโดยใช้แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นตวัก าหนด 

ศึกษาระดับทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อด้านสภาพแวดล้อมและด้านการจดัการ ศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์กบัทศันคติ ศึกษาความแตกต่างของแรงจูงใจ

ในการเดินทางมาท่องเท่ียวอทยานประวติัศาสตร์พิมาย และอิทธิพลระหวา่งแรงจูงใจในแต่ละดา้น

ต่อทศันคติดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นการจดัการ  

 4.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

      เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ สถานภาพ รายไดต่้อเดือนและภูมิล าเนา ส่วนท่ี 2 คือ ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัแรงจูงใจ

ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย โดยเป็น

ลกัษณะค าถามท่ีใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) (1 เท่ากบั ส าคญันอ้ยท่ีสุด และ5 

เท่ากบัส าคญัมากท่ีสุด) ส่วนท่ี 3 คือ ค าถามเก่ียวกับระดบัทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อ

คุณลกัษณะต่อการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย โดยเป็นลกัษณะค าถามท่ีใช้
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มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) (1 เท่ากบั ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และ 5 เท่ากบั เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง) ส่วนท่ี 4 คือ ค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการจัดการในอุทยาน

ประวัติศาสตร์พิมายและส่วนท่ี  5  คือ ค าถามเ ก่ียวกับข้อเสนอแนะต่อคุณลักษณะด้าน

สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

 

1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

         นักท่องเที่ยวชำวไทย หมายถึง นกัท่องเท่ียวท่ีมีถ่ินท่ีอยู่พ  านกัถาวรในประเทศไทยใน

จงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึงหรือจงัหวดัเดียวกนัก็ได ้ท่ีไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์    

พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 

  คุณลกัษณะด้ำนสภำพแวดล้อมอุทยำนประวตัิศำสตร์พมิำย หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่

โดยรอบของอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย ไม่ว่าจะเป็นส่ิงแวดลอ้มทางดา้นชีวภาพและส่ิงแวดลอ้ม

ทางดา้นกายภาพ 

  แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว หมายถึง ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเกิดจาก

การถูกกระตุ้นหรือย ัว่ยุให้เกิดการเดินทางไปยงัอุทยานประวติัสาสตร์พิมาย เพื่อวตัถุประสงค์        

ในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรม ดา้นเกียรติภูมิหรือดา้นการพกัผอ่น 

  แรงจูงใจในด้ำนกำรเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม หมายถึง ความตอ้งการของนักท่องเท่ียว    

ชาวไทยท่ีมีความตอ้งการเดินทางไปท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย เพื่อวตัถุประสงคใ์นดา้น

การเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรม เพื่อศึกษาค้นควา้ทางโบราณคดี ท่องเท่ียวในสถานท่ีแปลกใหม่       

เป็นตน้ 

  แรงจูงใจในด้ำนเกียรติภูมิ หมายถึง ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีความ

ต้องการเดินทางไปท่องเท่ียวอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เพื่อว ัตถุประสงค์ต้องการเพิ่ม

ประสบการณ์ใหแ้ก่ชีวิต เพื่อการกระชบัความสัมพนัธ์ในหมู่คณะ เพื่อความมีหนา้มีตาไม่นอ้ยหนา้

ผูอ่ื้น เป็นตน้ 

  แรงจูงใจในด้ำนกำรพักผ่อน หมายถึง ความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี    

ความตอ้งการเดินทางไปท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย เพื่อวตัถุประสงค์พกัผอ่นหย่อนใจ 

เพื่อชมความสวยงามของปราสาทหินพิมาย เป็นตน้   
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  ทัศนคติของนักท่องเที่ยว  หมายถึง การผสมผสาน การจัดระเบียบความเช่ือท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการ

แสดงความรู้สึกถึงความชอบหรือความรู้สึกไม่ชอบต่ออุทยานประวติัสาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย 

จงัหวดันครราชสีมา 

  กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในอุทยำนประวัติศำสตร์พิมำย หมายถึง การจดัให้บริการ

ทางการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ให้ เป็นไปตาม

กระบวนการในการท างานและการใช้ทรัพยากรทางท่องเท่ียว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้   

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  DPU



 

 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ แรงจูงใจและทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณลกัษณะ                

ด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย    

จงัหวดันครราชสีมา ”  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆ โดยมีการน าแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้ประกอบในการศึกษาวิจยั เพื่อเป็นการสนบัสนุนและสร้างความชัดเจน    

ในการวจิยั ดงัน้ี 

 2.1 ประวติัความเป็นมาและขอ้มูลทัว่ไปของอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย 

จงัหวดันครราชสีมา 

 2.2 ประวติัความเป็นมาและขอ้มูลทัว่ไปของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย อ าเภอ       

พิมาย จงัหวดันครราชสีมา 

 2.3 ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว 

 2.4 ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 

 2.5 ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการจดัการการท่องเท่ียว  

 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  ประวัติ ความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปของอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา                           

         2.1.1  ประวติัความเป็นมาอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

                    ปราสาทหินพิมายเป็นศาสนสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของภาคอีสาน ปราสาทแห่งน้ี
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา อนัเป็นจงัหวดัใหญ่เป็นประตูเขา้สู่
ดินแดนอีสานการสร้างปราสาทหินพิมายนอกจากจะสร้างเป็นพุทธสถานและเทวสถานตามแบบ
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ศาสนาฮินดูแลว้ยงัหมายถึง ลทัธิการบูชาบุคคลอนัเป็นคติความเช่ือของคนพื้นเมืองโบราณหลายเผา่ 
เช่น จาม ชวา บาหลี และขอม เป็นต้น เช่ือกนัว่า ผูส้ร้างปราสาทเม่ือส้ินชีวิตแล้วจะเขา้ไปสถิต
รวมอยูก่บัเทพเจา้ 
      การสร้างปราสาททั้งพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์เกิดจากความเช่ือท่ีว่า เขาพระ
สุเมรุ คือแกนกลางของโลกอนัหมายถึงองค์ปราสาทท่ีเป็นจุดศูนย์กลาง ส่วนก าแพงล้อมรอบ 
หมายถึง อาณาเขตแห่งจกัรวาล ต่อจากนั้นก็เป็นมหาสมุทรนทีสีทนัดร สระน ้ าท่ีอยูถ่ดัจากปราสาท 
หมายถึง มหาสมุทรนั่นเอง ส่วนปราสาทแต่ละชั้ นหรือแต่ละเขตก็จะมีสัตว์หิมพานต์ เช่น                
มีพญานาค ครุฑ ยกัษ ์เทวดา ไปจนถึงพระนารายณ์ พระอิศวร 
      ปราสาทองคป์ระธานอนัเป็นแกนแห่งเขาพระสุเมรุเป็นท่ีประดิษฐาน พระศิวลึงคห์รือ
รูปเคารพท่ีถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิ รูปเคารพท่ีปราสาทหินพิมายเช่ือวา่เป็น กมรเตงคตวิมาย เป็นรูปเคารพท่ี
ส าคญัท่ีสุดของพุทธสถานช่ือน้ีกล่าวไวใ้นจารึก 
          2.1.2 ลกัษณะทัว่ไปของปราสาทหินพิมาย 
      ปราสาทหินพิมายตั้งอยูต่รงศูนยก์ลางของเมืองพิมายริมฝ่ังแม่น ้ ามูล เมืองน้ีเป็นชุมชน
ขนาดใหญ่ตั้งอยูก่ลางพื้นท่ีราบท่ีเรียกกนัวา่ ทุ่งสัมฤทธ์ิ เป็นแหล่งผลิตขา้วท่ีส าคญั เพราะพื้นท่ีอุดม
สมบูรณ์ ปราสาทแห่งน้ีเป็นพุทธสถานของพุทธศาสนามหาญาณ ลกัษณะแผนผงัของพุทธสถาน
เป็นรูปกากบาท ประกอบดว้ยอาคารส าคญั 3 หลงั คือ ปรางคใ์หญ่ ปรางคพ์รหมทตัและปรางคหิ์น
แดงอยูบ่ริเวณชั้นในของซุ้มประตู คูหาติดต่อกนัส่ีทิศรูปกากบาท มุมก าแพงอนัเป็นลานชั้นนอกมี
สระน ้าอยูท่ ั้ง 4 มุม ประตูทางเขา้ดา้นทิศใตเ้ป็นดา้นหนา้ของปราสาทจะมีสะพานนาคเป็นทางเขา้สู่
ตวัปราสาท 

 ปราสาทหินพิมายเป็นพุทธสถานมหาญาณท่ีสวยงามอยา่งยิ่ง ปรางคใ์หญ่องคป์ระธาน
จะประกอบด้วย เรือนธาตุ คือ รูปอาคารส่ีเหล่ียมจัตุรัสมีมุขยื่นออกทั้ง 4 ทิศ แต่ละมุขทิศจะมีรูป
สลกัเป็นพระพุทธรูป ดงัน้ี 
  มุขทิศใต ้     พระพุทธรูป ปางนาคปรก 
  มุขทิศตะวนัตก   พระพุทธรูป ปางเทศนาแก่พญามาร 

  มุขทิศเหนือ      พระพุทธรูป ปางพระวชัรสัตว ์5 พระองค ์
  มุขทิศตะวนัออก      พระพุทธรูป เป็นพระทรงเคร่ือง ปางสมาธิ 10 องค ์

ท่ีหนา้บนัของมุขประสาท ทั้ง 4 ดา้น มีภาพสลกัสวยงาม ดงัน้ี 
  หนา้บนัมุขดา้นใต ้สลกัเป็นภาพ พระอิศวรฟ้อนร า 108 ท่า เรียก ภาพ ศิวนาฏราช 

  หนา้บนัมุขดา้นตะวนัตก สลกัเป็นภาพ พระกฤษณะ ก าลงัยกภูเขาโควรรธนะและเร่ือง
รามเกียรติ ตอนพระรามจองถนน 
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     หนา้บนัมุขทิศเหนือ สลกัเป็นภาพ การรบในเร่ืองรามเกียรต์ิ และรูปพระนารายณ์ 4 กร 
     หนา้บนัมุขดา้นตะวนัออก สลกัเป็นภาพ รามเกียรต์ิ ตอนทา้วมาลีวราชวา่ความและภาพ

พระรามฆ่ายกัษว์ริาธ 
      ปรางค์พรหมทตั อยู่ด้านซ้ายของปรางค์ใหญ่ มีประติมากรรมรูปทา้วพรหมทตัและ
ประติมากรรมรูปนางอรพิม ปรางคหิ์นแดง เป็นศาสนสถานสร้างดว้ยหินทรายสีแดง ส่วนประกอบ
อ่ืนๆ ท่ีส าคญัของปราสาทหินพิมายท่ีน่าสนใจมีหลายแห่ง เช่น ประตูชยั คลงัเงินหรือธรรมศาลา 
เสาประกอบพิธีบูชาไฟ พลบัพลา กุฎีฤาษี โบสถเ์จา้พิมายและเมรุพรหมทตั เป็นตน้ 
 ปราสาทหินพิมายเป็นพุทธสถานท่ีมีอายเุก่าแก่แห่งหน่ึง คือ สร้างมาแลว้เกือบ 2,000 ปี          
เช่ือกนัวา่ พระเจา้สุริยวรมนัท่ี 1 แห่งกมัพูชาเป็นผูส้ร้าง (พ.ศ. 1545-1592) สร้างและบูรณะเร่ือยมา
จนถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมนัท่ี 7 ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมนัท่ี 1 น้ี เช่ือว่ามีการสร้างปราสารรุ่น
เดียวกนั คือ ปราสาทหินพนมวนั (วดัพนมวนั จ.นครราชสีมา) และปราสาทหินพนมรุ้ง (จ.บุรีรัมย)์ 
           2.1.3  ความเช่ือและนิทานทอ้งถ่ินเก่ียวกบัปราสาทหินพิมาย 
        ชาวเมืองโคราชซ่ึงอยู ่ณ บริเวณเมืองพิมายเล่าสืบกนัมาเก่ียวกบันิทานชาดก อนัเป็น
นิทานพื้นบา้นตามความเช่ือทางพุทธศาสนาวา่ ทา้วปาจิตต ์คือ พระโพธิสัตว ์จุติมาเกิดเป็นโอรสเจา้
เมืองพรหมพันธ์นครได้เดินทางไปหาคู่ครองถึงเมืองพาราณสีพบหญิงหม้ายก าลังตั้ งท้อง               
มีแสงอาทิตยท์รงกลดเป็นเงาบงันางไวก้็รู้ว่านางเป็นแม่ของคู่ครองตน คือ นางอรพิม ทา้วปาจิตต ์
จึงอาสาท างานช่วยจนนางอรพิมโตเป็นสาว อายุ 16 ปี จึงไดน้างเป็นภรรยาทา้วปาจิตตข์อลาแม่ยาย
ไปเยีย่มบิดา นางอรพิมจึงถูกพรหมทตักุมารแห่งกรุงพาราณสีฉุดไปขงัไวใ้นปราสาททา้วปาจิตตจึ์ง
ตามมาฆ่า พรหมทตักุมารพานางหลบหนีไปพกัใตต้น้ไทรกลางป่า พรานมาเห็นนางอรพิมสวยมาก
จึงลอบฆ่าทา้วปาจิตตแ์ละฉุดนางข้ึนหลงัควายไป นางอรพิมออกอุบายเอาดาบฟันคอ พรานตายแลว้
กลบัมาคร ่ าครวญถึงทา้วปาจิตต์ พระอินทร์จึงมาชุบชีวิตทา้วปาจิตต์แล้วให้แท่งยาวิเศษแก่นาง
อรพิม พอเดินทางต่อไป เณรเห็นนางรูปสวยจึงหลอกใหพ้รากจากสามีอีก นางเท่ียวหาสามีจนถึงจมั
ปานคร อธิฐานขอใหเ้ป็นชายและช่ือปาจิตต ์นางช่วยชุบชีวิตธิดาเจา้เมืองจมัปานคร เจา้เมืองยกธิดา
และยกเมืองให้ปาจิตต์ขอออกบวชให้สร้างศาลาและวาดรูปเป็นเร่ืองราวท่ีนางพลดัพรากจากสามี 
สั่งใหค้นแอบสังเกตคนท่ีมาพกั หากใครดูรูปแลว้ร้องไห้ให้รีบไปบอก ในท่ีสุด  เม่ือทา้วปาจิตตม์า
ท่ีศาลาดูรูปแลว้ร้องไห ้นางและสามีจึงไดพ้บกนัและกลบัไปครองเมืองพรหมทตั 
     ส่วนนิทานพื้นบา้นอีกแนวหน่ึงเก่ียวกบัประวติัเมืองพิมาย เล่าวา่ กษตัรยเ์มืองนครธม
แห่งเขมรมีโอรสช่ือ เจ้าชายปาจิตต์ เดินทางหาคู่ผ่านมาตามล าน ้ ามูล พบนางบวัมีเงาบงั (พระ
อาทิตยท์รงกลด) ก็อยูอ่าสาท างานจนคลอดนางอรพิมโตเป็นสาว เจา้ชายจึงกลบันครธมน าขนัหมาก
มาสู่ขอทา้วพรหมทตัเมืองวมิายบุรี ไดข้่าวนางอรพิมสวยจึงบงัคบัให้นางเป็นภรรยา พอเขา้ใกลน้าง
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ก็ตวัร้อนเป็นไฟ นางขอผดัผอ่นไป 7 วนั เจา้ชายปาจิตตม์าพอดีแต่เขา้ใจผิด จึงเทขนัหมากทิ้งลงน ้ า 
ตามนางไปเมืองวมิายบุรี อา้งวา่เป็นพี่ชายนางแลว้ลอบฆ่าทา้วพรหมทตัพานางกลบันครธมดา้นทิศ
ใต ้น ้ าก าลงัไหลเช่ียว เณรออกอุบายให้ทั้งสองพลดักนั นางออกอุบายหนีเณร มาพบพราน ออก
อุบายฆ่าพราน ในท่ีสุดก็ไดพ้บกนัแลว้กลบัมาท าพิธีเผาศพทา้วพรหมทตัเพื่อให้ชาวเมืองวิมายบุรี
หายโกรธ แลว้จึงกลบันครธม (ธิดา สาระยา 2538, น.17-67) 
 

2.2  ประวตัิ ความเป็นมาและข้อมูลทัว่ไปของพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อ าเภอพิมาย  จังหวัด

นครราชสีมา 

       2.2.1  ประวติัความเป็นมาและขอ้มูลทัว่ไปของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย 

                  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2507 โดยเร่ิมจากการเป็นพิพิธภณัฑ์

กลางแจง้ โบราณวตัถุท่ีจดัแสดงส่วนใหญ่ไดจ้ากการขดุแต่งบูรณะปราสาทพิมาย การขุดแต่งบูรณะ

โบราณสถานและการขุดคน้ทางโบราณคดีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ไดแ้ก่ จงัหวดั

นครราชสีมา ชยัภูมิ บุรีรัมย ์สุรินทร์และศรีสะเกษ ในปี พ.ศ. 2532 กรมศิลปากรไดพ้ฒันาปรับปรุง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการพิพิธภัณฑสถานวิทยา โดยได้รับ

งบประมาณสนบัสนุนจากโครงการน ้าพระทยัจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ก่อสร้างอาคาร 

3 หลงั เช่ือมติดต่อกนัระหวา่ง พ.ศ. 2532-2536 จดัแสดงนิทรรศการถาวรและปรับปรุงภูมิทศัน์แลว้

เสร็จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช

ด าเนินทรงเปิดพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2536 พิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติพิมาย นับว่า เ ป็นพิพิธภัณฑ์ ท่ีจัดแสดงถูกต้องตามหลักวิชาการพิพิธภัณฑ์ท่ีได้

มาตรฐานสากลแห่งหน่ึงในประเทศไทย 

 การจดัแสดง แบ่งการจดัแสดงออกเป็น 3 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 อาคารจดัแสดงชั้นบน จดัแสดงเร่ืองพฒันาการของสังคมในดินแดนแถบ                

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง แสดงถึงรากฐานการก าเนิดอารยธรรมซ่ึงมีท่ีมาจากความเช่ือ

ต่างๆ ตลอดจนอิทธิพลวฒันธรรมภายนอกท่ีเขา้มามีบทบาทตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึง

ปัจจุบนั แบ่งเป็นห้องต่างๆ ดงัน้ี 1) รากฐานวฒันธรรม 2) ชุมชนแรกเร่ิม 3) อิทธิพลวฒันธรรม

เขมร 4) สุดทา้ยแห่งสายวฒันธรรมเขมร 5) อีสานดินแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย 
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 ส่วนท่ี 2 อาคารจดัแสดงชั้นล่าง จดัแสดงโบราณวตัถุร่วมสมยัศิลปะเขมร โบราณคดี

และประวติัศาสตร์พิมาย กล่าวถึงก าเนิดเมือง การสร้างพุทธสถานประจ าเมือง หลกัฐานร่องรอย

ความเจริญดา้นสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ โดยศึกษาจากหลกัฐานต่างๆ ท่ีพบในพิมายและจงัหวดั

ใกลเ้คียง โบราณวตัถุท่ีส าคญั อาทิ ประติมากรรมรูปพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เคร่ืองถว้ยลพบุรีร่วมสมยั

ศิลปะเขมรและเคร่ืองทองประดบัเทวรูปจากปราสาทบา้นถนนหัก อ าเภอหนองบุนนาก จงัหวดั

นครราชสีมา แบ่งเป็นห้องต่างๆ ดงัน้ี 1) พิมาย 2) ทบัหลงั 3) สังคมวฒันธรรมในอดีต 4) การ

อนุรักษว์ฒันธรรมอีสาน 

 ส่วนท่ี 3 อาคารจัดแสดงกลางแจ้ง จัดแสดงโบราณวัตถุ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ

สถาปัตยกรรมหินทราย อาทิ ทบัหลงั หน้าบนั เสาประดบักรอบประตู กลีบขนุน บวัยอดปราสาท 

และปราสาทจ าลองท่ีพบจากโบราณสถานในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง นอกจากน้ี

บริเวณรอบอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย ยงัไดจ้ดัแสดงใบเสมาและทบัหลงัท่ีสวยงามอีก

ดว้ย 

 

2.3  ความหมาย แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจของนักท่องเทีย่ว 

        2.3.1  ความหมายของแรงจูงใจ 
                   ชุบ กาญจนปกร (2506) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง การกระตุ้นหรือเร้าให้การกระท า
ลุล่วงไป  
                   ชม ภูมิภาค (2516) กล่าววา่ แรงจูงใจเป็นสภาวะท่ีเกิดในบุคคลเพื่อควบคุม พฤติกรรมท่ี
จะมุ่งไปสู่เป้าหมาย 

                    วภิาพร ลาภสมบูรณ์ (2522) กล่าววา่ แรงจูงใจมีความหมายอยู ่3 ประการคือ  

 1)  แรงจูงใจ คือ สภาวะท่ีบุคคลถูกกระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อให้
บรรลุจุดหมายปลายทางท่ีวางไว ้ 

 2)  แรงจูงใจ คือ พฤติกรรมท่ีสนองความตอ้งการของมนุษย์และเป็นพฤติกรรมท่ีจะ
น าไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีวางไว ้ 

 3)  แรงจูงใจ คือ พฤติกรรมท่ีถูกกระตุ้นดว้ยแรงขบัของแต่ละบุคคลมีแนวทางไปสู่
จุดหมายปลายทางอยา่งใดอยา่งหน่ึงและร่างกายจะสมประสงคใ์นความตอ้งการนั้น 
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 กอบกาญจน์ เหรียญทอง (2556 : 53) กล่าวว่า แรงจูงใจของนักท่องเท่ียว หมายถึง 
เครือข่ายทั้งหมดของพลังทางวฒันธรรมและพลงัทางชีววิทยา ซ่ึงเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว ส่วนท่ีเป็นพลงัด้านจิตวิทยา คือ ความตอ้งการพกัผ่อนจากความเหน็ดเหน่ือยจากการ
ท างาน ตอ้งการไดเ้ห็นส่ิงท่ีแปลกใหม่เพื่อลดความวิตกกงัวล ส่วนพลงัทางสังคมจะเป็นความรู้สึก
ภาคภูมิใจท่ีไดไ้ปเห็นส่ิงมหศัจรรย ์อยา่งหน่ึงของโลก 

 แรงจูงใจทางการท่องเท่ียว จึงหมายถึง ส่ิงท่ีกระตุน้ ให้นกัท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียว 
เพื่อสนองความตอ้งการของตนเองหรือหมายถึง พฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวซ่ึงเป็นพฤติกรรม
ท่ีมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการจ าเป็นบางอย่างของแต่ละบุคคลทางด้านการ
ท่องเท่ียว พฤติกรรมท่ีมีเป้าหมายน้ีจะมีแรงจูงใจเป็นตัวผลกัดนัรวมอยู่ด้วย จึงส่งเสริมเร่งเร้าให้
บุคคลเดินทางมากข้ึนและยงัมีอิทธิพลท่ีท าให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ทั้งในด้าน
พฤติกรรมการบริโภคสินค้า รวมทั้งการบริการทางการท่องเท่ียวและพฤติกรรมทางสังคมท่ีผู ้
ใหบ้ริการตอ้นรับ สนใจศึกษา และมุ่งหวงัท่ีจะตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นเพื่อสร้างความพอใจ
สูงสุดให้แก่นกัท่องเท่ียวจนมีความพร้อมและความฝังใจท่ีจะกลบัมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเท่ียวเดิม
อีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงการท่องเท่ียวจะเกิดข้ึนไดน้ั้นนกัท่องเท่ียวจะตอ้งมีส่ิงบนัดาลใจ 

        2.3.2  แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว 

                   1)  ทฤษฎีล าดบัขั้นแห่งความตอ้งการจ าเป็น (Hierarchy of  needs) 

                          Maslow กล่าวว่า มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์มีความตอ้งการ และมนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรม

ต่างๆเพื่อท่ีจะสนองตอบความตอ้งการนั้นและความตอ้งการของมนุษยไ์ม่มีวนัจบส้ิน เม่ือความ

ต้องการอย่างหน่ึงได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอีกระดับหน่ึงก็จะเกิดข้ึนมาแทนท่ี 

แนวคิดน้ีถูกน าเสนอเป็นปิระมิด 5 ชั้น คือ ความตอ้งการทางดา้นสรีระวิทยา ความตอ้งการความ

มัน่คงปลอดภยัในชีวิต ความตอ้งการดา้นสังคม ความตอ้งการท่ีจะมีเกียรติยศช่ือเสียงและความ

ตอ้งการความส าเร็จแห่งตน 
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ภาพที ่2.1 แสดงทฤษฎีส าคญัเก่ียวกบัการด ารงชีวติของมาสโลว ์

 

ทีม่า: รายงานสรุปฉบบัผูบ้ริหาร โครงการส ารวจทศันคติและพฤติกรรมดา้นการท่องเท่ียวของ             

          ชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

                     2)  ทฤษฎีขั้นบนัไดแห่งการเดินทาง (Travel Career Ladder) 

                             Philip Pearce ประยกุตจ์ากทฤษฎีล าดบัขั้นแห่งความตอ้งการจ าเป็นของ Maslow 

แต่ความแตกต่างอยูต่รงท่ีในล าดบัขั้นท่ี 1 หรือความตอ้งการทางสรีระวิทยา ถึงขั้นท่ี 4 หรือความ

ตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงนั้นในแต่ละขั้นเกิดข้ึนทั้งจากบุคคลเป็นผูก้  าหนดเองและมีอีกส่วนหน่ึง

เป็นการชกัน าหรือก าหนดโดยผูอ่ื้น ยกเวน้ ความตอ้งการในขั้นสูงสุดหรือความตอ้งการความส าเร็จ

แห่งตน (ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด) เป็นขั้นท่ีเกิดจากความตอ้งการของตวับุคคล

เป็นผูก้  าหนดเอง 

 3)  แรงจูงใจวาระซ่อนเร้น (Hidden Agenda) ของ Cromton มี 7 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

                      3.1  การหลีกหนีจากสภาพแวดลอ้มท่ีจ าเจ 

                      3.2  การส ารวจและการประเมินตนเอง 

                       3.3  การพกัผอ่น 
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 3.4  ความตอ้งการเกียรติภูมิ 

 3.5  ความตอ้งการท่ีจะถอยกลบัไปสู่สภาพดั้งเดิม 

                       3.6  กระชบัความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ 

                        3.7  การเสริมสร้างการปะทะสังสรรคท์างสังคม 

     4)  แรงจูงใจในการท่องเท่ียวในทศันะของ Swarbrooke  

                       4.1  แรงจูงใจทางดา้นสรีระวทิยาหรือทางกายภาพ 

                       4.2  แรงจูงใจทางดา้นวฒันธรรม 

 4.3  การท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกบางอยา่ง 

                     4.4  การท่องเท่ียวเพื่อใหไ้ดม้าเพื่อสถานภาพ 

 4.5  แรงจูงใจในการพฒันาตนเอง 

 4.6  แรงจูงใจส่วนบุคคล  

 ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(2544) กล่าวไวว้า่ แรงจูงใจทางการท่องเท่ียวของบุคคลมีความ 

แตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง แรงจูงใจมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมการบริโภค

และพฤติกรรมทางสังคมแตกต่างกนัไปดว้ย ความแตกต่างน้ีเกิดจากอิทธิพลของปัจจยัต่อไปน้ี  

 1)  ปัจจยัภายในตวับุคคล เป็นสาเหตุและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเดินทาง เป็น
แรงจูงใจ ทางดา้นความตอ้งการพกัผอ่นของบุคคล การรับรู้ทางดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การท่องเท่ียว ความเช่ือในสถานการณ์ขอ้มูลท่ีได้เคยพบเห็น ทศันคติต่อจุดหมาย
ปลายทางการท่องเท่ียวเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัและมีอิทธิพลเชิงลึกต่อท่องเท่ียว  

 2)  ปัจจยัอิทธิพลจากภายนอกท่ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ เพศ อาชีพ รายได้ ระดบัการศึกษา สภาวะการ
ท างาน ลักษณะการบริโภคของครอบครัว ปัจจยัทางเศรษฐกิจในครัวเรือนและเศรษฐกิจของ 
ประเทศ ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม ประกอบด้วย ภาษา ศาสนา วฒันธรรม วิถีชีวิต ระดบัชั้น 
ทางสังคม ค านิยม ปัจจยัทางกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางและปัจจยัทางเทคโนโลยีท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อส่ือสารและเป็นสารสนเทศ ปัจจยัเหล่าน้ีเขา้มามีอิทธิพลต่อรูปแบบ   
การด าเนินชีวติของบุคคลในยุคโลกาภิวตัน์จึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางและเลือกซ้ือสินคา้
และการบริการทางการท่องเท่ียว 

 3)  ปัจจยัท่ีมีรากฐานมาจากความต้องการจ าเป็นของบุคคล เป็นปัจจยัท่ีเป็นความ
ต้องการ จ าเป็นทางด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ทุกคน ตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์
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(Maslow’s Theory of Motivation) ท่ีกล่าวว่า มนุษย์มีล าดับขั้นของความต้องการจ าเป็นอย่าง
ต่อเน่ืองหากความต่องการขั้นตน้ไดรั้บการตอบสนองแลว้มนุษยก์็จะตอ้งการในขั้นต่อไป ล าดบัขั้น
ความตอ้งการจ าเป็นเหล่าน้ีไดแ้ก่                                       

         3.1  ความตอ้งการจ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร น ้ าอากาศ เส้ือผา้ ท่ีอยู่
อาศยัและสุขอนามยั 

                            3.2  ความตอ้งการจ าเป็นในเร่ืองความปลอดภยั การคุ้มครองให้พน้จากอนัตราย
ไดรั้บการบริการท่ีซ่ือสัตย ์

                            3.3 ความต้องการจ าเป็นในเร่ืองความสัมพนัธ์และได้รับการยอมรับในสังคม
ไดรั้บความรัก ความเขา้ใจใหค้วามส าคญัยกยอ่ง เอาใจใส่จากกลุ่มเพื่อน  

                            3.4  ความตอ้งการจ าเป็นในเร่ืองเกียรติภูมิ ศกัด์ิศรี ความมีหนา้ตาและสถานะทาง
สังคม เป็นแรงจูงใจระดบัสูงท่ีตอ้งการได้รับการอ านวยความสะดวกเป็นอย่างยิ่งหรือได้พบเห็น
ทดลองส่ิงแปลกใหม่ท่ีเป็นเกียรติมากกวา่คนอ่ืน  

                            3.5  ความตอ้งการจ าเป็นในเร่ืองการได้รับความส าเร็จสูงสุดในชีวิตท่ีพึงกระท า
ได้ตามศกัยภาพและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของตนถือได้ว่าเป็นแรงจูงใจท่ีมีเป้าหมายสูงสุดและ
แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล 

  เพียช (Pearce) , มอริสสัน (Morrison)  และรูทเล็ดจ์ (Rutledge 1998) ได้น าเสนอ

แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว 10 ประการดงัต่อไปน้ี 

 1)  แรงจูงใจท่ีจะไดส้ัมผสัส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนัความสนใจท่ีจะไดส้ัมผสักบัส่ิงแวดลอ้ม

มีมากข้ึนโดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นมรดกโลก (World Heritage) ส่ิงแวดล้อมท่ีว่าแบ่งออกเป็น

ส่ิงแวดลอ้ม  สีน ้ าเงินหรือส่ิงแวดลอ้มทางทะเลและส่ิงแวดลอ้มสีเขียวหรือส่ิงแวดลอ้มประเภทป่า

เขา น ้าตก 

 2)  แรงจูงใจท่ีจะได้พบปะกบัคนในทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวประเภทน้ีมกันิยมเดินทาง

แบบสะพายเป้ (backpacker) 

 3)  แรงจูงใจท่ีจะเขา้ใจวฒันธรรมทอ้งถ่ินและประเทศเจา้บา้น การไดดู้วฒันธรรมอ่ืน

เป็นท่ีน่าสนใจส าหรับนกัเดินทางชาวเอเชียโดยเฉพาะชาวจีนและชาวเกาหลีซ่ึงเม่ือก่อนไม่มีโอกาส

ไดส้ัมผสักบัวฒันธรรมต่างชาติ 

DPU



18 

 

 4)  แรงจูงใจท่ีจะเสริมสร้างสัมพนัธภาพภายในครอบครัว แนวโนม้น้ีเห็นไดจ้ากแหล่ง

ท่องเท่ียวประเภท Theme park และท่ีพกัประเภทรีสอร์ทท่ีจดัไวส้ าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา

เป็นครอบครัว 

 5)  แรงจูงใจท่ีจะไดพ้กัผ่อนในสภาพแวดลอ้มท่ีน่าสบาย การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การ

ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมก็เป็นแรงจูงใจท่ีท าให้นกัเดินทางไดพ้กัผอ่นในส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าสบาย เช่น 

การชมปะการังหรือการเดินป่าดูนก เป็นตน้ 

 6)  แรงจูงใจท่ีจะไดท้  ากิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจและฝึกทกัษะ เช่น เดินทางไปเรียน

ภาษา ด าน ้า ตกปลา ตีกอลฟ์เป็นการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มพนูทกัษะ 

 7)  แรงจูงใจท่ีจะมีสุขภาพดี ปัจจุบนัมีแนวโน้มท่ีจะเดินทางเพื่อเขา้รับการบ าบดัใน

ศูนยส์ปาต่างๆ การเขา้คอร์สลดน ้าหนกั เป็นตน้ 

 8)  แรงจูงใจท่ีจะได้รับการคุ้มกันและความปลอดภัย นักท่องเท่ียวจะเดินทางไป

ท่องเท่ียวในประเทศท่ีมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตัวนักท่องเท่ียวเองโดยจะ

หลีกเล่ียงไม่ไปในประเทศท่ีมีปัญหาความไม่สงบทางการเมือง 

 9)  แรงจูงใจท่ีจะไดรั้บการยอมรับนบัถือและไดรั้บสถานภาพทางสังคม ความสนใจใน

สภาพสังคมเป็นองค์ประกอบหลักอย่างหน่ึงของแรงจูงใจของมนุษย์ ประสบการณ์ทางการ

ท่องเท่ียวสามารถสร้างภาพพจน์ใหก้บับุคคลได ้

 10)  แรงจูงใจท่ีจะให้รางวลัแก่ตวัเอง การให้รางวลัตนเองในรูปของการแสวงหาความ

สนุก เช่น การกิน การด่ืมหรือการหาความสุขทางเพศ การซ้ือของล้วนสะทอ้นถึงการให้รางวลั

ตวัเองเพื่อฉลองความส าเร็จหรือเพื่อชดเชยต่อส่ิงท่ีขาดหายไป 

 กฤษณะ เดชาสุรักษ์ชน (2552, น.29-30) กล่าวว่า แรงจูงใจหรือส่ิงกระตุ้นให้คน

เดินทางเป็นส่ิงส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงความต้องการของนักท่องเท่ียวว่าเดินทางเพื่ออะไรและ

คาดหวงัท่ีจะได้รับผลิตภณัฑ์และการบริการในรูปแบบใด แรงจูงใจท่ีท าให้คนเดินทางเดินทางมี

จ าแนก 2 ประเภท ไดแ้ก่ ปัจจยัดึง (Pull Factor) และปัจจยัผลกั (Push Factor) 

 1)  ปัจจยัดึง (Pull Factors) หมายถึง ปัจจยัภายนอกตวับุคคลซ่ึงส่งเสริมหรือดึงดูดให้

คนเดินทางไปท่ีต่างๆ ไดแ้ก่  
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               1.1  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factory) ประเทศท่ีมีสภาพเศรษฐกิจดีย่อม

เอ้ืออ านวยใหค้นในประเทศนั้นมีอ านาจทางการซ้ือสูง (High Purchase Power) และโอกาสเดินทาง

ไปยงัสถานท่ีต่างๆ ไดม้าก  

                  1.2  ปัจจยัทางภูมิศาสตร์  (Geographic Factor) นักจิตวิทยา Adler Fedler ได้ให้ขอ้คิด

ทางพฤติกรรมของมนุษย์ไวว้า่ “ คนมกัแสวงหาส่ิงท่ีตนเองไม่มีหรือแสวงหาส่ิงท่ีแตกต่างไปเพื่อ

ชดเชยส่ิงท่ีตนไม่มี ” ขอ้คิดดังกล่าวอาจน ามาประยุกต์ใช้กบัแนวคิดทางปัจจยัภูมิศาสตร์ ได้ว่า 

นกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากประเทศหรือท้องถ่ิน

ตวัเอง  

 1.3  ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม (Socio-Cultural factor) รูปแบบวฒันธรรมและ        

บรรทดัฐาน (Norm) ของสังคมใดสังคมหน่ึงเป็นส่ิงก าหนดค่านิยมในการเดินทางของสังคมนั้น                

ในขณะเดียวกนัวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีงานเทศกาล ประวติัศาสตร์สามารถเป็นส่ิง

ดึงดูดท่ีท าใหค้นในสังคมอ่ืนเดินทางมายงัทอ้งถ่ินของตนได ้  

                   1.4  ปัจจยัทางการเมือง (Political Factor) ประเทศใดท่ีมีสภาวการณ์ทางการเมือง มัน่คง

ยอ่มเอ้ืออ านวยให้คนในประเทศอ่ืนเดินทางมายงัประเทศตนได้และในขณะเดียวกนันโยบายของ

รัฐบาลอาจกั้นหรือส่งเสริมใหค้นเดินทางไปยงัประเทศอ่ืนเช่นเดียวกนั  

               1.5  ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology) การพัฒนาทางการส่ือสารการคมนาคม 

โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกและส่ิงบนัเทิงเป็นปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยให้คนเดินทางได้

สะดวกและรวดเร็วและปลดภยัยิ่งข้ึน นอกจากน้ีความล ้ าหน้าทางเทคโนโลยีของบางประเทศก็

สามารถเป็นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวได ้

                  1.6  ส่ือ (Media) ส่ือมีอิทธิพลต่อความคิด ค่านิยมและการตดัสินใจของคน เน่ืองจาก

ส่ือมวลชนจะถ่ายทอดข่าวสารทางการท่องเท่ียวสู่ประชาชนและสร้างภาพพจน์ของสถานท่ีแต่ละ

แห่งได ้ถา้ข่าวสารหรือขอ้มูลท่ีปรากฏบนส่ือเป็นภาพท่ีดีก็สามารถดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเดินทาง 

ในทางตรงกนัขา้มการตดัสินใจในการเดินทางมาถา้ขอ้มูลปรากฏในเชิงลบก็อาจเปล่ียนทศันคติและ

การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวไดเ้ช่นเดียวกนั 

  2)  ปัจจยัผลัก (Push Factors) หมายถึง ความรู้สึกความต้องการท่ีเกิดข้ึนภายในตวั

บุคคลและกระตุน้ให้มีความตอ้งการท่ีจะเดินทางซ่ึง Abraham H.Maslow ไดก้ล่าวถึงปัจจยัผลกัว่า 
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คนจะมีพฤติกรรมแสดงออกต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของตน ดงันั้นความตอ้งการท่ีแตกต่าง

กันของนักท่องเท่ียวแต่ละคนจึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก าหนดพฤติกรรม การแสดงออกของ            

นกัท่องเท่ียว ดงัตวัอยา่งรายละเอียดต่อไปน้ี  

                   2.1  นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะพกัผ่อนคลายเครียดและตอ้งการได้รับความ

สะดวกสบาย ความสนุกสนาน ความบนัเทิงซ่ึงเป็นการตอบสนองทางกาย (Physical Need)  

                  2.2  นกัท่องเท่ียวตอ้งการพาหนะเดินทาง ท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียวร้านอาหารท่ีปลอดภยั

และสะอาด นอกจากน้ีตอ้งการให้ผูบ้ริการมีความซ่ือสัตย์จริงใจและสามารถให้ข้อมูลต่างๆ ท่ี

ถูกตอ้ง ซ่ึงจะท าใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกปลอดภยัและมัน่คง (Safety Need)  

                   2.3  นกัท่องเท่ียวคาดหวงัให้ผูบ้ริการทกัทายหรือให้ความส าคญักบัการปรากฏตวัของ

ตนอยู่เสมอคาดหวงัให้จดจ าช่ือ นามสกุลขอ้มูลส่วนบุคคลของตนได้ถูกตอ้ง เพราะแสดงถึงการ

ยอมรับและยกยอ่งนบัถือในสังคมนั้นๆ (Social Need)  

                  2.4  นกัท่องเท่ียวบางคนเดินทางท่องเท่ียวเพื่อไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดล้องส่ิงแปลกใหม่ของ

สถานท่ีท่องเท่ียวและได้รับความสะดวกสบายและการบริการท่ีมีคุณภาพเพื่อการสะสม

ประสบการณ์ท่ีเสริมสร้างความเช่ือมัน่และศกัด์ิศรีของตนเอง (Esteem Need)  

                    2.5  นกัท่องเท่ียวบางคนนิยมเดินทางและส ารวจท้องถ่ินต่างๆ ดว้ยตนเองโดยไม่สนใจ

วา่ทอ้งถ่ินนั้นจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้หรือไม่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะเรียนรู้หรือพยายามท า

ความรู้จกั เขา้ใจในวฒันธรรมและชีวติความเป็นอยูข่องคนในทอ้งถ่ินและมกัจดหรือบนัทึกส่ิงท่ีตน

ไดพ้บเห็นเพื่อเป็นการบนัทึกประสบการณ์และความส าเร็จของตน (Self-Actualization Need) 
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ภาพที ่2.2 แสดงความสัมพนัธ์แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว 
 
ทีม่า: แรงจูงใจทางการท่องเท่ียวในทศันะของ Swarbrooke Maslow’s Hierarchy of Needs  
 

 ทฤษฎีท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีอ้างอิงถึงมาเป็นเวลานานอย่างทฤษฎีล าดับขั้นความ
ต้องการของ Maslow สามารถน ามาอธิบายแรงจูงใจในการท่องเท่ียวของมนุษย์ได้อย่างมี
ความหมาย  

 Abraham Maslow (1954) เสนอแนวคิดในการอธิบายความตอ้งการของมนุษย์มาเป็น
ล าดบัขั้น โดยเร่ิมจากความตอ้งการดา้นกายภาพ ล าดบัท่ีสองคือความปลอดภยั จากนั้นเป็นความ
ตอ้งการการยอมรับ ขั้นท่ีส่ีคือความมีช่ือเสียงและขั้นสุดทา้ยคือการรู้จกัตนเอง (ว่าตอ้งการส่ิงใด) 
Maslow เช่ือวา่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการเป็นล าดบัขั้นดงักล่าว หากความตอ้งการขั้นต ่าไดรั้บการ
ตอบสนองจนพึงพอใจมนุษยจ์ะมีความตอ้งการขั้นสูงข้ึนและส่ิงท่ีจะมาจูงใจมนุษยไ์ดน้ั้น คือส่ิงท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจนพึงพอใจ 

 ล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs) สามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 5 ล าดบั ดงัน้ี 

 1)  ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐานของ
มนุษย ์เช่น ปัจจยัส่ีความตอ้งการทางเพศ น ้ าด่ืม อากาศ ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค การพกัผ่อนนอน
หลบัและส่ิงท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ ท่ีท าให้มนุษยด์ ารงชีวิตอยู่ได้ความตอ้งการเหล่าน้ีเป็นความต้องการ
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พื้นฐานท่ีคนจะถูกจูงใจให้ท าทุกส่ิงทุกอย่างเพื่อท่ีจะได้ส่ิงจ าเป็นเหล่าน้ีแต่เม่ือได้มาแล้วความ
ตอ้งการเหล่าน้ีก็ยติุท่ีจะเป็นตวัจูงใจหลกั (Prime Motivation) อีกต่อไป  

 2)  ความต้องการความปลอดภยั (Safety Needs) เม่ือความตอ้งการทางด้านร่างกาย
ได้รับการตอบสนองแล้วจนเป็นท่ีพอใจ ความต้องการขั้นน้ีจะเกิดข้ึนอีก ประกอบด้วยความ
ตอ้งการความปลอดภยั ปรารถนาท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากภยัอนัตรายต่างๆ ท่ีจะมีต่อร่างกาย 
เช่น อุบติัเหตุ อาชญากรรม เป็นตน้ นอกจากน้ียงัหมายถึงความตอ้งการความมัน่คงในการท างาน
และมีบ าเหน็จบ านาญความตอ้งการทางดา้นความมนัคงปลอดภยัน้ีเม่ือไดรั้บการตอบสนองจนเป็น
ท่ีพอใจของบุคคลแล้วบุคคลก็จะเกิดความตอ้งการในล าดบัขั้นท่ีสูงข้ึนไปอีกล าดบัขั้นโดยการ
ท่องเท่ียวในขณะท่ีสองขั้นแรกถูกจดัอยู่ในล าดบัขั้นต ่าของความตอ้งการของมนุษย ์ล าดบัขั้นท่ี
เหลือทั้งสามถูกจดัเป็นความตอ้งการขั้นสูง 

 3)  ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการท่ีจะให้สังคมหรือ
องค์การยอมรับและเห็นความส าคญัของเขาว่าเป็นสมาชิกขององค์การความตอ้งการท่ีจะให้ผูอ่ื้น
ชอบตนเป็นผูมี้ความส าคญัต่อบุคคลอ่ืน ในขั้นน้ีมนุษยต์อ้งการเพื่อน ตอ้งการคบคา้สมาคมตอ้งการ
มีครอบครัว มีความรักและความเห็นใจจากเพื่อร่วมงาน  

 4)  ความตอ้งการช่ือเสียง (Esteem Needs) หมายความรวมถึงความตอ้งการให้เกิดความ
เคารพตนเอง (Self-Respect) ความรู้สึกวาตนเองเป็นผูป้ระสพผลส าเร็จและได้รับการยอมรับ
เช่นนั้นจากบุคคลอ่ืนตอ้งการสถานภาพ (Status) และความมีช่ือเสียง เกียรติยศ (Prestige) เป็นส่วน
ส าคญัของความตอ้งการยกย่องเคารพ การท่ีความตอ้งการน้ีไดรั้บการตอบสนองน าซ่ึงความรู้สึก
เช่ือมนัในตวัเองในความสามารถและรู้สึกวา่ตนเองเป็นผูมี้ประโยชน์และมีความส าคญัในสังคม  

 5)  ความตอ้งการรู้จกัตนเอง (Self-actualization Needs) เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุด 
หมายถึง การรู้จกัตนเอง และตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง  การท่องเท่ียวเป็น
กิจกรรมท่ีมนุษยใ์ชต้อบสนองความตอ้งการ ซ่ึงอาจจะมากกวา่หน่ึงอยา่ง ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียว
ท่ีเหมือนกนัอาจตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัก็เป็นได ้

 จากพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประวติัศาสตร์ท าให้มีการวิเคราะห์แรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในแต่ละรูปแบบการเดินทางนอกจากนั้นการเช่ือมโยงทฤษฏีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ
และน ามาปรับใชใ้นการอธิบายการเดินทางท่องเท่ียว อีกทั้งงานวิจยัท่ีพยายามจะคน้หาและอธิบาย
พฤติกรรมการท่องเท่ียว แรงจูงใจท่ีท าให้คนตอ้งการท่องเท่ียว (Motivators) เป็นปัจจยัท่ีมีมากมาย
และมีการสรุปออกมาอยา่งชดัเจนวา่มีอะไรบา้ง ปัจจยัแต่ละปัจจยัเป็นตวัขบัให้เกิดความตอ้งการแต่
ปัจจยัหลายๆ ปัจจยั มารวมกนัก็ท าให้เกิดความตอ้งการข้ึนมาไดเ้ช่นกนั มากไปกวา่นั้นการรวมตวั
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กันของปัจจยัดังกล่าว สามารถเป็นได้ในหลายๆ รูปแบบ อย่างไรก็ดีมีนักคิดนักวิจัยหลายคน
พยายามสรุปประเภทของแรงจูงใจ    

 โกเมศ ศุภนภาโสตถ์ิ (2554, น.11) ไดเ้สนอประเภทของแรงจูงใจในการท่องเท่ียวไว ้    
6 ประเภท ดว้ยกนัคือ  

 1)  ปัจจยัส่วนตวั ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเพื่อเยี่ยมเยือนญาติ เพื่อนหรือเพราะเพื่อเอาใจ
ผูอ่ื้น 

 2)  เพื่อพฒันาตนเอง เป็นการท่องเท่ียวเพื่อพฒันาความสามารถ ทกัษะและเพื่อหา
ความรู้ใหม่ๆ  

 3)  ปัจจยัดา้นอารมณ์ คือ การท่องเท่ียวเพื่อตอ้งการความรู้สึก เช่น โรแมนติก ต่ืนเตน้ 
ทา้ทาย สนุกสนาน ทา้ทาย การร าลึกหาอดีต เป็นตน้  

 4)  สถานภาพ ซ่ึงเก่ียวพนัถึงความตอ้งการความเด่น สมยันิยม สังคม  

 5)  วฒันธรรม เป็นการท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้วฒันธรรมใหม่ๆ รวมถึงเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต
ในแต่ละสังคมท่ีต่างออกไป  

 6)  กายภาพ เช่น การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ การพกัผอ่น เป็นตน้ 

 บีช (Beach) และแร็กเฮ็บ (Ragheb 1983) ได้เสนอ Leisure Motivation Scale ซ่ึงแบ่ง
แรงจูงใจดงักล่าวออกเป็น 4 ประเภทโดยอิงหลกัความตอ้งการของ Maslow ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
ดงัต่อไปน้ี  

 1)  ปัจจยัดา้นความตอ้งการรู้จกัตนเอง โดยแรงจูงใจประเภทน้ีจะท าให้เกิดพฤติกรรม
ท่องเท่ียวแบบเรียนรู้ การคน้หา การใชค้วามคิด จินตนาการ  

 2)  ปัจจยัด้านความต้องการทางด้านสังคม พฤติกรรมการท่องเท่ียวโดยมีแรงจูงใจ
ประเภทน้ีจะท่องเท่ียวโดยมีเหตุผลด้านสังคมเป็นหลัก ประกอบไปด้วยเหตุผล 2 อย่างคือ             
(1) ความตอ้งการเพื่อนตอ้งการเป็นท่ียอมรับ (2) ความตอ้งการปฏิสัมพนัธ์กบผูอ่ื้นซ่ึงเหตุผลอยา่ง
หลงัน้ีเป็นความตอ้งการท่ีจะเอาใจผูอ่ื้น 

 3)  ปัจจยัดา้นความตอ้งการความส าเร็จ มกัเป็นผูท้่องเท่ียวแบบผจญภยัหรือท ากิจกรรม
ท่ีท าใหต้นเองรู้สึกวา่ตนเองมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงส าเร็จ
ลุล่วงดว้ยความสามารถของตน 

 4)  ปัจจยัดา้นความตอ้งการปลีกตวั คือความตอ้งการท่ีจะหลีกหนีจากสังคมหรือส่ิงท่ี
เป็น ชีวติประจ าวนั ตอ้งการพกัผอนปลดปล่อยตนเองออกมาจากชีวติสังคม 
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 เพียซ (Pearce) , มอริสสัน (Morrison) และรูทเล็ดจ์ (Rutledge 1998) ได้น าเสนอ
แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวไว ้10 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

 1)  แรงจูงใจท่ีจะไดส้ัมผสัส่ิงแวดลอ้ม 

 2)  แรงจูงใจท่ีจะไดพ้บปะกบัคนในทอ้งถ่ิน 

 3)  แรงจูงใจท่ีจะเขา้ใจวฒันธรรมทอ้งถ่ินและประเทศเจา้บา้น 

 4)  แรงจูงใจท่ีเสริมสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัว 

 5)  แรงจูงใจท่ีจะไดพ้กัผอ่นในสภาพแวดลอ้มท่ีสบาย 

 6)  แรงจูงใจท่ีไดท้  ากิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจและฝึกทกัษะ 

 7)  แรงจูงใจท่ีจะมีสุขภาพดี 

 8)  แรงจูงใจท่ีจะไดรั้บการคุม้กนัและความปลอดภยั 

 9)  แรงจูงใจท่ีจะไดรั้บการยอมรับและสถานภาพทางสังคม 

 10)   แรงจูงใจท่ีจะใหร้างวลัแก่ตนเอง 

 แรงจูงใจทางการท่องเท่ียวในทัศนะของ Swarbrooke การวิจัยน้ีจะสามารถท าการ

จ าแนกประเภทของนกัท่องเท่ียวตามแรงจูงใจของเขาได ้

 

2.4  ความหมาย แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคติ 

        2.4.1   ความหมายของทศันคติของนกัท่องเท่ียว 

                    ทัศนคติของนักท่องเท่ียว หมายถึง การผสมผสาน การจัดระเบียบความเช่ือของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการแสดงความรู้สึกถึงความชอบหรือความรู้สึกไม่ชอบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง สถานท่ี
ใดสถานท่ีหน่ึงหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงท่ีมีความเก่ียวพนักบัการท่องเท่ียว 

 สุวภาพ ประภาสวสัด์ิ (2554, น. 9-10) ไดก้ล่าววา่ ค  าวา่ “ ทศันคติ ” (Attitude) หรือมี
ช่ือเรียกอีกกอยางหน่ึงว่า เจตคติ มีผูใ้ห้ค  านิยามไวต่้างๆ มากมายมากกว่า 100 นิยาม ในท่ีน้ีจะขอ
เลือกน ามากล่าวเพียง 3 นิยาม ท่ีไดรั้บการยอมรับ ดงัต่อไปน้ี 

 นิยามท่ี 1 ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อวตัถุอยา่งใดอยา่งหน่ึงวา่
มีลกัษณะอยา่งไร มีความรู้สึกทางบวกหรือทางลบ (Positive or Negative) ช่ืนชอบหรือไม่ช่ืนชอบ 
(Favorable or Unfavorable) หรือเห็นดว้ยหรือคดัคา้น (Pro or Con) ซ่ึงการนิยามน้ีเป็นการมอง
ทศันคติในแง่ของความรู้สึกหรือปฏิกิริยาท่าทีท่ีมีต่อวตัถุ (Object) 
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 นิยามท่ี 2 ทศันคติ หมายถึง ความมีใจโนม้เอียงอนัเกิดจากการเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองต่อ 
วตัถุหรือระดบัชั้นของวตัถุ ในลกัษณะเห็นดีเห็นชอบหรือหรือไม่ชอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่งสม ่า
เสมอ เช่น ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ก็หมายถึง ความโนม้เอียงของผูบ้ริโภคอนัเกิดจาก
เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีจะประเมินตราสินคา้ว่าชอบตรานั้นหรือไม่ชอบตรานั้น อยา่งสม ่าเสมอ
คงเส้นคงวา 

 นิยามท่ี 3 ทศันคติอาจใหนิ้ยามโดยน านิยามท่ี 2 มาแยกลกัษณะให้เห็นเป็นขอ้ๆ แลว้ให้
นิยามใหม่วา่ หมายถึง 

 1)  เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีก่อเกิดจากการเรียนรู้ (Learned Construct)  

 2)  ความโนม้เอียงท่ีจะตอบสนองต่อ (Tendency to Response to)  

 3)  วตัถุอยา่งใดอยา่งหน่ึง (An Object)  

 4)  ในลกัษณะท่ีมัน่คงสม ่าเสมอ (Consistently)  

 5)  ในแนวทางเห็นชอบดว้ยหรือไม่เห็นชอบ (Favorable or Unfavorable Way) 

 โรคีช (Rokeach 1970, น. 112) ให้ความหมายไวว้่า ทศันคติเป็นการผสมผสานหรือ   
การจดัระเบียบความเช่ือท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ผลรวมของ     
ความเช่ือน้ีจะเป็นตวัก าหนดแนวโน้มของบุคคลท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลกัษณะท่ีชอบหรือ   
ไม่ชอบ 

 ไมเออร์ (Myers) ฟิชชนั (Fishen) และแอจสัน (Ajzen, 1980 อา้งถึงใน กฤษณะ เดชาสุ
รักษช์น, 2552, น. 14 ) ให้ความหมายของทศันคติวา่ เป็นการตอบสนองวา่ชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิง 
ต่างๆ เช่น ส่ิงของ คน สถานท่ีการกระท า ความคิดหรือสถานการณ์โดยแสดงออกในรูปของ      
ความเช่ือ ความรู้สึกหรือพฤติกรรม 

 สุชาติ โสมประยรู (2520, น. 110-111) ให้ความหมายไวว้่า ทศันคติเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
ภาวะแห่ง ความพร้อมของจิตใจ ซ่ึงมีปฏิกิริยาต่อส่ิงแวดล้อมต่างๆ ทั้งในลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรม
และนามธรรม  

 อริญชยา ทบัทิมทอง (2551, น. 8) กล่าวว่าลักษณะของทศันคติ (attitude) หมายถึง 
ความโนม้เอียงท่ีเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีพึงพอใจหรือไม่พอใจต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงหรืออาจ หมายถึง การแสดงความรู้สึกภายในท่ีสะทอ้นวา่บุคคลมีความโน้มเอียง พอใจหรือ  
ไม่พอใจเอียงต่อบางส่ิงบางอย่าง เช่น ตราสินค้า บริการร้านค้าปลีกเน่ืองจากเป็นผลจาก
กระบวนการทางจิตวิทยา ทศันคติไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงแต่ตอ้งแสดงว่าบุคคลกล่าวถึง
อะไรหรือท าอะไรโดยมีลกัษณะท่ีส าคญั  ดงัน้ี  
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 1)  ทศันคติท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง ซ่ึงส่ิงหน่ึง ประกอบดว้ยแนวความคิดการบริโภคเฉพาะอยา่ง
หรือแนวคิดท่ีสัมพนัธ์กบัการตลาด  

 2)  ทศันคติเป็นเร่ืองของส่ิงสะสมในสมองท่ีไดเ้รียนรู้มาไดแ้ก่ ความรู้ความเช่ือค่านิยม 
ทศันคติท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นผลมาจากประสบการณ์โดยตรงเก่ียวกับผลิตภณัฑ์       
การเปิดรับจากส่ือมวลชน 

 3)  ทศันคติไม่เปล่ียนแปลง มีแนวโน้มจะคงเส้นคงวาคือ ทศันคติในทุกๆ เร่ืองมีความ     
สอดคล้องกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออก แมว้่าจะมีแนวโน้มคงท่ี แต่ทศันคติไม่จ  าเป็นจะตอ้งถาวร
เสมอไป สามารถจะเปล่ียนแปลงได ้

 4)  ทัศนคติเกิดข้ึนภายใต้สภาวะแวดล้อม ทัศนคติเกิดข้ึนภายใต้เหตุการณ์และ
สถานการณ์ท่ีส่ิงแวดลอ้มถูกกระทบโดยสถานการณ์ 

 ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า ทศันคติ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกนัระหว่างความรู้สึกและ
ความเช่ือหรือการรู้ของบุคคลกบัแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมโตต้อบในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมาย
ของทศันคตินั้น โดยสรุป ทศันคติในท่ีน้ีเป็นเร่ืองของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิดและความโน้ม
เอียงของบุคคลท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสารและการเปิดรับรายการกรองสถานการณ์ท่ีไดรั้บมาซ่ึงเป็นไปได้
ทั้ งเชิงบวก และเชิงลบ ทัศนคติมีผลให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นได้ว่า ทัศนคติ
ประกอบดว้ยความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกนั้นออกมาโดยทางพฤติกรรม 

         2.4.2  องคป์ระกอบของทศันคติ 

 ไทรแอนดิส (Triandis 1971, น. 8-12) กล่าวถึง องค์ประกอบของทัศนคติไว้ว่ามี           
องคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ  

 1)  ด้านความรู้ (The Cognitive Component) หมายถึง ความรู้ ความเช่ือและความคิด
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด 

 2)  ด้านความรู้สึก (The Affective Component) หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ
ความรู้สึกทางบวกหรือทางลบต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  

 3)  ดา้นพฤติกรรม (The Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้มหรือความพร้อมท่ี 
บุคคลจะตอบรับหรือปฏิเสธ เพื่อให้มองเห็นภาพองคป์ระกอบของทศันคติอยา่งชดัเจนข้ึน ซ่ึงจะมี
ความสัมพนัธ์กนัมาก บางคร้ังจะแยกไม่ออกจากกนัอยา่งเด็ดขาด เช่น บุคคลท่ีเคยมีประสบการณ์
ในการแผว้ถางป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแลว้ถูกเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติจบักุมด าเนินคดีคนๆ นั้น
อาจจะมีความรู้สึกในดา้นลบต่อเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแต่ในขณะเดียวกนัคนๆนั้น อาจยอมรับ   
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วา่การแผว้ถางป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเป็นการกระท าท่ีผิดต่อกฎหมาย เจา้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
อ านาจหนา้ท่ีซ่ึงเป็นไปในทางบวกและมีแนวโนม้ท่ีจะไม่กระท าการท่ีผดิกฎหมายอีก  

   โม เดลโครงส ร้ า งทัศนค ติ  (Structural model of attitudes) การท า คว าม เข้า ใ จ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติและพฤติกรรม นกัจิตวทิยาไดส้ร้างโมเดลเพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของ

ทศันคติ การก าหนดส่วนประกอบของทศันคติเพื่อจะอธิบายพฤติกรรมท่ีคาดคะเน ต่อมาจะส ารวจ

โมเดลทศันคติท่ีส าคญัหลายประการ แต่ละโมเดลมีทศันคติท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัส่วนประกอบของ

ทศันคติและวธีิการซ่ึงส่วนต่างๆ เหล่าน้ีมีการจดัหรือมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั โดยรายละเอียดดงั

แผนภูมิรูปภาพท่ี 2.3 

 

 
    

ภาพที ่2.3 แสดงโมเดลองคป์ระกอบทศันคติ 3 ประการ (Tricomponent attitude model)   
                                    
ทีม่า: http://thesisavenue.blogspot.com/2008/09/atttitude.html 
 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า ทศันคติมีองค์ประกอบทั้งหมด 3 ดา้น คือ              
องคป์ระกอบดา้นความรู้ หมายถึง ความเช่ือถือของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หากบุคคลมีความรู้ส่ิงใด
ดีหรือความเช่ือต่อส่ิงต่างๆ วา่ดีก็จะมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น องค์ประกอบท่ีสอง คือ ดา้นความรู้สึก 
หมายถึง ปฏิกิริยาการตอบสนองทางดา้นความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีมีต่อวตัถุหรือบุคคลใดหรือส่ิงใดก็
จะท าใหมี้ทศันคติท่ีดีหรือไม่ดีต่อส่ิงนั้นและองคป์ระกอบท่ีสาม คือ ดา้นพฤติกรรมหรือการกระท า 
หมายถึง บุคคลจะประพฤติหรือปฏิบติัอย่างไรต่อวตัถุหรือกลุ่มบุคคล ในกรณีน้ีความเช่ือและ
ความรู้สึกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ซ่ึงองคป์ระกอบแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั กล่าวคือ 
ถา้บุคคลมีทศันคติท่ีดียอ่มก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีและมีปฏิกิริยาตอบสนองในทางท่ีดีและเม่ือบุคคล
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มีทศันคติท่ีไม่ดีก็จะก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีไม่ดีและจะส่งผลทางดา้นปฏิกิริยาตอบสนองในทางท่ีไม่
ดีตามไปดว้ย 

          2.4.3  ลกัษณะของทศันคติ 

 พิชิต วรรณราช. (2549, น. 4) อธิบายถึง ลกัษณะของทศันคติท่ีส าคญัมีดงัน้ี  

 1)  ทศันคติ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้หรือการไดรั้บประสบการณ์ ไม่ใช่ส่ิงท่ีติดตวั
มาแต่ก าเนิด  

 2)  ทศันคติ เป็นดัชนีท่ีช้ีแนวทางการแสดงพฤติกรรม กล่าวคือถ้ามีทศันคติท่ีดีก็มี     
แนวโน้มท่ีจะเขา้หาหรือแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ในทางตรงกนัขา้มถา้มีทศันคติท่ีไม่ดีก็มีแนวโน้ม     
ท่ีจะไม่เขา้หาโดยการถอยหนีหรือต่อตา้นการแสดงพฤติกรรมนั้น  

 3)  ทัศนคติ สามารถถ่ายทอดจากบุคคลหน่ึงไปสู่บุคคลอ่ืนๆ ได้ เช่น บิดามารดา         
ไม่ชอบบุคคลหน่ึงยอ่มมีแนวโนม้ท าใหเ้ด็กไม่ชอบบุคลนั้นดว้ย  

 4)  ทศันคติสามารถเปล่ียนแปลงได ้เน่ืองจากทศันคติเป็นส่ิงท่ีไดม้าจากการเรียนรู้หรือ 
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ถ้าการเรียนรู้หรือประสบการณ์นั้นเปล่ียนแปลงไป ทศันคติย่อม
เปล่ียนแปลงไปดว้ย จากแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะของทศันคติ พอจะสรุปไดว้า่ ทศันคติเกิดจากการ
เรียนรู้หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามสภาวะแวดล้อม ถา้เกิดข้ึน
แลว้จะมีลกัษณะมัน่คงและเปล่ียนแปลงไดย้าก ทศันคติจะมีบทบาทช่วยให้บุคคลไดป้รับปรุงและ
พฒันาตนเอง 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, น. 103) ได้ท าการสรุปลักษณะของทศันคติของบุคคลไว ้            
4 ประการดงัน้ี 

 1)  ทศันคติเป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในทางการตลาดคือความคิดท่ีมี     
ต่อผลิตภัณฑ์หน่ึงๆ ตราผลิตภัณฑ์หน่ึงๆ หรือแม้กระทั่งรูปแบบการโฆษณา การท่ีผูบ้ริโภค            
มีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง เราไม่สามารถน าเอาทศันคติตยี่ห้อนั้นไปวดัว่าผูบ้ริโภค    
จะมีทศันคติต่อยีห่อ้อ่ืนถึงแมจ้ะเป็นผลิตภณัฑเ์ดียวกนั  

 2)  ทศันคติเป็นเร่ืองของส่ิงท่ีสะสมอยู่ในความคิดของบุคคล ทศันคติเป็นผลลพัธ์ของ
การรับรู้และประมวลส่ิงท่ีไดรั้บขอ้มูลมาและแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมอนัเป็นผลลพัธ์ของ
ทศันคติ  

 3)  ทศันคติค่อนขา้งคงท่ีและไม่เปล่ียนแปลงง่าย เน่ืองจากเป็นการหล่อหลอมความ     
รู้สึกข้ึนทีละนิดและมัน่คงเม่ือเกิดข้ึนแลว้เปล่ียนแปลงไดย้ากแต่ไม่ไดห้มายความว่าไม่สามมารถ
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เปล่ียนแปลงได้ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทศันคติตอ้งอาศยัเวลาและอาศยัเทคนิคการย้อนกลบัการเกิด
ทศันคติในการ เปล่ียนแปลง  

 4)  ทศันคติเกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์หน่ึงๆ ดงันั้น การรับรู้ขอ้มูลเพิ่มหรือการปรับตวั
ของสถานการณ์อาจจะท าใหท้ศันคติเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงน ามาเป็นแนวทางในการปรับทศันคติของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หรือองคก์าร เช่น บางคนอาจมีทศันคติท่ีมีต่อรถยนตญ่ี์ปุ่นวา่เป็นรถยนต์
ท่ีมีมาตรฐานดอ้ยกวา่รถยุโรป จึงนิยมใช้เฉพาะรถยุโรป ต่อมาเม่ือมีการรับรู้ขอ้มูลถึงการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ รวมถึงราคาการบริการและค่าใชจ่้ายประกอบอ่ืนๆ จึงเปล่ียนทศันคติและ
ยอมรับท่ีจะใชร้ถญ่ีปุ่น เป็นตน้ 

 เราสามารถแบ่งทัศนคติออกเป็นทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) และทัศนคติ       
เชิงลบ (Negative Attitude) ซ่ึงทศันคติเชิงบวกจะก่อใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัในเชิงบวกและทศันคติ
ในเชิงลบจะก่อใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัเชิงลบ 

 จากแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะของทศันคติ พอจะสรุปไดว้่า ทศันคติเกิดจากการเรียนรู้
หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามสภาวะแวดล้อม ถา้เกิดข้ึนแลว้จะมี
ลกัษณะมัน่คงและเปล่ียนแปลงได้ยาก ทศันคติจะมีบทบาทช่วยให้บุคคลไดป้รับปรุงและพฒันา
ตนเอง  

             2.4.4  ประโยชนข์องการวดัทศันคติ 

                        ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2523, น. 1-4) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวดัทศันคติ
เอาไวด้งัต่อไปน้ี  

 1)  วดัเพื่อท านายพฤติกรรม เน่ืองจากทศันคติต่อส่ิงใดๆ ของบุคคลยอ่มเป็นเคร่ือง
แสดงว่าเขามีความรู้สึกดา้นท่ีดีหรือไม่ดีเก่ียวกบัส่ิงนั้นมากน้อยเพียงใดและเขามีความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบส่ิงนั้นเพียงใด ทศันคติของบุคคลต่อส่ิงนั้นจึงเป็นเคร่ืองหมายท านายวา่ บุคคลนั้น จะมี
การกระท าต่อส่ิงนั้นๆ ไปในท านองใดด้วย ฉะนั้น การทราบทศันคติของบุคคลย่อมจะช่วยให้
สามารถท านายการกระท าของบุคคลนั้นไดแ้มจ้ะไม่ถูกตอ้งเสมอไป 

                          2)  วดัเพื่อหาทางป้องกนั การท่ีบุคคลจะมีทศันคติอยา่งไรนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคล
แต่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมย่อมจะเป็นไปได้เม่ือพลเมืองมีทัศนคติต่อส่ิงต่างๆ 
คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงเป็นทางใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจกนัและไม่เกิดความแตกแยกข้ึนในสังคม ในการ
ประกอบอาชีพบางประเภทมีความจ าเป็นจะตอ้งไดบุ้คคลท่ีมีทศันคติท่ีเหมาะสมมาเป็นผูป้ฏิบติั 
เพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้และเกิดความเป็นธรรมแก่สังคม เช่น แพทย ์ครู ต ารวจ เป็นตน้ การทราบ
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ทศันคติของบุคคลล่วงหนา้จะสามารถเลือกสรรบุคคลไดต้ามตอ้งการและยงัเป็นการป้องกนัปัญหา
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดด้ว้ย  

                          3)  วดัเพื่อการแกไ้ข การวดัทศันคติในบางเร่ือง เช่น การวดัทศันคติของประชากร
เก่ียวกบันโยบายของชาติท่ีรัฐบาลก าหนดข้ึนมาว่า ประชากรมีทศันคติสอดคล้องหรือเห็นด้วย
หรือไม่ถ้าไม่สอดคล้องกับนโยบายท่ีก าหนดข้ึนมา ประเทศชาติอาจเกิดความเสียหายข้ึนได ้       
เม่ือทราบทศันคตินั้นก่อนก็สามารถหาแนวทางแกไ้ขก่อนท่ีจะเกิดปัญหา  

                          4)  วดัเพื่อให้เข้าใจสาเหตุและผลทศันคติต่อส่ิงต่างๆ นั้นเปรียบเหมือนสาเหตุ
ภายในซ่ึงมี ก าลงัผลกัดนัใหบุ้คคลมีพฤติกรรมต่างๆ กนั สาเหตุภายในหรือทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ของบุคคลนั้นอาจไดรั้บผลกระทบมาจากสาเหตุภายนอกด้วยส่วนหน่ึงและทศันคติของบุคคลอาจ
เป็นเคร่ืองกรองหรือเคร่ืองหันเหอิทธิพลของสาเหตุภายนอกท่ีมีต่อการกระท าของบุคคลนั้นได ้
ฉะนั้น การจะเข้าใจอิทธิพลของสาเหตุภายนอกท่ีมีต่อการกระท าของบุคคลต่างๆ ให้ชัดเจน       
บางกรณีอาจจ าเป็นตอ้งวดัทศันคติของบุคคลต่างๆ ต่อสาเหตุภายนอกนั้นดว้ย  

 จะเห็นไดว้่า ความคิดขา้งตน้น้ีจะเน้นท่ีการแสดงออกทางพฤติกรรมเป็นหลกัในการ 
วดัทศันคติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี อจัเซ่น(Ajzen, 1988) ไดก้ล่าวเอาไวว้า่ โดยธรรมชาติแลว้ คุณสมบติั
ของทศันคติเป็นส่ิงท่ีวดัได ้แมว้า่ทศันคติจะเป็นเพียงภาวะของจิตใจ ไม่สามารถสังเกตหรือวดัได้
โดยตรงแต่ทศันคติก็อาจวดัไดโ้ดยอาศยัจากผลของการตอบสนอง ซ่ึงจะประเมินไดเ้ป็นทางบวก
หรือทางลบและมีระดบัความมากน้อย การวิจยัในเร่ืองน้ีจะน าผลการศึกษาทศันคติท่ีนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยมีต่ออุทยานประวติัศาสตร์พิมาย เพื่อให้ทางอุทยานประวติัศาสตร์พิมายและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุง ป้องกันหรือแก้ไข ด้านคุณลักษณะด้าน
สภาพแวดลอ้มและการบริหารจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
 
2.5  ความหมาย แนวคิดและทฤษฎกีารจัดการการท่องเทีย่ว 
        2.5.1  ความหมายของการจดัการการท่องเท่ียว 

                   พระมหาบุญพิเชษฐ์ จนัทร์เมือง (2553, น. 14-16) กล่าวว่า การจดัการการท่องเท่ียว 
หมายถึง การกระท าอย่างมีเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเหมาะสม        
โดยค านึงถึงสภาพท่ีแท้จริง รวมทั้ งข้อจ ากัดต่างๆ ของสังคมและสภาพแวดล้อม การก าหนด
แนวทาง มาตรการและแผนปฏิบติัการท่ีดีตอ้งค านึงถึงกรอบความคิดท่ีไดก้ าหนดไว ้มิฉะนั้นแลว้
การจดัการท่องเท่ียวจะด าเนินไปอยา่งไร้ทิศทางและประสบความลม้เหลว การพิจารณาการจดัการ
ท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ (System approach) และบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น จ าเป็น
จะตอ้งพิจารณาระบบย่อย (Subsystem) หรือองค์ประกอบหลกัของการจดัการท่องเท่ียว บทบาท
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หน้าท่ีของแต่ละองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ (Relationship) ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น 
รวมถึงการพิจารณาสภาพแวดล้อมของระบบการท่องเท่ียวด้วย ซ่ึงองค์กร UNSCO ได้กล่าวถึง
ประสบการณ์การท่องเท่ียวในหลวงพระบางไดแ้สดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่าการวางแผนและการ
จดัการเป็นส่ิงส าคญัถา้หากประเทศตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จการขาดการวางแผนท่ีดีในการ
ก่อสร้าง การโฆษณา การลงทุน ก็จะไม่สามารถน าไปสู่ผลประโยชน์ได้การขาดการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพก่อให้เกิดปัญหาต่อภาวการณ์ควบคุมในอนาคต ไม่ใช่แต่เพียงการวางแผนและการ
จดัการอยา่งเดียวเท่านั้นวา่เป็นส่ิงส าคญั แต่การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการต่างๆ เหล่าน้ีก็
มีความส าคญัเช่นกนั ชุมชนในหลวงพระบางจะตอ้งไดรั้บรู้ในรายละเอียดและได้รับโอกาสเพื่อ
ร่วมกนัวางแผนและกระบวนการจดัการ 

 มนสั สุวรรณ และคณะ (2541) กล่าววา่ การจดัการการท่องเท่ียว หมายถึง การกระท า
อยา่งมีเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเหมาะสม ยิ่งไปกวา่น้ียงัตอ้งค านึงถึง
สภาพท่ีแทจ้ริง รวมทั้งขอ้จ ากดัต่างๆ ของสังคมและสภาพแวดลอ้ม การก าหนดแนวทางมาตรการ
และแผนปฏิบติัการท่ีดีตอ้งค านึงถึงกรอบความคิดเห็นท่ีไดก้ าหนดไว ้มิฉะนั้นแลว้การจดัการการ
ท่องเท่ียวจะด าเนินไปอยา่งไร้ทิศทางและประสบความลม้เหลว 

 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2542) กล่าววา่ การจดัการการท่องเท่ียว หมายถึง การวางแผนการ
ท่องเท่ียวและด าเนินการให้เป็นไปตามแผน โดยมีการจัดองค์การการบริหารงานบุคคล การ
อ านวยการและการควบคุมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามแผนท่ีได้วางไวพ้ร้อมทั้ งมีการ
ประเมินผลการท่องเท่ียวดว้ย 

 ดงันั้นผูว้จิยัจึงสามารถสรุปไดว้า่ การจดัการการท่องเท่ียวนั้น หมายถึง กระบวนการใน
การจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบการด าเนินการท่ีเหมาะสม ภายใตส้ภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีนั้นๆ 
อีกทั้งมีเป้าหมายท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ ทฤษฎีและแนวคิดท่ีมีความเหมาะสมเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

         2.5.2  การจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

                     การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน คือ การบริหารจดัการการท่องเท่ียวให้พฒันาในทุกๆ ดา้นอยา่ง
รอบคอบ ระมดัระวงั เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคมและความงดงามทางสุนทรียภาพ มีการจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างชาญฉลาด เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและยาวนานโดยไม่ท าให้
สูญเสียเอกลกัษณ์ทางธรรมชาติและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

                     ร าไพพรรณ แกว้สุริยะ (2547) ไดก้ล่าวถึง หลกัการในการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน
ตามหลกัการการพฒันาการท่องเท่ียวของโลก ไวว้า่ 
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 1)  อนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรอยา่งพอดี (Using resource sustainable) หมายถึง มีวิธีการ
จดัการใช้ทรัพยากรทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อย่าง
ประหยดั ค านึงถึงตน้ทุนดา้นคุณค่าและคุณภาพของธรรมชาติและตน้ทุนทางวฒันธรรมซ่ึงเป็น    
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

 2)  ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเกินความจ าเป็นควบคู่กบัการลดการก่อของเสีย 
(Reducing over-consumption and waste) การร่วมกันวางแผนกับผู ้เ ก่ี ยวข้องจัดการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพหรือจดัหาทรัพยากรอ่ืนท่ีมีคุณสมบติั มีคุณภาพเหมือนกนั
หรือใชท้ดแทนกนัไดเ้พื่อลดการใชท้รัพยากรท่ีหายาก  

 3)  รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวฒันธรรม (Maintain 
diversity) ตอ้งวางแผนขยายฐานการท่องเท่ียวโดยการรักษาและส่งเสริมให้มีความหลากหลาย
เพิ่มข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม
โดยการเพิ่มคุณค่าและมาตรฐานการบริการ เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวใชเ้วลาท่องเท่ียวในสถานท่ีนั้นนาน
ข้ึนหรือกลบัไปเท่ียวซ ้ าอีก  

 4)  ประสานแผนการพัฒนาการท่องเท่ียว (Integrating tourism into planing) การ
ประสานแผนการพฒันากบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครอง
ทอ้งถ่ิน (อบต. หรือเทศบาล) แผนพฒันาของส านักนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม แผนพฒันา
จงัหวดั แผนพฒันาของกระทรวง ทบวง กรมท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี เพื่อให้การท างานในสถานท่ี
ท่องเท่ียวมีศกัยภาพ  

 5)  น าการท่องเท่ียวขยายฐานเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน (Supporting local economy) การ
ประสานงานกบัองค์กรปกครองทอ้งถ่ินและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินโดยสรรหาความโดดเด่นของทรัพยากรในทอ้งถ่ินน าไปประชาสัมพนัธ์เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้ไปเท่ียว เป็นการสร้างรายไดก้ระจายสู่ประชากรท่ีประกอบการในทอ้งถ่ิน  

 6)  การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายพฒันาการท่องเท่ียวกบัทอ้งถ่ิน (Involving local 
communities) มีการร่วมท างานกับท้องถ่ินแบบองค์รวม (Participation approach) โดยเข้าเป็น
หน่วยงานร่วมจัด ร่วมวิเคราะห์หรือร่วมแก้ปัญหา ร่วมส่งเสริมการขายการท่องเท่ียว ร่วม
ประเมินผลการท่องเท่ียว เป็นตน้ นอกจากนั้นตอ้งประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและทอ้งถ่ิน 
เพื่อยกระดบัคุณภาพของการจดัการการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน  

 7)  จดัประชุมและปรึกษาหารือกับผูเ้ก่ียวข้องท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Consulting 
stakeholders and the public) ตอ้งมีการประสานกบัพหุภาคี ได้แก่ ชุมชนหรือประชาคมในพื้นท่ี
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องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มผูป้ระกอบการท่องเท่ียว สถาบนัการศึกษา สถาบนัการศาสนา 
หน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ี เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือในการเพิ่มศกัยภาพให้กบั
แหล่งท่องเท่ียว การประเมินผลกระทบการท่องเท่ียว การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและดา้นการตลาด เพื่อร่วมปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั  

 8)  การพฒันาบุคลากร (Training staff) การให้ความรู้ การฝึกอบรม การส่งพนกังานดู
งานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้พนกังานมีความรู้ มีแนวคิดและมีวิธีปฏิบติัในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ี
ย ัง่ยนื เป็นการพฒันาบุคลากรในองคก์รและช่วยยกระดบัมาตรฐานการบริการการท่องเท่ียว  

 9)  การจดัเตรียมขอ้มูล บริการข่าวสารการท่องเท่ียว (Marketing tourism responsibly) 
มีการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวและการบริการการขายให้พร้อมมีเพียงพอต่อการ
เผยแพร่ ซ่ึงอาจจดัท าในรูปส่ือทศันูปกรณ์รูปแบบต่างๆ  

 10)  ประเมินผล ตรวจสอบและวิจยั (Undertaking research) การช่วยแกปั้ญหาและเพิ่ม
คุณค่า รวมถึงคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว การลงทุนในธุรกิจท่องเท่ียว ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว
ตอ้งมีการประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบและการศึกษาวิจยัเพื่อทราบผลของการบริการน ามา
ปรับปรุงและแกไ้ขการจดัการ การบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
2.6  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ชนินทร์ เก่งกล้า และธิติ มีปล้ืม (2555, น.59) ได้ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตจงัหวดัเพชรบุรี  ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบุรี โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 แสดงให้
เห็นวา่นกัท่องเท่ียวทีพฤติกรรมต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบุรีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า นักท่องเท่ียวมีพฤติกรรมต่อเขาวงั, พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั, พระราชวงับา้นปืน วดั
มหาธาตุวรวิหาร, วดัใหญ่สุวรรณาราม, วดัอ่ืนๆ เข่ือนแก่งกระจาน, วนอุทยานเขานางพนัธุรัต 
อุทยานอ่ืนๆ มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.51, 4.37 และ 4.32 ตามล าดบั และมีพฤติกรรมต่อหาดชะอ า 
หาดเจา้ส าราญ, หาดปึกเตียนมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ แรงจูงใจ
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบุรีโดยรวมมีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.31 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ (1) ดา้นเหตุผลโดยรวมมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า การท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบุรีท าให้ไดค้วามรู้เพิ่มข้ึนมาก ได้รับประสบการ
ท่องเท่ียวมากและจงัหวดัเพชรบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพท าให้เดินทางสะดวกมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.01, 4.17 และ 4.30 ตามล าดบั (2) ดา้นอารมณ์โดยรวมมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ตอ้งการท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นและตอ้งการสถานท่ีสงบ ท่ามกลางสภาพท่ี
สวยงามมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 และ 4.42 ตามล าดบั  
 ชลธิชา อ่องทุน (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการจดักิจกรรมล่องแพในเข่ือนภูมิพลจงัหวดัตาก ผลการศึกษาพบวา่ (1) นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 44  ดา้นอายุอนัดบัแรก พบวา่ 
ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวมีอายุต่่ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.3 ด้านรายได้เฉล่ียของนักท่องเท่ียว
อนัดบัแรกพบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ต่่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
48 ดา้นอาชีพอนัดบัแรกพบวา่ ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวมีอาชีพรับราชการ-รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 
25.3 ดา้นภาคท่ีนกัท่องเท่ียวอยู่อนัดบัแรก พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาจากภาคเหนือ จ านวน 
277 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.3 ดา้นผูร่้วมเดินทางของนกัท่องเท่ียวอนัดบัแรก พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เดินทางมากบัญาติหรือคนในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 49.50 ดา้นจ านวนผูเ้ดินทางอนัดบัแรก 
พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาด้วยกนั 2-5 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80 ด้านโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวอนัดบัแรกพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เลือกโปรแกรมการล่องแพระยะใกล ้(เกาะวาเลน
ไทน์, พระพุทธบาทเขาหนาม) คิดเป็นร้อยละ 44.30 (2) ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการล่องแพ
ในเข่ือนภูมิพล จงัหวดัตาก จ าแนกตามดา้น พบว่า (2.1) ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมาก (     = 3.66) เม่ือพิจารณาในรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้ ยกเวน้ห้องน ้ า
บนแพมีความสะอาดและมีถงัดกัส่ิงปฏิกูลจากการใช ้มีภาชนะส าหรับทิ้งขยะหรือเศษอาหารอยา่ง
เพียงพอ มีการควบคุมควนัและคราบน ้ามนัจาก เรือยนตล์ากจูงท่ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง โดย
สามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ธรรมชาติและทศันียภาพของล าน ้าในเส้นทางการล่อง
แพมีความสวยงาม (    = 4.08) แหล่งท่องเท่ียวท่ีแวะชมมีความน่าสนใจ (    = 3.97) มีการแนะน่า
ในเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียว พนกังานผูใ้ห้บริการและตอ้นรับมีความสุภาพเรียบร้อย มีอธัยาศยัไมตรี    
(    = 3.89) พนกังานมีความพร้อมจะให้บริการ (     = 3.77) กิจกรรมล่องแพมีความน่าสนใจ เช่น 
ตกปลา พกัแรมบนเกาะวาเลนไทน์ (     = 3.76) อาหารและเคร่ืองด่ืมสะอาดถูกหลกัอนามยั (     = 
3.72) อาหารมีรสชาติอร่อย (     = 3.69) ความสะดวกสบายท่ีไดรั้บจากการบริการล่องแพ (    = 
3.62) พนกังานมีจ านวนเพียงพอกบัการให้บริการ (    = 3.62) พื้นท่ีส่าหรับการพกัผ่อนบนแพมี
ความสะอาดถูกอนามยั (    = 3.54) มีภาชนะส าหรับทิ้งขยะหรือเศษอาหารอยา่งเพียงพอ (    = 3.35) 
มีการควบคุมควนัและคราบน ้ามนัจากเรือยนตล์ากจูง (     = 3.23) ห้องน ้ าบนแพมีความสะอาดและ
มีถงัดกัส่ิงปฏิกูลจากการใช ้(     = 3.20) ตามล าดบั (2.2) ดา้นราคา พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมาก (    = 3.58) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 2 ขอ้ และอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 2 ขอ้ โดยสามารถเรียงล าดบัทศันคติจากมากไปหานอ้ยได้ดงัน้ี คือ ราคา
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แพคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัความบนัเทิงท่ีไดรั้บ (    = 3.76) ราคาแพเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบั
การท ากิจกรรมท่องเท่ียวอ่ืนๆ ของเข่ือนภูมิพล (    = 3.65) ราคาอาหารเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบ
กบัคุณภาพ (     = 3.49) ราคาแพเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของบริการกบัคุณภาพของ
บริการท่ีไดรั้บจากการล่องแพ (     = 3.43) ตามล าดบั (2.3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง (     = 3.44) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยมาก 2 ขอ้ และอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 2 ขอ้ โดยสามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย
ไดด้งัน้ี  คือการติดต่อ ล่องแพทางโทรศพัท/์โทรสารมีความเหมาะสมและไดรั้บความสะดวก (     = 
3.67) การติดต่อเช่าแพทาง Internet มีความเหมาะสมและไดรั้บความสะดวก (     = 3.51) มีบริการ
ล่องแพส่าหรับลูกคา้ท่ีไม่ไดจ้องล่วงหนา้ (     = 3.42) มีสถานท่ีให้ติดต่อเพื่อล่องแพไดส้ะดวกนอก
จงัหวดัตาก (     = 3.18) ตามล าดบั (2.4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
เห็นด้วยปานกลาง (    = 3.42) เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วย         
ปานกลาง ยกเวน้การโฆษณาทาง Internet มีความเหมาะสมและไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพออยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมากโดยสามารถเรียงล าดบัทศันคติจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี คือ โฆษณาทาง Internet มี
ความเหมาะสมและได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอ (    = 3.50) โฆษณาทางนิตยสารท่องเท่ียวมีความ
เหมาะสมและไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ (     = 3.48) มีความเหมาะสมของการให้ส่วนลดค่าแพส าหรับ
ช่วงวนัธรรมดาหรือไม่ใช่ช่วงเทศกาล (    = 3.47) มีการส่งเสริมการตลาดโดยติดต่อกบับริษทัทวัร์   
(     = 3.37) การประชาสัมพนัธ์จากภาครัฐช่วยสนับสนุนการล่องแพ (    = 3.31) ตามล าดบั (3) 
ปัจจยัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวเข่ือนภูมิพล จงัหวดัตากโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายดา้นและรายขอ้ พบวา่ ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ ดา้นการจดัการเดินทางท่องเท่ียว ระดบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
ยกเวน้การให้ขอ้มูลของคนใกลชิ้ด (ญาติ, เพื่อน ฯลฯ) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัแรงจูงใจ
ของนกัท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ส่วนผลการพิจารณาในรายขอ้ในแต่ละดา้นไดผ้ลดงัน้ี ดา้น
ส่ิงดึงดูดใจ พบว่า ส่ิงท่ีท่าให้นกัท่องเท่ียวอยากมาเท่ียวล่องแพมากท่ีสุด คือภาพรวมของเข่ือนภูมิ
พล จงัหวดัตาก (    = 4.34) รองลงมาคือ กิจกรรมล่องแพ (    = 4.01) ด้านการจดัการเดินทาง
ท่องเท่ียว พบว่า ส่ิงท่ีท่าให้นักท่องเท่ียวอยากมาเท่ียวล่องแพมากท่ีสุด คือ การให้ข้อมูลของ
ผูป้ระกอบการ เช่น บริษทัน าเท่ียว โรงแรม ร้านอาหาร(    = 3.74) รองลงมาคือ การให้ขอ้มูลของ
คนในทอ้งถ่ิน (    = 3.70) ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ส่ิงท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวอยากมาเท่ียว
ล่องแพมากท่ีสุด คือ การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัเข่ือนภูมิพล จงัหวดัตากอย่างต่อเน่ือง (    = 3.53) 
และการจดังานต่างๆ ในพื้นท่ี แหล่งท่องเท่ียว (     = 3.53) รองลงมาคือ เน้ือหาของส่ือ (วิทยุ/แผน่
พบั โบชวัร์/ป้ายโฆษณา) น่าสนใจ (    = 3.52) 
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 ปริญญ ์อภิวงศ์วาร (2548) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียววฒันธรรมใน
จงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ท่องเท่ียววฒันธรรมของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ได้ใช้กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเป็น
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียววฒันธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการสุ่มแบบบงัเอิญ
จ านวน 109 ตวัอยา่ง ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นไดใ้ช ้วิธีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ
ออกแบบสอบถามพบวา่ ลกัษณะทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมพบวา่ เพศชายและเพศหญิง
ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั โดยนกัท่องเท่ียวมีอายุเฉล่ีย 29.83 ปี และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มี
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวัมากกวา่อาชีพอ่ืนๆ ส าหรับระดบัการศึกษาพบวา่มีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีมากท่ีสุด ส่วนระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัคือ 20,205.12 บาท ส าหรับแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัท่ี
นักท่องเท่ียวใช้ในการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวคือ เพื่อน ญาติและคนรู้จกั พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียววฒันธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยนั้นพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยให้
ความสนใจกบัปัจจยัทางดา้นบรรยากาศสภาพภูมิอากาศ การมาท่องเท่ียววฒันธรรมและการมา
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติตามล าดบั 
 ศรินทิพย์ คาวาโนเบะ (2554) ท าการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจและพฤติกรรมของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยกรณีศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 1) การ

วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่า  (1.1) 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 และเป็น

เพศหญิง มีจ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58 โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุต  ่ากว่าหรือ

เท่ากบั 20 ปี มีจ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 อายุ 21-25 ปี มีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 

25.25 อาย ุ26-30 ปี มีจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 อายุ 31-40 ปี มีจ านวน 87 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 21.75 อาย ุ41-50 ปี มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และอายุ 51 ปีข้ึนไป มีจ านวน 26 คน คิด

เป็นร้อยละ 6.50 โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี   ส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี 

รองลงมาคืออายุ 21-25 ปี และอายุ 31-40 ปี ตามล าดับ (1.2) นักท่องเท่ียวชาวไทย   ท่ีตอบ

แบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสด มีจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 สถานภาพสมรส มีจ านวน 

194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 และสถานภาพหมา้ย/อย่าร้าง มีจ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 

โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (1.3) 

นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษา มีจ านวน 12 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 3 ระดบัการศึกษามธัยมตอนตน้มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ระดบัการศึกษา

มธัยมตอนปลาย/ปวช. มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีจ านวน 

57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และ

ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีจ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทย    

ท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (1.4) นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มีจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 อาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน มีจ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 อาชีพรับราชการ มีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อย

ละ 17 อาชีพรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 อาชีพคา้ขาย/รับจา้ง มีจ  านวน  34 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวัมีจ านวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 15 และอาชีพ

พอ่บา้น/แม่บา้น มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถาม      

ในคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (1.4) นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท มีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีจ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

20,001-30,000 บาท มีจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท   

มีจ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 40,001 บาทข้ึนไป มีจ านวน    

29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท (1.5) นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามมีภูมิล าเนาท่ี

จงัหวดัน่าน มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 กรุงเทพและปริมณฑล มีจ านวน 101 คน คิดเป็น   

ร้อยละ 25.25 ภาคเหนือมีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 ภาคตะวนัออก มีจ านวน 36 คน         

คิดเป็นร้อยละ 9 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 มีจ านวน 125 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.25 ภาคใตมี้จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ภาคตะวนัตก มีจ านวน 23 คน คิด

เป็นร้อยละ 5.75 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาท่ี      

ภาคกลาง 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถาม(2.1) 

ดา้นส่ิงดึงดูดใจ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในการท่องเท่ียวดา้นส่ิง

ดึงดูดใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางศาสนา ประวติัศาสตร์ 

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ดา้นความน่าสนใจในเร่ืองเอกลกัษณ์ วฒันธรรมและประเพณี ดา้นความ

DPU



38 

 

สวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียว ด้านความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวและด้านช่ือเสียงของ

แหล่งท่องเท่ียวมีระดบัแรงจูงใจมากท่ีสุด ดา้นความหลากหลายของสินคา้และของท่ีระลึก โดยมี

ระดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก (2.2) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมี

แรงจูงใจในการท่องเท่ียวดา้นส่ิงอ านวย   ความสะดวกโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการจดับริการ

ดา้นส่ิงแวดล้อมภายในแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาดและเป็นระเบียบ ด้านการท าแผ่นป้ายและ

สัญลักษณ์ต่างๆ ชัดเจนเหมาะสม ด้านการจดับริการร้านค้า/เคร่ืองด่ืมราคาถูกสุขอนามยั/ราคา

เหมาะสม ดา้นการจดับริการห้องสุขาไวอ้ยา่งสะอาดและเพียงพอ โดยมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบั

มาก (3.3) ด้านการคมนาคม พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีแรงจูงใจในการท่องเท่ียวด้านการ

คมนาคมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นความสะดวกในการเดินทางมาท่องเท่ียวและดา้นความ

ปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเท่ียว โดยมีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (3.4) ด้านการ

ประชาสัมพนัธ์พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีแรงจูงใจในการท่องเท่ียวด้านการประชาสัมพนัธ์

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ืออ่ืนๆ เช่น แผน่พบั ดา้นขอ้มูลการท่องเท่ียว

จากอินเตอร์เน็ต ด้านขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือวิทยุและโทรทศัน์ ด้านขอ้มูลการท่องเท่ียวจาก

นิตยสารการท่องเท่ียว โดยมีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (3.5) ด้านการให้บริการ พบว่า 

นักท่องเท่ียวชาวไทยมีแรงจูงใจในการท่องเท่ียว ด้านการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก        

ดา้นการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวของพนักงานบริการในพื้นท่ี ด้านเจา้หน้าท่ีให้บริการขอ้มูลแนะน า

เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นอย่างดี มีแรงจูงใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวไทย       

ท่ีมีแรงจูงใจรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีสถานท่ีจอดรถเหมาะสมเพียงพอ ความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี  

 ปณิศา มีจินดา , ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , และณักษ์ กุลิสร์ (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง 
โครงการความจงรักภกัดีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่และจังหวดัภูเก็ต ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่      
ส่วนใหญ่เป็นหญิง (56%) มีอายุระหว่าง 25-34 ปี (45%) มีสถานภาพโสด (67 %) มีรายไดต้  ่ากว่า
หรือเท่ากบั 34,999 บาท (72%) มีแรงจูงใจในการท่องเท่ียวคือการแสวงหาความแปลกใหม่และ
สถานะ (Status) ลกัษณะท่ีมีอิทธิพลสูงสุดของแหล่งท่องเท่ียวคือ ทศันียภาพและประวติัศาสตร์ 
ในทางตรงกนัขา้ม นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นชาย (66%) มีอายุระหว่าง    
25 -54 ปี (67%) มีรายไดต้ั้งแต่ 80,000 บาทข้ึนไป (43%) และเป็นนกัท่องเท่ียวชาวยุโรป  40%       
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มีแรงจูงใจในการท่องเท่ียวคือแสวงหาประสบการณ์จากรูปแบบการด ารงชีวิตและบุคคลท่ีแตกต่าง 
ลกัษณะท่ีมีอิทธิพลสูงสุดของแหล่งท่องเท่ียว คือ อาหาร บุคคลทอ้งถ่ินและทศันียภาพ ส่วนรูปแบบ
ของความภกัดีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยจะเป็นแบบมีความภกัดีสูง (36%) ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติมีความภกัดีต ่า (41%)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 3 อนัดบัแรก 
คือ (1) ความผูกพนัต่อแหล่งท่องเท่ียว  (2) ความคุน้เคยต่อแหล่งท่องเท่ียว  (3) ความพึงพอใจต่อ
แหล่งท่องเท่ียว  ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 3 อนัดบัแรก คือ (1) 
ความคุน้เคยต่อแหล่งท่องเท่ียว  (2) ความผกูพนัต่อแหล่งท่องเท่ียว (3) คุณค่าท่ีรับรู้ 
             ในจงัหวดัภูเก็ต ผลการวจิยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นหญิง (62%) มีอายุ
ระหวา่ง 25-34 ปี (43%) มีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 49,999 บาท (72%) มีแรงจูงใจในการท่องเท่ียว
คือ การแสวงหาความแปลกใหม่และสถานะ(Status)  ลกัษณะท่ีมีอิทธิพลสูงสุดของแหล่งท่องเท่ียว
คือทศันียภาพ ในทางตรงกนัขา้ม นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นชาย (60%) มีอายุ
ระหว่าง 25-54 ปี (80%) มีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทข้ึนไป (62.5%) และเป็นนักท่องเท่ียวชาว
ยุ โ รป   40 % มี แ ร ง จู ง ใ จ ใน ก า รท่ อ ง เ ท่ี ย ว  คื อ  ก า ร แส ว งห า ค ว า ม แปลก ใหม่ แ ล ะ
สถานะ (Status)  ลกัษณะท่ีมีอิทธิพลสูงสุดของแหล่งท่องเท่ียว คือทศันียภาพ ส่วนรูปแบบของ
ความภกัดีของนักท่องเท่ียวชาวไทยจะเป็นแบบมีความภกัดีต ่า (34.3%) ในขณะท่ีนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติมีความภกัดีสูง (32.1%) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 3 อนัดบั
แรก คือ (1) ความผกูพนัต่อแหล่งท่องเท่ียว (2) ตอ้งการพาบุคคลอ่ืนมาท่องเท่ียว (3) ตอ้งการท่ีจะ
ส ารวจแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มเติม ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 3 อนัดบั
แรก คือ (1) ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียว (2) ความคุน้เคยต่อแหล่งท่องเท่ียว (3) ความผูกพนั
ต่อแหล่งท่องเท่ียว 
 ประโยชน์ ส่งกล่ิน (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การจดัการการท่องเท่ียวท้องถ่ิน : 
กรณีศึกษาการจัดการท่องเท่ียวบ้านซะซอม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า               
1) จุดก าเนิดและความเป็นมาของการจดัการการท่องเท่ียวของหมู่บา้นซะซอม เกิดจากความตอ้งการ
ของชาวบา้นในการท่ีจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเอาไวแ้ละความตอ้งการท่ีจะสร้าง
รายไดเ้สริมให้แก่ประชาชนในหมู่บา้น นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงถือเป็นอาชีพหลกัเม่ือ
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและได้รับการถ่ายทอดองค์วามรู้จากภาคีต่างๆ จึงเกิดแนวคิดท่ีจะ
จดัการการท่องเท่ียวในหมู่บา้นข้ึนมา 2) กระบวนการและขั้นตอนของจดัการการท่องเท่ียว จาก
การศึกษาพบว่ากระบวนการของการจดัการท่องเท่ียวในหมู่บา้นซะซอมนั้นสามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 ขั้นตอน คือ (2.1) การจดกัารดา้นทรัพยากรท่องเท่ียว (2.2) การจดัการดา้นโครงสร้างการ
บริหาร (2.3) การจดัการดา้นท่ีพกัและ (2.4) การจดัการดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 3) บทบาทของ
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ภาคีท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการท่องเท่ียว จากการศึกษาพบว่าภาคีท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการการ
ท่องเท่ียวในหมู่บา้นซะซอม มีอยู ่3 ระดบั คือ (3.1) ภาคีในระดบัชุมชน ประกอบดว้ย กลุ่มอาชีพใน
ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล อุทยานแห่งชาติ วดัและโรงเรียน รีสอร์ทของภาคเอกชนและ
ร้านคา้ในชุมชน (3.2) ภาคีในระดบัอ าเภอ/จงัหวดั ประกอบดว้ย กลุ่มเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชน 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขต 2 องค์กรพฒันาเอกชน 
นกัวิชาการและนักวิจยัและผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียว (3.3) ภาคีในระดบัชาติประกอบด้วยกลุ่ม
เครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่ือมวลชน สถาบนัวิจยัและ
สถาบนัการศึกษา  4) ผลของการจดัการท่องเท่ียวต่อชุมชน จากการศึกษาพบวา่ ผลของการจดัการ
ท่องเท่ียวต่อชุมชนในหมู่บา้นซะซอมสามารถแบ่ง ออกได ้4 ดา้น คือ (4.1) ผลทางดา้นเศรษฐกิจ 
ไดแ้ ก่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในชุมชนก่อให้เกิดการสร้างรายไดใ้ห้แก่
คนในชุมชนและก่อให้เกิดการกระจายรายได้ (4.2) ผลทางด้านสังคม ได้แก่ก่อให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าในชุมชน ก่อให้เกิดความเข้าใจอนัดีระหว่างนักท่องเท่ียวกับคนในชุมชนและ
ก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน (4.3) ผลทางด้านวฒันธรรม ได้แก่ ก่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นวฒันธรรมระหว่างนกัท่องเท่ียวและชุมชน ก่อให้เกิดการฟ้ืนฟูและสืบ
ทอดวฒันธรรมของชุมชนและก่อให้เกิดการผลิตและจ าหน่ายผลงานในเชิงศิลปวฒันธรรม         
(4.4) ผลทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ก่อให้เกิดการตระหนกัถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ก่อให้เกิดการรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ         
ส่ิงแวดลอ้ม และก่อให้เกิดการศึกษาคน้ควา้ หาแนวทางรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนื 
 Bjorn P.Kaltenborn,  Julius W.Nyahongo แ ล ะ  Jafari R. Kideghesho ( 2 0 1 1 ) ไ ด้
ท าการศึกษาเร่ือง ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อคุณลกัษณะดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคมและการบริหาร
จดัการของ Serengeti National Park, ประเทศแทนซาเนีย ผลการวิจยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีอายุเฉล่ีย
ประมาณ 40 ปี ประกอบดว้ยเพศชายร้อยละ 45.8 และเพศหญิง ร้อยละ 54.2 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 95 
ของจ านวนนักท่องเท่ียวทั้งหมดท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีแห่งน้ีเป็นคร้ังแรก ซ่ึงโดยเฉล่ียแล้ว
นักท่องเท่ียวจะใช้เวลาในการเข้าชมอุทยานประมาณ 2ว ันคร่ึง และคร่ึงหน่ึงของจ านวน
นกัท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 55.7 เดินทางมาท่องเท่ียวในลกัษณะเป็นกลุ่มกลุ่มละ 4 คนและอีกร้อย
ละ 84.6 เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวไม่เกิน 10 คน นกัท่องเท่ียวร้อยละ 83.1 เป็นนกัท่องเท่ียวมีการศึกษา
อยูใ่นระดบัปริญญาตรี นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อย
ละ 10.6,ฝร่ังเศส ร้อยละ 20,อิตาลี ร้อยละ 14.1,เนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 4.4, สหราชอาณาจกัร ร้อยละ
17.6,สเปน ร้อยละ7.4,เยอรมนี ร้อยละ 5.6,ออสเตรียและนิวซีแลนด์ ร้อยละ 4.3 และส่วนท่ีเหลืออีก
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ร้อยละ 12 เป็นนักท่องเท่ียวท่ีมาจากประเทศอ่ืนๆ ท่ีกระจายอยู่ทัว่ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้และ
แอฟริกาใต ้  
 ด้านความพึงพอใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในด้าน
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและสัตวป่์าและการไดใ้กล้ชิดกบัสัตวกิ์นเน้ือท่ีมีขนาดใหญ่คิดเป็น
ร้อยละ 80 รองลงมาก็คือ ดา้นภูมิทศัน์,วฒันธรรมทอ้งถ่ิน,การไดเ้ยี่ยมชมสถานท่ีใหม่ๆ คิดเป็นร้อย
ละ 50 ซ่ึงโดยลกัษณะทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากกบัการไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียวท่ี 
Serengeti และความพึงพอใจในด้านอ่ืนๆ ของนักท่องเ ท่ียวอยู่ในระดับพึงพอใจมากด้วย
เช่นเดียวกนั อนัดบัรองลงมาก็คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจกบัความ
อุดมสมบูรณ์ของสัตวป่์า คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมาคือมีความพึงพอใจกบัสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ร้อยละ 67.1 และมีความพึงพอใจกบัเจา้หนา้ท่ีอุทยานร้อยละ 73.5 นอกจากน้ี ศูนยบ์ริการ
นกัท่องเท่ียวยงัไดรั้บความพึงพอใจในระดบัสูง ดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มและการบริหารจดัการ 
ร้อยละ 90 ยกย่องให้ Serengeti เป็นสถานท่ีท่ีดีท่ีสุดในโลกซ่ึงมีความแตกต่างจากอุทยานแห่งอ่ืน 
แต่ก็มีอีกประมาณร้อยละ 5 ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัทศันคติน้ี ส่วนในดา้นการบริหารจดัการร้อยละ 96.3 มี
ความปรารถนาและมีความสนใจท่ีจะสัมผสักบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินและเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวก
เขา้ไป แต่มีร้อยละ 70 ไม่เห็นด้วยกบัการเพิ่มเติมในส่วนน้ี ร้อยละ 70 เห็นดว้ยอย่างมากกบัการ
ไม่ให้มีการจดักิจกรรมภายในอุทยาน เพื่อเป็นการปกป้องสัตวป่์าไม่ให้ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 
80.2 เห็นดว้ยอย่างยิ่งท่ีตอ้งการให้มีบา้นพกัในขนาดท่ีเหมาะสมและไดม้าตรฐานต่อจ านวนของ
นกัท่องเท่ียวแต่ในขณะเดียวกนันกัท่องเท่ียวบางกลุ่มอาจจะมีความกงัวลวา่ไม่ควรขยายบา้นพกั ซ่ึง
ในกลุ่มของนกัท่องเท่ียวของผูศึ้กษาในคร้ังน้ีมีความเห็นวา่จ านวนของนกัท่องเท่ียวมีมากจนเกินไป
ในอุทยาน Serengeti คิดเป็นร้อยละ 50.3 ส่วนอีกร้อยละ 30.7 เห็นดว้ยกบัจ านวนของนกัท่องเท่ียว 
 ทัศนคติด้านส่ิงแวดล้อม โดยวดัจากบริษัท NEP โดยจะมีผลกระทบในด้านของ
แรงจูงใจและทศันคติท่ีมีต่อคุณลักษณะด้านส่ิงแวดล้อมและการบริหารจดัการต่อการเยี่ยมชม 
Serengeti อุทยานแห่งน้ียงัคงรักษาจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีหลั่งใหลเดินทางมาด้วย
จุดประสงคก์็คือการเยี่ยมชมความอุดมสมบูรณ์ของสัตวป่์าและอีกดเหตุผลหน่ึงของนกัท่องเท่ียวก็
คือ การไดเ้ขา้ไปสัมผสักบัสัตวป่์าและธรรมชาติ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของ
การเดินทางและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวยงัมีความพึงพอใจท่ีอยูใ่นระดบัสูง
กบัองค์ประกอบในด้านอ่ืนๆ เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของสัตวป่์า สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ทัว่ไป ผลการวิจยัน้ียงัไดรั้บการสนบัสนุนบางส่วนจากงานวิจยัอ่ืนจาการท่องเท่ียวทางภาคเหนือ
ของประเทศแทนซาเนีย และยงัพบอีกวา่การดูสัตวป่์าท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกั นกัท่องเทียวส่วน
ใหญ่ไม่ไดรั้บอิทธิพลในการเยี่ยมชมวฒันธรรมพื้นเมืองหรือลกัษณะทางกายภาพและนกัท่องเท่ียว
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มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูงในการตดัสินใจในการกลบัมาเยีย่มชมซ ้ าอีกคร้ัง ผลจากการศึกษาใน
ดา้นการอนุรักษ์ ผูเ้ขา้ชมอุทยาน Serengeti เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีทศันคติท่ีแตกต่างกนัซ่ึงจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ในขณะท่ี Serengeti ในปัจจุบนัน้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพสูง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี มีความยืดหยุน่ในการเปล่ียนแปลงและ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากการท่องเท่ียว ซ่ึงในอนาคตการท่องเท่ียว Serengeti ตอ้งสร้างนโยบายและ
การปฏิบัติอย่างย ัง่ยืนและก็เพื่อเป็นการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้าง
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มและเพื่อการแข่งขนัในระดบัภูมิภาคกบัอุทยานแห่งชาติอ่ืนๆ  
 

2.7  กรอบแนวคิดในการวจัิย 

        การวจิยัคร้ังน้ีมีกรอบแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 

 

 

 

 

ด้านแรงจูงใจ 

1. แรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรม 

2. แรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิ    

3. แรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่น 
 

 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

            -  เพศ 

            -  อายุ 

           -  สถานภาพ 

           -  อาชีพ 

           -  รายไดต่้อเดือน 

           -  ระดบัการศึกษา 

           -  ภูมิล าเนา 

 

ทศันคติของนักท่องเทีย่วทีม่ีต่อคุณลกัษณะ

ด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการการ

ท่องเทีย่วในอุทยานประวตัิศาสตร์พมิาย 
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บทที ่3  

ระเบียบวธีิวจิยั 
 จากการศึกษาเร่ือง “ แรงจูงใจและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณลกัษณะดา้น

สภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดั

นครราชสีมา ” ผูว้ิจยัไดมุ้่งเน้นการศึกษาถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจและทศันคติของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยาน

ประวติัศาสตร์พิมาย  

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการ

วจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย

แบบสอบจะใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล แรงจูงใจ ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทย ท่ีมีต่อคุณลกัษณะดา้นส่ิงแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย              

ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการจดัการและขอ้เสนอแนะต่อคุณลกัษณะต่อสภาพแวดลอ้มและการ

จดัการการท่องเท่ียว รวมทั้งส้ินจ านวน 400 ชุด ซ่ึงไดแ้บ่งจ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บ

แบบสอบถามและเม่ือรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จะน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูปเพื่อประมวลผลขอ้มูลท่ีไดใ้นรูปแบบของตารางขอ้มูล พร้อมการสรุปและอธิบายผลจาก

ตาราง 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

        3.1.1  ประชากร 

                   1)  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ 15 ปี ข้ึนไป ท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 

         3.1.2  การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

                    1)  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัในคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียว

ชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายในปี 2558 ซ่ึงจากข้อมูลสถิติการ

ท่องเท่ียวเก่ียวกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายในเดือน
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มกราคม พ.ศ. 2558 พบว่า มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยทั้งส้ิน 33,719 คน ผูว้ิจยัจึงใช้ประชากร

กลุ่มน้ีเพื่อน ามาค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการแทนค่าในสูตรการค านวณขนาดตวัอย่างของ 

Taro Yamane (อศัวนิ แสงพิกุล, 2556, น.154) โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 

   

  สูตรท่ีใชใ้นการค านวณมีดงัน้ี 

  สูตร  n         =    N  

                                           1+Ne2 

  เม่ือ n =      ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N =      ขนาดของประชากร (33,719) 

   e =      ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง (0.05) 

  ในการวจิยัคร้ังน้ีสามารถค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

   n =                33,719 

                                                                                        1+33,719(0.05)2 

    =       395.34 

  

 จากการค านวณปรากฏวา่ขนาดกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีผูว้จิยัตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูล           

มีจ  านวนทั้งส้ิน 395 คน 

                    2)  การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

      ผูว้ิจยัใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ส าหรับเลือกกลุ่ม

ตวัอย่าง คือ ผูว้ิจยัพบนกัท่องเท่ียวชาวไทยคนไหนก็ถามคนนั้น โดยท่ีจะท าการเก็บแบบสอบถาม

หลงัจากท่ีนักท่องเท่ียวได้เยี่ยมชมอุทยานประวติัศาสตร์พิมายเสร็จส้ินแลว้ ซ่ึงนักท่องเท่ียวตอ้ง

ตอบแบบสอบถามดว้ยความสมคัรใจ จนไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างครบตามจ านวนแบบสอบถามท่ี

ตอ้งการจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด 

 

 

 

 

 

DPU



45 

 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามซ่ึง

แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา ภูมิล าเนา โดยมีลกัษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบให้เลือกตอบซ่ึงมีลกัษณะเป็น Checklist ท่ีเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-end 

Questions) จ  านวน 7 ขอ้ โดยขอ้มูลแต่ละขอ้แสดงประเภทของขอ้มูลไดด้งัน้ี เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา ภูมิล าเนา  

 ตอนท่ี 2 ค าถามขอ้ท่ี 1-12 เป็นค าถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย ซ่ึงไดก้ าหนดมาตราวดัแบบมาตราประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบั มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)        

ซ่ึงแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกตามล าดบัความส าคญั 5 ระดบั โดยก าหนดค่าน ้ าหนักของการ

ประเมิน ดงัน้ี 

 ระดับแรงจูงใจ             ค่าประเมิน 

 ส าคญัมากท่ีสุด   5 

 ส าคญัมาก    4 

             ปานกลาง    3 

 ส าคญันอ้ย    2 

                   ส าคญันอ้ยท่ีสุด   1 

 ตอนท่ี 3 ค าถามข้อท่ี 1.1-5.2 เป็นค าถามเก่ียวกับระดับทัศนคติของนักท่องเท่ียว        

ชาวไทยต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์     

พิมายมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงแต่ละค าถาม       

มีค าตอบใหเ้ลือกตามล าดบัความส าคญั 5 ระดบั โดยก าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมิน ดงัน้ี  
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 ระดับทศันคติ              ค่าประเมิน 

                 เห็นดว้ยอยา่งยิง่   5 

 เห็นดว้ย                                                      4 

 เฉยๆ     3 

 ไม่เห็นดว้ย    2 

               ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   1 

 ตอนท่ี 4 ค าถามขอ้ท่ี 1 - 6 เป็นค าถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยต่อการปรับปรุงการจดัการในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกตามล าดบัความส าคญั 5 

ระดบั โดยก าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมิน ดงัน้ี  

                   ระดับการปรับปรุง              ค่าประเมิน 

               เห็นดว้ยอยา่งยิง่    5 

 เห็นดว้ย     4 

 เฉยๆ      3 

 ไม่เห็นดว้ย     2 

 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    1 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดบัการหาช่วงกวา้งของอนัตรภาคชั้น 

(Class Interval) โดยการใช้วิธีการค านวณหาช่วงกวา้งระหว่างชั้นตามหลกัการเฉล่ีย (บุญชม ศรี

สะอาด, 2542, น.82) 

 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น    =  ค่าของชั้นท่ีมากท่ีสุด – ค่าของชั้นท่ีนอ้ยท่ีสุด 

          จ านวนชั้น 

                                                                =  (5-1) 

                                                                                            5 

           =  0.8 
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 ดงันั้นเกณฑเ์ฉล่ียของระดบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว ก าหนดไดด้งัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง  ส าคญัมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ส าคญัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง ส าคญันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 และเกณฑเ์ฉล่ียของระดบัทศันคติ ก าหนดไดด้งัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดว้ย 

 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง เฉยๆ 

 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 และเกณฑเ์ฉล่ียของระดบัการปรับปรุง ก าหนดไดด้งัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดว้ย 

 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง เฉยๆ 

 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 ตอนท่ี 5 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะต่อคุณลกัษณะต่อสภาพแวดล้อมและการ

จดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย โดยมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 

(Open ended questionnaire) 
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3.3  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้

จากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง คือ 

 3.3.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิ

มาย ซ่ึงในขอ้มูลส่วนน้ีประกอบไปดว้ย  

            1)  ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวชาวไทย เช่น เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ้    

ต่อเดือน ระดบัการศึกษา ภูมิล าเนา 

                          2)  แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยาน

ประวติัศาสตร์พิมายในภาพรวม 

 3)  ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการ

จดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย จ าแนกเป็นรายดา้น  

                           4)  ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการจดัการในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

                              5)  ขอ้มูลการจ าแนกแรงจูงใจในแต่ละดา้นของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมา

ท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

 6)  ขอ้มูลระดบัความส าคญัของแรงจูงใจในแต่ละดา้น จ าแนกตามคุณลกัษณะ

ดา้นประชากรศาสตร์ 

                              7)  การส ารวจขอ้เสนอแนะต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการ

ท่องเท่ียวในอุทยานประวติัสาสตร์พิมาย 

                            8)  ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการ

จดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายในภาพรวม 

 9)  ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศของนักท่องเท่ียวกบัทศันคติต่อคุณลกัษณะด้าน

สภาพแวดลอ้มแลว้การจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

                            10 )   ค ว ามแตก ต่ า งของแรงจู ง ใ จ ในแ ต่ละด้านกับ คุณลักษณะด้ าน
ประชากรศาสตร์ 
                              11)  อิทธิพลของแรงจูงใจในแต่ละด้านต่อทัศนคติต่อคุณลักษณะด้าน
สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  
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                     3.3.2  ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาค้นควา้ต ารา เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

บทความทางวชิาการและแหล่งขอ้มูลต่างๆ  

 

3.4  การจัดท าข้อมูล 

        3.4.1  เร่ิมจากการน าแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องไป

สอบถามนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายท่ีไม่ไดต้กเป็น

กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน เพื่อน ามาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

        3.4.2  น าแบบสอบถามไปใช้กับนักท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 400 คน และน าผลท่ีได้ไป

วเิคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั  

        3.4.3  บนัทึกขอ้มูลลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงในการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อค านวณค่าสถิติและทดสอบสมมติฐาน  

   

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

        3.5.1  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

                   1)  การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล

เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวไทย ทั้งน้ี การวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวออกมาเป็น

รูปแบบของค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) โดยเม่ือทราบค่าสถิติแลว้ผูว้ิจยั

จะน าไปสรุปผลในรูปแบบของตารางแสดงขอ้มูลประเภทบรรยาย 

                    2)  ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ีส ารวจแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวในการ

เดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายในภาพรวม การส ารวจทศันคติของนกัท่องเท่ียว

ต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายใน

ภาพรวมและความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อการปรับปรุงการจดัการในอุทยานประวติัศาสตร์พิ

มาย ซ่ึงเป็นค าตอบท่ีไดจ้ากการประเมินค่า (Rating Scale) นั้น ผูว้ิจยัจะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

น าไปสรุปผลในรูปแบบของตารางแสดงขอ้มูลประกอบค าบรรยาย 

                    3)  ในส่วนของการจ าแนกแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวตามแรงจูงใจในการเดินทางมา

ท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายนั้น ผูว้ิจยัจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยหรือการวิเคราะห์
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องค์ประกอบ (Factor Analysis) และน าไปสรุปผลในรูปแบบของตารางแสดงขอ้มูลประกอบค า

บรรยาย 

                    4)  ในส่วนของการวดัระดบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อคุณลกัษณะดา้น

สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย โดยใชก้ารวิเคราะห์โดย

การจดักลุ่มทศันะคติของนกัท่องเท่ียวให้เหลือ 2 กลุ่ม เพื่อหาค่าเฉล่ียโดยการน าคะแนนจากค าถาม

ทั้ง 5 ด้านท่ีใช้วดัทศันคติมาหาค่าเฉล่ียและจดักลุ่มเพื่อหาค่าออกมาในรูปแบบของค่าความถ่ี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) น าไปสรุปผลในรูปแบบของตารางขอ้มูลประเภทบรรยาย 

                     5)  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferentail Statistics) ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะ

ใช้สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานและหาความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปร

ตาม 4 ขอ้ ดงัน้ี 

 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในแต่ละด้าน โดยจ าแนกตามลักษณะทางด้าน

ประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติ t-test ส าหรับประชากร 2 กลุ่ม และใช้สถิติ F-test (One-Way 

ANOVA) ส าหรับประชากรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป 

 5.2  การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้ม

และการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย โดยใช้สถิติ Chi- square test ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศของนกัท่องเท่ียวกบัทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้น

สภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย โดยท าการจดักลุ่ม

ทศันคติของนกัท่องเท่ียวใหเ้หลือ 2 กลุ่ม โดยการน าคะแนนจากค าถามทั้ง 5 ดา้น ท่ีใชว้ดัทศันคติมา

หาค่าเฉล่ียและจดักลุ่มเพื่อหาค่าออกมาเป็นรูปแบบของค่าร้อยละ (Percentage) 

                          5.3  การศึกษาความแตกต่างของแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเ ท่ียวกับ

คุณลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์โดยใชส้ถิติ t-test ส าหรับประชากร 2 กลุ่ม และใชส้ถิติ F-test 

(One-Way ANOVA) ส าหรับประชากรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป 

       5.4  การศึกษาอิทธิพลระหว่างแรงจูงใจในแต่ละดา้นกบัทศันคติของนกัท่องเท่ียว      

ชาวไทยต่อด้านคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการการท่องเ ท่ียวในอุทยาน

ประวติัศาสตร์พิมาย โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ตารางที ่3.1  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามรายดา้น  

   

ข้อค าถาม จ านวนข้อ Cronbach's Alpha 

แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว 12 0.884 

ทศันคติต่อคุณลกัษณะด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการ 24 0.936 

ทศันคติดา้นโบราณสถาน/โบราณวตัถุ 7 0.887 

ทศันคติดา้นทรัพยากรบุคคล 5 0.888 

ทศันคติดา้นประชาสัมพนัธ์ 4 0.861 

ทศันคติดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 6 0.742 

ทศันคติดา้นราคา 2 0.752 

ความคิดเห็นต่อการปรับปรุง 6 0.802 

รวมทั้งฉบับ 42 0.959 
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บทที ่4  

ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาแรงจูงใจและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้ม

และการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา เป็นการ

วิจัยเชิงส ารวจด้วยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) แลว้น าไป

เก็บข้อมูลรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยาน

ประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา โดยเก็บกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 400 ชุด ทั้งน้ี ผูว้ิจยั

ไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษาออกเป็น 10 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการส ารวจแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทาง

มาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายในภาพรวม 

 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการส ารวจทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณลกัษณะ

ดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย จ าแนกเป็นรายดา้น 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการส ารวจความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการ

ปรับปรุงการจดัการในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจ าแนกแรงจูงใจในแต่ละดา้นของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

ในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  
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 ตอนท่ี 6 ผลการแสดงข้อมูลระดับความส าคญัของแรงจูงใจในแต่ละด้าน จ าแนกตาม

คุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 

 ตอนท่ี 7 ผลการส ารวจขอ้เสนอแนะต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการ

ท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

 ตอนท่ี 8 ผลการแสดงการกระจายความถ่ีของค่าเฉล่ียทัศนคติของนักท่องเท่ียวต่อ

คุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

 ตอนท่ี 9 ผลการแสดงระดบัทศันคติของนักท่องเท่ียวต่อคุณลกัษณะด้านสภาพแวดล้อม

และการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายในภาพรวม 

 ตอนท่ี 10 การทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

 สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี  1 เพศของนักท่องเท่ียวไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อ

คุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

 สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ต่างกันมี  

แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พิมายไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานการวิจัยข้อ ท่ี  3  แรงจู งใจ ท่ีแตกต่างกันไม่ มี อิทธิพลต่อทัศนคติด้าน

สภาพแวดลอ้มและดา้นการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวชาวไทย    

ทีเ่ดินทางมาท่องเทีย่วในอุทยานประวตัิศาสตร์พมิาย อ าเภอพมิาย จังหวดันครราชสีมา 

 

ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ 

             ชาย 165 41.25 

             หญิง 235 58.75 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียว
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็นเพศหญิง 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 และเพศชาย 165 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 41.25 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายุ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

อายุ 

             15 - 25 ปี 181 45.25 

             26 -35 ปี 67 16.75 

             36 - 45 ปี 52 13.00 

            46 - 55 ปี 60 15.00 

            56 ปีข้ึนไป 40 10.00 

รวม 400 100.00 
  
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์   

พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี 181 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.25 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 26 - 35 ปี 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 ช่วงอายุระหวา่ง 46 - 55 ปี 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15 ช่วงอายุ 36 - 45 ปี 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และช่วงอายุ 56 ปีข้ึนไป 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับการศึกษา 

           ต ่ากวา่ปริญญาตรี 237 59.25 

           ปริญญาตรี 111 27.75 

           สูงกวา่ปริญญาตรี 52 13.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์    
พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 237 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.25 รองลงมา คือ ปริญญาตรี 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 และสูงกว่าปริญญาตรี 52 คน     
คิดเป็นร้อยละ 13  
 

ตารางที ่4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาชีพ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

อาชีพ 

            วชิาชีพชั้นสูง (แพทย,์วศิวกร,อาจารย,์สถาปนิก ฯลฯ) 58 14.50 

            ผูบ้ริหาร (ผูจ้ดัการ,เจา้ของกิจการ ฯลฯ) 31 7.75 

            พนกังาน (พนกังานส านกังาน,พนกังานขาย ฯลฯ) 45 11.25 

            พนกังานใชฝี้มือ/ก่ึงฝีมือ (หวัหนา้คนงาน,หวัหนา้ช่าง) 18 4.50 

             เกษตรกร 51 12.75 

            ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 197 49.25 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์     

พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 197 คน คิดเป็นร้อยละ 

49.25 รองลงมา คือ อาชีพวิชาชีพชั้นสูง (แพทย,์วิศวกร,อาจารย,์สถาปนิก ฯลฯ) 58 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.50 ในขณะท่ีอาชีพเกษตรกร 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 อาชีพพนักงาน (พนักงานส านักงาน, 

พนกังานขาย ฯลฯ) 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 อาชีพผูบ้ริหาร (ผูจ้ดัการ,เจา้ของกิจการ ฯลฯ) 31 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.75 และอาชีพพนกังานใช้ฝีมือ/ก่ึงฝีมือ (หัวหน้าคนงาน,หัวหน้าช่าง) 18 คน คิดเป็น   

ร้อยละ 4.50 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

สถานภาพ 

            โสด 232 58.00 

            สมรส 156 39.00 

            อยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ 12 3.00 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์     

พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมา 

คือ สมรส 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 และอยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
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ตารางที ่4.7  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

รายได้ต่อเดือน 

            5,000 - 10,000 บาท 225 56.25 

           10,001 - 15,000 บาท 67 16.75 

           15,001 - 20,000 บาท 39 9.75 

           20,000 ข้ึนไป 69 17.25 

รวม 400 100.00 
  

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์    

พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 5,000 - 10,000 บาท 225 คน คิดเป็น

ร้อยละ 56.25 รองลงมา คือ 20,000 บาทข้ึนไป 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 ในขณะท่ี 10,001 - 15,000 

บาท 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 และ 15,001 -  20,000 บาท 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 ตามล าดบั  

 

ตารางที ่4.8  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามภูมิล าเนา 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ภูมิล าเนา 

           ภาคเหนือ 41 10.25 

           ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 231 57.75 

           ภาคกลาง  61 15.25 

           ภาคใต ้ 24 6.00 

           กทม. 43 10.75 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์   

พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 231 คน คิดเป็น

ร้อยละ 57.75 รองลงมา คือภาคกลาง 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 ในขณะท่ีกรุงเทพมหานคร 43 คน คิด

เป็นร้อยละ 10.75 ภาคเหนือ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 และภาคใต ้24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดบั 

 

 ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการส ารวจแรงจูงใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยในการเดินทาง

มาท่องเทีย่วในอุทยานประวตัิศาสตร์พมิายในภาพรวม 

 

ตารางที ่4.9  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในภาพรวม 

 

ประเด็นของแรงจูงใจ  
 

S.D แปลผล 

ชมสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง 4.51 0.63 ส าคญัมากท่ีสุด 

เพื่อเยีย่มชมสถาปัตยกรรมของปราสาทหินพิมาย 4.23 0.68 ส าคญัมากท่ีสุด 

เพื่อศึกษาโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย 3.86 0.84 ส าคญัมาก 

เพื่อศึกษาคน้ควา้ทางดา้นวฒันธรรมและโบราณคดี 3.89 0.88 ส าคญัมาก 

ท่องเท่ียวในสถานท่ีแปลกใหม่ 4.09 0.72 ส าคญัมาก 

ชมความสวยงามของปราสาทหินพิมาย 4.31 1.59 ส าคญัมากท่ีสุด 

เพิ่มพนูประสบการณ์ใหแ้ก่ชีวติ 3.92 0.75 ส าคญัมาก 

หลีกหนีความจ าเจในชีวติประจ าวนั 3.78 0.82 ส าคญัมาก 

พกัผอ่นหยอ่นใจ/เปล่ียนบรรยากาศ 3.97 0.73 ส าคญัมาก 

กราบไหวข้อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 3.32 0.91 ปานกลาง 

เพื่อความมีหนา้มีตาไม่นอ้ยหนา้ผูอ่ื้น 2.58 1.04 ส าคญันอ้ย 

เพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ในหมู่คณะหรือญาติมิตร 3.62 0.79 ส าคญัมาก 

รวม 3.84 0.87  ส าคัญมาก 
Cronbach alpha .687   

x
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 จากตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉล่ียระดับแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ส าคัญมาก มีค่าเฉล่ีย 3.84 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87 เม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญของแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมายดา้นชมสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด (      = 4.51) รองลงมา คือ แรงจูงใจดา้นชม
ความสวยงามของปราสาทหินพิมาย (    = 4.31) และแรงจูงใจด้านเพื่อเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของ
ปราสาทหินพิมาย (    = 4.23) ซ่ึงแรงจูงใจทั้งหมดอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยให้ระดับความส าคญัของแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย    
นอ้ยท่ีสุด คือ แรงจูงใจดา้นเพื่อความมีหนา้มีตาไม่น้อยหน้าผูอ่ื้น (      = 2.58) รองลงมา คือ แรงจูงใจ
ดา้นกราบไหวข้อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ (     = 3.32) และแรงจูงใจดา้นเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ในหมู่คณะ
หรือญาติมิตร (    = 3.62) 
 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
คุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ าแนก   
เป็นรายด้าน 
 
ตารางที ่4.10  แสดงค่าเฉล่ียระดบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกเป็นรายดา้น  
 

ประเด็นของทัศนคติ   S.D. แปลผล 

ด้านโบราณสถาน/โบราณวตัถุ 

มีการจดัวางป้ายตามจุดท่ีส าคญัต่างๆ ใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้ถึง
ความส าคญัของจุดนั้นๆ  

4.60 0.52 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ปราสาทหินพิมายมีเอกลกัษณ์แตกต่างจากปราสาทแห่งอ่ืนๆ 4.30 0.56 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ปราสาทหินพิมายมีรูปร่างท่ีแปลกตาน่าประทบัใจ 4.24 0.66 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

บริเวณปราสาทมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีหญา้รก 
รุงรัง 

4.14 0.66 เห็นดว้ย 

 

x

x

x

x

x

x

x
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 

ประเด็นของทัศนคติ   S.D. แปลผล 
บริเวณปราสาทมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากขยะ 
ส่ิงปฏิกลู 

4.17 0.71 เห็นดว้ย 

ภาพแกะสลกับนตวัปราสาทมีความน่าสนใจ 4.32 0.70 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การแกะสลกัลวดลายมีความเป็นเอกลกัษณ์ 4.37 0.68 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 4.31 0.64 เห็นด้วยอย่างยิง่ 

ด้านทรัพยากรบุคคล 
เจ้าหน้าท่ีของอุทยานท่ีน าชมให้ความรู้แก่ขา้พเจ้าได้เป็น
อยา่งดี 

4.48 0.52 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

เจ้าหน้าท่ีของอุทยานมีความสุภาพอธัยาศยัดีและมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี 

4.35 0.58 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

มีการแบ่งผูช้มเป็นกลุ่มๆ ใหเ้ขา้ชมตามรอบเวลา 4.13 0.71 เห็นดว้ย 

มีการจดัวิทยากรหรือมคัคุเทศก์ของอุทยานเป็นผูอ้ธิบาย 
หรือน าชมปราสาท 

4.30 0.64 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

มีเจา้หน้าท่ีของอุทยานคอยดูแลรักษาความสะอาดภายใน
อุทยานอยา่งทัว่ถึง 

4.28 0.62 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 4.31 0.61 เห็นด้วยอย่างยิง่ 

ด้านประชาสัมพนัธ์ 

มีการประชาสัมพนัธ์ให้ขา้พเจา้ไดท้ราบถึงการจดักิจกรรม
ดา้นต่างๆ เช่น เทศกาลเท่ียวพิมาย 

4.38 0.58 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

มีการแจง้ให้ขา้พเจา้ทราบขอ้บงัคบั กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติั 
ใหข้า้พเจา้ทราบอยา่งชดัเจน 

4.29 0.60 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 

 

ประเด็นของทัศนคติ   S.D. แปลผล 
มีป้ายใหข้อ้มูล รายละเอียดความเป็นมาและความส าคญัของ
จุดต่างๆ ภายในอุทยาน 

4.24 0.66 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

มีการให้บริการข้อมูลการท่องเท่ียวจากส่ือประเภทอ่ืนให้
ขา้พเจา้ไดศึ้กษาก่อนการเดินทาง 

4.39 0.60 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 4.33 0.61 เห็นด้วยอย่างยิง่ 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

เจา้หนา้ท่ีของอุทยานยนิดีให้ความช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว
เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ 

4.51 0.54 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การเดินทางเขา้มาของนกัท่องเท่ียวมีความสะดวก 4.09 0.67 เห็นดว้ย 

นกัท่องเท่ียวซ้ือตัว๋เขา้ชมไม่ซบัซอ้น ยุง่ยาก 4.09 0.64 เห็นดว้ย 

มีการจดับริการห้องสุขาไวบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวอยา่ง
สะอาดและเพียงพอ 

4.09 0.69 เห็นดว้ย 

สถานท่ีจอดรถของนกัท่องเท่ียวมีความสะดวกและเพียงพอ 3.33 1.09 เฉยๆ 
นกัท่องเท่ียวมีความรู้สึกปลอดภยัในช่วงระหวา่งการเยีย่ม
ชม 

3.96 0.73 เฉยๆ 

รวม 4.01 0.73 เห็นด้วย 

ด้านราคา 

อตัราค่าเขา้ชมคุม้ค่าและมีราคาท่ีเหมาะสม 4.21 0.75 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ราคาของท่ีระลึกมีราคาท่ีเหมาะสม 4.22 0.73 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 4.22 0.74 เห็นด้วยอย่างยิง่ 

ในภาพรวมทั้งหมด 4.23 0.36 เห็นด้วยอย่างยิง่ 
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 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้ม

และการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง        

(     = 4.23) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีทศันคติด้านประชาสัมพนัธ์        

(     = 4.33) รองลงมา คือ ดา้นโบราณสถาน/โบราณวตัถุ (      = 4.31) ดา้นทรัพยากรบุคคล (     = 4.31) 

และดา้นราคา (      = 4.22) ตามล าดบัซ่ึงทั้งหมดอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่  

 เม่ือน ามาพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละดา้น พบวา่ 

 ดา้นโบราณสถาน/โบราณวตัถุ นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ให้ระดบัทศันคติด้านการ    

จดัวางป้ายตามจุดท่ีส าคญัต่างๆ ให้นกัท่องเท่ียวไดรู้้ถึงความส าคญัของจุดนั้นๆ มากท่ีสุด (     = 4.60) 

รองลงมา คือ ดา้นการแกะสลกัลวดลายมีความเป็นเอกลกัษณ์ (    = 4.37) ในขณะท่ีดา้นภาพแกะสลกั

บนตวัปราสาทมีความน่าสนใจ (     = 4.32) ดา้นปราสาทหินพิมายมีเอกลกัษณ์แตกต่างจากปราสาทแห่ง

อ่ืนๆ (    = 4.30) และดา้นปราสาทหินพิมายมีรูปร่างท่ีแปลกตาน่าประทบัใจ (     = 4.24) ตามล าดบั ซ่ึง

ทุกด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในส่วนของด้านบริเวณปราสาทมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ปราศจากขยะ ส่ิงปฏิกูล (    = 4.17) และดา้นบริเวณปราสาทมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีหญา้รก

รุงรัง (     = 4.14) ซ่ึงทุกดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 ดา้นทรัพยากรบุคคล นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ให้ระดบัทศันคติดา้นเจา้หน้าท่ีของ

อุทยานท่ีน าชมให้ความรู้แก่ขา้พเจา้ได้เป็นอย่างดีมากท่ีสุด (     = 4.48) รองลงมา คือเจา้หน้าท่ีของ

อุทยานมีความสุภาพ อัธยาศยัดีและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี (     = 4.35), ด้านมีการจดัวิทยากรหรือ

มคัคุเทศก์ของอุทยานเป็นผูอ้ธิบายหรือน าชมปราสาท (     = 4.30), มีเจา้หน้าท่ีของอุทยานคอยดูแล

รักษาความสะอาดภายในอุทยานอย่างทัว่ถึง (     = 4.28) ตามล าดบั ซ่ึงทุกด้านอยู่ในระดบัเห็นด้วย       

อยา่งยิ่ง ในขณะท่ีดา้นมีการแบ่งผูช้มเป็นกลุ่มๆ ให้เขา้ชมตามรอบเวลา (      = 4.13) อยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ย 

 ดา้นประชาสัมพนัธ์ นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ให้ระดบัทศันคติดา้นมีการให้บริการ

ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือประเภทอ่ืนให้ขา้พเจา้ได้ศึกษาก่อนการเดินทางมากท่ีสุด (     = 4.39) 

รองลงมา คือ ดา้นมีการประชาสัมพนัธ์ให้ขา้พเจา้ไดท้ราบถึงการจดักิจกรรมดา้นต่างๆ เช่น เทศกาล

เท่ียวพิมาย (     = 4.38) และดา้นมีการแจง้ให้ขา้พเจา้ทราบขอ้บงัคบั กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติั ให้ขา้พเจา้
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ทราบอย่างชดัเจน (      = 4.29) และมีป้ายให้ขอ้มูล รายละเอียดความเป็นมาและความส าคญัของจุด

ต่างๆ ภายในอุทยาน (     = 4.24) ซ่ึงทุกดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ให้ระดบัทศันคติดา้นเจา้หนา้ท่ี

ของอุทยานยินดีให้ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียวเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือมากท่ีสุด (     = 4.51)         

อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งรองลงมา คือ ด้านการเดินทางเข้ามาของนักท่องเท่ียวมีความสะดวก,               

ด้านนักท่องเท่ียวซ้ือตั๋วเข้าชมไม่ซับซ้อนยุ่งยากและด้านมีการจัดบริการห้องสุขาไวบ้ริการแก่

นักท่องเท่ียวอย่างสะอาดและเพียงพอ (    = 4.09) ทั้ งหมดอยู่ในระดับเห็นด้วย ในขณะท่ีด้าน

นกัท่องเท่ียวมีความรู้สึกปลอดภยัในช่วงระหวา่งการเยี่ยมชม (     = 3.96) และดา้นสถานท่ีจอดรถของ

นกัท่องเท่ียวมีความสะดวกและพอเพียง (     = 3.33) อยูใ่นระดบัเฉยๆ 

 ดา้นราคา นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ให้ระดบัทศันคติดา้นราคาของท่ีระลึกมีราคาท่ี

เหมาะสมมากท่ีสุด (     = 4.22) รองลงมา คือ ด้านอตัราค่าเขา้ชมคุม้ค่าและมีราคาท่ีเหมาะสม (    = 

4.21) ซ่ึงทั้งหมดอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่  
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 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ

ปรับปรุงการจัดการการท่องเทีย่วในอุทยานประวตัิศาสตร์พมิายในภาพรวม 

 

ตารางที ่4.11  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในภาพรวม 

 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. แปลผล 

การจดัให้นักท่องเท่ียวเขา้ชมปราสาทหินเป็นรอบเวลาเพื่อ
ความเป็นระเบียบ 

4.20 0.64 เห็นดว้ย 

การจดัใหมี้มคัคุเทศกอ์ธิบายน านกัท่องเท่ียวชมตามรอบเวลา 4.16 0.61 เห็นดว้ย 
การจดัท าแผนท่ีเส้นทางการเดินชมแจกนกัท่องเท่ียว 4.00 0.72 เห็นดว้ย 

การน าเทปบนัทึกเสียง/เคร่ืองเล่นซีดีแบบพกพาแนะน าตวั
ปราสาทใหน้กัท่องเท่ียวยมื 

3.60 0.89 เห็นดว้ย 

การเพิ่มค่าเขา้ชมเป็นรายบุคคล 2.54 1.16 ไม่เห็นดว้ย 

การจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียวแต่ละรอบเพื่อความเป็นระเบียบ 3.69 0.92 เห็นดว้ย 

รวม 3.70 0.82 เห็นด้วย 

   

 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัความ

คิดเห็นต่อการปรับปรุงการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายอยู่ในระดบัเห็นด้วย        

(     = 3.70) เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นในดา้นการ

จดัให้นักท่องเท่ียวเข้าชมปราสาทหินเป็นรอบเวลาเพื่อความเป็นระเบียบมากท่ีสุด (      = 4.20) 

รองลงมา คือ ดา้นการจดัให้มีมคัคุเทศก์อธิบายน านกัท่องเท่ียวชมตามรอบเวลา (     = 4.16) และดา้น

การจดัท าแผนท่ีเส้นทางการเดินชมแจกนักท่องเท่ียว (     = 4.00) ตามล าดบั ในขณะท่ีนักท่องเท่ียว     

ชาวไทยมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีไม่เห็นดว้ย คือ ดา้นการเพิ่มค่าเขา้ชมเป็นรายบุคคล (      = 2.54)  
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 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจ าแนกแรงจูงใจในแต่ละด้านของนักท่องเที่ยวชาวไทย          

ตามแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเทีย่วในอุทยานประวตัิศาสตร์พมิาย 

 

ตารางที ่4.12  แสดงขอ้มูลการจ าแนกแรงจูงใจในแต่ละดา้น 
 

แรงจูงใจ 
แรงจูงใจในด้าน  
การเรียนรู้           

ทางวฒันธรรม 

แรงจูงใจในด้าน
เกยีรตภูิม ิ

แรงจูงใจใน
ด้านการ
พกัผ่อน 

เพื่อการศึกษาคน้ควา้ทางดา้นวฒันธรรมและโบราณคดี 0.809  -  - 

เพ่ือศึกษาโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย 0.757  - -  

เพื่อเยีย่มชมสถาปัตยกรรมของปราสาทหินพิมาย 0.731  - -  

ชมสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง 0.588 -  -  

ท่องเท่ียวในสถานท่ีแปลกใหม่ 0.569  - -  

เพ่ือความมีหนา้มีตาไม่นอ้ยหนา้ผูอ่ื้น -  0.798 -  

หลีกหนีความจ าเจในชีวติประจ าวนั -  0.708 -  

กราบไหวข้อพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ -  0.680  - 

เพ่ิมพนูประสบการณ์ใหแ้ก่ชีวติ -  0.572 -  

เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ในหมู่คณะหรือญาติมิตร  - 0.522 -  

ชมความสวยงามของปราสาทหินพิมาย -   - 0.648 

พกัผอ่นหยอ่นใจ/เปล่ียนบรรยากาศ -   - 0.596 

Eigenvalue 3.185 2.039 1.179 

Reliability coefficient Cronbach’s alpha 0.753 0.710 0.143 

Total Variance Explained 53.36 % 

KMO .715 
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 จากตารางท่ี 4.12 แสดงให้เห็นผลของการวิเคราะห์ปัจจยัทั้ง 12 ปัจจยั ดว้ยการหมุนแกน
แบบวาริแมก็ซ์ (Varimax) ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ปัจจยัทั้ง 12 ปัจจยั สามารถแบ่งเป็นดา้นแรงจูงใจได ้         
3 ดา้น ความส าคญัของแรงจูงใจแต่ละดา้นแสดงดว้ยค่า Eigenvalue โดยค่าท่ีสูงกว่า 1 หมายถึง ระดบั
ความส าคญัของแรงจูงใจในแต่ละดา้น แรงจูงใจทั้ง 3 ดา้นน้ีอธิบายร้อยละ 53.36 ของความแปรปรวน 
 แรงจูงใจท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด (Eigenvalue 3.185) คือ แรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทาง

วฒันธรรม (Push Factor) โดยท่ีมีแรงจูงใจท่ีเป็นองค์ประกอบ ไดแ้ก่ แรงจูงใจเพื่อการศึกษาคน้ควา้

ทางด้านวัฒนธรรมและโบราณคดี  (0.809) รองลงมา คือ แรงจูงใจเพื่อศึกษาโบราณวัตถุใน

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย (0.757) แรงจูงใจเพื่อเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของปราสาทหินพิมาย 

(0.731) แรงจูงใจชมสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง (0.588) และแรงจูงใจท่องเท่ียวในสถานท่ีแปลกใหม่ (0.569) 

ตามล าดบั 

 แรงจูงใจท่ีมีความส าคญัในล าดบัท่ีสอง (Eigenvalue 2.039) คือ แรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิ 

(Push Factor) โดยท่ีมีแรงจูงใจท่ีเป็นองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ แรงจูงใจเพื่อความมีหนา้มีตาไม่นอ้ยหนา้ผูอ่ื้น 

(0.798) รองลงมา คือ แรงจูงใจหลีกหนีความจ าเจในชีวิตประจ าวนั (0.708) แรงจูงใจกราบไหวข้อพร

จากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ (0.680) แรงจูงใจเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ชีวิต (0.572) และแรงจูงใจเพื่อกระชับ

ความสัมพนัธ์ในหมู่คณะหรอญาติมิตร (0.522) ตามล าดบั 

 แรงจูงใจท่ีมีความส าคญัล าดบัสุดทา้ย (Eigenvalue 1.179) คือแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่น 

(Push Factor) โดยท่ีมีแรงจูงใจเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ แรงจูงใจชมความสวยงามของปราสาทหิน       

พิมาย (0.648) และแรงจูงใจพกัผอ่นหยอ่นใจ/เปล่ียนบรรยากาศ (0.596) 
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 ตอนที่ 6 ผลการแสดงข้อมูลระดับความส าคัญของแรงจูงใจในแต่ละด้าน จ าแนกตาม
คุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
 
ตารางที่ 4.13  ตารางแสดงขอ้มูลระดบัความส าคญัของแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรมของ
นกัท่องเท่ียว จ าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
 

แรงจูงใจ 
ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของ

แรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
 
 

S.D. T Sig. 

ค่าเฉลีย่แรงจูงใจ      
ในด้านการเรียนรู้ทาง

วฒันธรรม 

เพศ 
ชาย ( N = 165) 4.11 0.57 

-.087 0.931 
หญิง ( N = 235) 4.12 0.51 

  
 
 

S.D. F Sig. 

อาย ุ

15 - 25 ปี 4.27 0.43 

12.807 0.000 

26 - 35 ปี 4.15 0.51 

36 - 45 ปี 4.08 0.50 

46 - 55 ปี 3.76 0.72 

56 ปีข้ึนไป 3.94 0.45 

ระดบั
การศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.12 0.54 

1.106 0.332 ปริญญาตรี 4.07 0.57 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.20 0.45 
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ตารางที ่4.13  (ต่อ) 
 

แรงจูงใจ 
ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของ

แรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
 
 

S.D. F Sig. 

ค่าเฉลีย่แรงจูงใจ       
ในด้านการเรียนรู้ทาง

วฒันธรรม 

อาชีพ 

วชิาชีพชั้นสูง 4.29 0.37 

11.162 0.000 

ผูบ้ริหาร 4.05 0.50 

พนกังาน 3.94 0.67 

พนกังานใชฝี้มือ/ก่ึงฝีมือ 3.74 0.61 

เกษตรกร 3.78 0.57 

ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4.23 0.46 

สถานภาพ 

โสด 4.24 0.46 

18.386 0.000 สมรส 3.92 0.59 

อยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ 4.15 0.50 

รายได ้

5,000 - 10,000 บาท 4.15 0.54 

4.051 0.007 
10,001 - 15,000 บาท 3.92 0.58 

15,001 - 20,000 บาท 4.11 0.53 

20,000 บาทข้ึนไป 4.20 0.42 

ภูมิล าเนา 

ภาคเหนือ 4.06 0.68 

1.193 0.314 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4.10 0.50 

ภาคกลาง 4.19 0.61 

ภาคใต ้ 4.00 0.50 

กทม. 4.23 0.48 

รวม 4.12 0.54 
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 จากตารางท่ี 4.13 แสดงข้อมูลระดับความส าคัญต่อแรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยจ าแนกตามคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ดงัน้ี 
 นกัท่องเท่ียวเพศหญิงมีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรมสูงกว่าเพศชาย       
(    = 4.12 :     = 4.11)   
 นกัท่องเท่ียวอายุ 15-25 ปี (     = 4.27) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรม
สูงกวา่นกัท่องเท่ียวอายุ 26-35 ปี (     = 4.15), 36-45 ปี (     = 4.08), 56 ปีข้ึนไป (     = 3.94) และ           
46-55 ปี (     = 3.76) 
 นกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี (      = 4.20) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการ
เรียนรู้ทางวฒันธรรมสูงกวา่ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี (     = 4.12) และปริญญาตรี (     = 4.07) 
 นกัท่องเท่ียวอาชีพวิชาชีพชั้นสูง (    = 4.29) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมสูงกวา่ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ (    = 4.23), ผูบ้ริหาร (    = 4.05), พนกังาน (   = 3.94), 
เกษตรกร (     = 3.78) และพนกังานใชฝี้มือ/ก่ึงฝีมือ (     = 3.74) 
 นกัท่องเท่ียวสถานภาพโสด (     = 4.24) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรม
สูงกวา่นกัท่องเท่ียวสถานภาพอยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่(     = 4.15) และสมรส (     = 3.92) 
 นกัท่องเท่ียวรายได ้20,000 บาทข้ึนไป (    = 4.20) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมสูงกวา่นกัท่องเท่ียวรายได ้5,000-10,000 บาท (     = 4.15), 15,001- 20,000 บาท (     = 4.11) 
และ 10,001-15,000 บาท (     = 3.92)  
 นกัท่องเท่ียวภูมิล าเนา กทม. (     = 4.23) มีแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรมสูงกวา่
นกัท่องเท่ียวภูมิล าเนาภาคกลาง (     = 4.19), ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (      = 4.10), ภาคเหนือ (     = 
4.06) และภาคใต ้(     = 4.00) 
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ตารางที่ 4.14   ตารางแสดงขอ้มูลระดบัความส าคญัของแรงจูงใจในด้านเกียรติภูมิของนักท่องเท่ียว 
จ าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
 

ค่าเฉลีย่แรงจูงใจ
ในด้านเกยีรตภูิม ิ

  

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของแรงจูงใจใน
ด้านเกยีรตภูิม ิ

  
S.D. T Sig. 

เพศ 
ชาย ( N = 165) 3.48 0.57 

1.023 0.307 
หญิง ( N = 235) 3.42 .60 

  
 
   

S.D. F Sig. 

อาย ุ

15 - 25 ปี 3.48 0.59 

3.374 0.010 

26 - 35 ปี 3.50 0.46 

36 - 45 ปี 3.31 0.65 

46 - 55 ปี 3.27 0.63 

56 ปีข้ึนไป 3.63 0.60 

ระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.41 0.59 

1.100 0.334 ปริญญาตรี 3.51 0.57 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.47 0.62 

อาชีพ 

วชิาชีพชั้นสูง 3.36 0.63 

1.318 0.255 

ผูบ้ริหาร 3.65 0.50 

พนกังาน 3.44 0.59 

พนกังานใชฝี้มือ/ก่ึงฝีมือ 3.34 0.54 

เกษตรกร 3.37 0.55 

ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3.46 0.60 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 

ค่าเฉลีย่แรงจูงใจ
ในด้านเกยีรตภูิม ิ

  

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของแรงจูงใจใน
ด้านเกยีรตภูิม ิ

  
S.D. F Sig. 

สถานภาพ 

โสด 3.48 0.58 

1.954 0.143 สมรส 3.37 0.60 

อยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ 3.58 0.70 

รายได ้

5,000 - 10,000 บาท 3.46 0.58 

0.998 0.394 
10,001 - 15,000 บาท 3.34 0.58 

15,001 - 20,000 บาท 3.42 0.52 

20,000 บาทข้ึนไป 3.51 0.65 

ภูมิล าเนา 

ภาคเหนือ 3.37 0.61 

4.806 0.001 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.53 0.54 

ภาคกลาง 3.30 0.58 

ภาคใต ้ 3.53 0.65 

กทม. 3.19 0.71 

รวม 3.44 0.59 

  
 จากตารางท่ี 4.14 แสดงข้อมูลระดับความส าคัญต่อแรงจูงใจในด้านเกียรติภูมิของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยจ าแนกตามคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ดงัน้ี  
 นกัท่องเท่ียวเพศชายมีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิสูงกวา่เพศหญิง (     = 3.48 :     = 
3.42)  
 นกัท่องเท่ียวอายุ 56 ปี ข้ึนไป (     = 3.63) มีแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิสูงกวา่นกัท่องเท่ียว
อาย ุ26-35 ปี (     = 3.50), 15-25 ปี (     = 3.48), 36-45 ปี (     = 3.31) และ 46-55 ปี (     = 3.27)  
 นกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาปริญญาตรี (     = 3.51) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิ     
สูงกวา่ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี (     = 3.47) และต ่ากวา่ปริญญาตรี (     = 3.41)  
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 นกัท่องเท่ียวอาชีพผูบ้ริหาร (     = 3.65) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิสูงกวา่ผูไ้ม่ได้
ประกอบอาชีพ (      = 3.46), พนกังาน (       = 3.44), เกษตรกร (      = 3.37), วิชาชีพชั้นสูง (      = 3.36) 
และพนกังานใชฝี้มือ/ก่ึงฝีมือ (     = 3.34)  
 นกัท่องเท่ียวสถานภาพอยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ (     = 3.58) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้น
เกียรติภูมิสูงกวา่สถานภาพโสด (     = 3.48) และสมรส (      = 3.37)  
 นกัท่องเท่ียวรายได ้ 20,000 บาทข้ึนไป (     = 3.51) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิ      
สูงกวา่รายได ้ 5,000-10,000 บาท (   = 3.46), 15,001-20,000 บาท (     = 3.42) และ 10,001-           
15,000 บาท (     = 3.34)  
 นกัท่องเท่ียวภูมิล าเนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ (     = 3.53) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจ
ในดา้นเกียรติภูมิสูงกวา่ภาคเหนือ (     = 3.37), ภาคกลาง (     = 3.30) และ กทม. (     = 3.19) 
 
ตารางที่ 4.15  ตารางแสดงขอ้มูลระดบัความส าคญัของแรงจูงใจในดา้นการพกัผ่อนของนกัท่องเท่ียว 
จ าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
 

ค่าเฉลีย่แรงจูงใจ       
ในด้านการพกัผ่อน 

คุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของแรงจูงใจ     
ในด้านการพกัผ่อน 

 
 

S.D. T Sig. 

เพศ 
ชาย ( N = 165) 3.48 0.57 

-.267 0.790 
หญิง ( N = 235) 3.42 0.60 

  
 
 

S.D. F Sig. 

อาย ุ

15 - 25 ปี 4.09 1.19 

0.698 0.594 

26 - 35 ปี 4.21 0.54 

36 - 45 ปี 4.26 0.63 

46 - 55 ปี 4.05 0.58 

56 ปีข้ึนไป 4.23 0.59 

ระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.06 1.07 

2.482 0.085 ปริญญาตรี 4.23 0.60 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.31 0.55 
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ตารางที ่4.15  (ต่อ) 
 

ค่าเฉลีย่แรงจูงใจ       
ในด้านการพกัผ่อน 

คุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของแรงจูงใจ     
ในด้านการพกัผ่อน 

 
 

S.D. F Sig. 

อาชีพ 

วชิาชีพชั้นสูง 4.18 0.52 

4.947 0.000 

ผูบ้ริหาร 4.47 0.69 

พนกังาน 4.18 0.60 

พนกังานใชฝี้มือ/ก่ึงฝีมือ 4.97 3.41 

เกษตรกร 4.01 0.52 

ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4.02 0.53 

สถานภาพ 

โสด 4.13 1.09 

0.417 0.659 สมรส 4.13 0.57 

อยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ 4.38 0.64 

รายได ้

5,000 - 10,000 บาท 4.08 1.09 

0.859 0.462 
10,001 - 15,000 บาท 4.16 0.59 

15,001 - 20,000 บาท 4.26 0.54 

20,000 บาทข้ึนไป 4.25 0.63 

ภูมิล าเนา 

ภาคเหนือ 4.26 0.50 

0.690 0.599 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4.08 1.10 

ภาคกลาง 4.17 0.54 

ภาคใต ้ 4.17 0.60 

กทม. 4.28 0.55 

รวม 4.14 0.91 
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 ตารางท่ี 4.15 แสดงข้อมูลระดับความส าคัญต่อแรงจูงใจในด้านการพักผ่อนของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยจ าแนกตามคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ดงัน้ี  
 นกัท่องเท่ียวเพศชายมีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการพกัผ่อนสูงกวา่เพศหญิง (   = 3.48           
:      = 3.42)                                                                                
 นกัท่องเท่ียวอายุ 36-45 ปี (    = 4.26) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่นสูงกวา่อาย ุ    
56 ปี ข้ึนไป (     = 4.23), 26-35 ปี (     = 4.21), 15-25 ปี (     = 4.09) และ 46- 55 ปี (     = 4.05)  
 นกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี (     = 4.31) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการ
พกัผอ่นสูงกวา่ปริญญาตรี (     = 4.23) และต ่ากวา่ปริญญาตรี (     = 4.06)  
 นกัท่องเท่ียวอาชีพพนกังานใชฝี้มือ/ก่ึงฝีมือ (    = 4.97) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการ
พกัผอ่นสูงกวา่อาชีพผูบ้ริหาร (     = 4.47), วิชาชีพชั้นสูงและพนกังาน (     = 4.18), ผูไ้ม่ไดป้ระกอบ
อาชีพ (     = 4.02) และเกษตรกร (     = 4.01)  
 นกัท่องเท่ียวสถานภาพอยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ (    = 4.38) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้น   
การพกัผอ่นสูงกวา่สถานภาพโสดและสมรส (     = 4.13)  
 นกัท่องเท่ียวรายได ้15,001-20,000 บาท (     = 4.26) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจ ในดา้นการพกัผอ่น
สูงกวา่รายได ้20,000 บาทข้ึนไป (     = 4.25), 10,001-15,000 บาท (     = 4.16) และ 5,000-10,000 บาท    
(     = 4.08)  
 นกัท่องเท่ียวภูมิล าเนา กทม. (    = 4.28) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่นสูงกว่า
ภาคเหนือ (     = 4.26), ภาคกลางและภาคใต ้(     = 4.17) และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (     = 4.08) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

x

x

x

x x x x

x

x x

x

x x

x x

x

x

x

x x

x

x

x x x

DPU



75 

 

 ตอนที่ 7 ผลการส ารวจข้อเสนอแนะต่อคุณลักษณะต่อสภาพแวดล้อมและการจัดการ       
การท่องเทีย่วในอุทยานประวตัิศาสตร์พมิาย 
 
ตารางที่ 4.16  แสดงขอ้เสนอแนะของนกัท่องเท่ียวต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการ
การท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
 

ข้อเสนอแนะ จ านวน (N) 

1. ท่ีจอดรถของทางอุทยานไม่เพียงพอ ควรเพิ่มบริเวณท่ีจอดรถใหม้ากข้ึน  3 

2. อยากใหท้างอุทยานมีร่มไวใ้หค้อยบริการนกัท่องเท่ียว       2 

3. ควรมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงตามสาย  1 

4. ควรมีป้ายบอกขอ้มูลแต่ละจุดใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  1 

5. ควรมีแผน่พบัท่ีเป็นขอ้มูลของอุทยานปราสาทหินพิมายฉบบัภาษาไทย  1 

6. ควรมีช่องทางไวบ้ริการส าหรับผูพ้ิการ  1 

7. นกัเรียนยวุมคัคุเทศกมี์มารยาทในการน าเท่ียว มีความน่ารัก  1 

8. บรรยากาศดี สถานท่ีสวยงาม มีความร่มร่ืน  1 

รวม 11 
  
 จากตารางท่ี 4.16 แสดงข้อเสนอแนะของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณลักษณะด้าน
สภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายทั้งหมด 11 คน พบว่า       
เร่ืองท่ีจอดรถของทางอุทยานไม่เพียงพอ ควรเพิ่มบริเวณท่ีจอดรถใหม้ากข้ึน 3 คน , อยากให้ทางอุทยาน
มีร่มไวใ้หค้อยบริการนกัท่องเท่ียว 2 คน , ควรมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงตามสาย 1 คน , ควรมีป้าย
บอกขอ้มูลแต่ละจุดให้ชัดเจนยิ่งข้ึน 1 คน , ควรมีแผ่นพบัท่ีเป็นขอ้มูลของอุทยานปราสาทหินพิมาย
ฉบบัภาษาไทย 1 คน , ควรมีช่องทางไวบ้ริการส าหรับผูพ้ิการ 1 คน , นกัเรียนยุวมคัคุเทศก์มีมารยาท   
ในการน าเท่ียวมีความน่ารัก 1 คน และบรรยากาศดี สถานท่ีสวยงาม มีความร่มร่ืน 1 คน    
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 ตอนที่ 8 ผลการแสดงการกระจายความถี่ของค่าเฉลี่ยทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อ
คุณลกัษณะด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการการท่องเทีย่ว 
 
ตารางที่ 4.17  แสดงการกระจายความถ่ีของค่าเฉล่ียทศันคติของนักท่องเท่ียวต่อคุณลักษณะด้าน
สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียว 
 

ค่าเฉลีย่ทัศนคตขิองนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อคุณลกัษณะ                        
ด้านสภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเที่ยว 

จ านวน (N) ร้อยละ 

3.29 1 0.25 
3.42 2 0.50 
3.46 2 0.50 
3.54 3 0.75 
3.58 3 0.75 
3.63 10 2.50 
3.67 7 1.75 
3.71 5 1.25 
3.75 10 2.50 
3.79 18 4.50 
3.83 16 4.00 
3.88 11 2.75 
3.92 13 3.25 
3.96 15 3.75 
4.00 15 3.75 
4.04 14 3.50 
4.08 10 2.50 
4.13 14 3.50 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 
 

ค่าเฉลีย่ทัศนคตขิองนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อคุณลกัษณะ                        
ด้านสภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเที่ยว 

จ านวน (N) ร้อยละ 

4.17 12 3.00 
4.21 8 2.00 
4.25 15 3.75 
4.29 12 3.00 
4.33 17 4.25 
4.38 23 5.75 
4.42 14 3.50 
4.46 21 5.25 
4.50 13 3.25 
4.54 11 2.75 
4.58 16 4.00 
4.63 12 3.00 
4.67 12 3.00 
4.71 12 3.00 
4.75 13 3.25 
4.79 6 1.50 
4.83 4 1.00 
4.88 3 0.75 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 
 

ค่าเฉลีย่ทัศนคตขิองนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อคุณลกัษณะ                        
ด้านสภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเที่ยว 

จ านวน (N) ร้อยละ 

4.92 4 1.00 

4.96 3 0.75 

รวม 400 100.00 

 
หมายเหตุ.  3.25 – 4.19 ดีปานกลาง        
 4.20 – 5.00 ดีมาก 

  

 จากตารางท่ี 4.17 ผูว้ิจยัไดน้ าระดบัคะแนนจากขอ้ค าถามท่ีใชว้ดัทศันคติของนกัท่องเท่ียว

ต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย เพื่อมาหา

ค่าเฉล่ียและน ามาจดักลุ่มเพื่อหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ดงัในตารางท่ี 4.18 

 

 ตอนที่ 9 ผลการแสดงระดับทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อม

และการจัดการการท่องเทีย่วในอุทยานประวตัิศาสตร์พมิายในภาพรวม 

 

ตารางที่ 4.18  แสดงระดบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการ     
การท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
 

ระดับทศันคติ จ านวน (N) ร้อยละ 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีทศันคติดีปานกลาง 181 45.25 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีทศันคติดีมาก 219 54.75 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.18 เพื่อใหส้ะดวกแก่การวิเคราะห์ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดักลุ่มทศันคติให้เหลือ 2 กลุ่ม 

คือ นักท่องเท่ียวท่ีมีค่าเฉล่ียของทศันคติระหว่าง 3.25 ถึง 4.19 หมายถึง นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี

ทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัดีปานกลาง จ านวน 

181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีค่าเฉล่ียระหว่าง 4.20 ถึง 5.00 หมายถึง

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีทัศนคติต่อคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการการท่องเท่ียว         

อยูใ่นระดบัดีมาก จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 

 ตอนที ่10 การทดสอบสมมติฐานการวจัิย 
สมมติฐานที่ 1 เพศของนักท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กับทศันคติต่อคุณลักษณะด้าน

สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
ในการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้ Chi- square test ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์

ดา้นเพศของนกัท่องเท่ียวกบัทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเท่ียว    
ในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการจดักลุ่มทศันคติของนกัท่องเท่ียวให้เหลือ 2 กลุ่ม โดย
การน าคะแนนจากค าถามทั้ง 5 ด้าน ท่ีใช้วดัทศันคติมาหาค่าเฉล่ียและจดักลุ่มเพื่อหาค่าออกมาเป็น
รูปแบบของค่าร้อยละ (Percentage) โดยผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานไวด้งัน้ี คือ  

H0 : เพศของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้ม
และการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

H1 : เพศของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและ
การจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

 
 
 
 
 
 

 

DPU



80 

 

ตารางที่ 4.19  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเพศของนักท่องเท่ียวกับทัศนคติต่อคุณลักษณะด้าน

สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

 

ทศันคติ 
เพศของนักท่องเที่ยว 

ชาย (ร้อยละ) หญงิ (ร้อยละ) Sig 

ดีปานกลาง 46.67 44.26 
0.633* ดีมาก 53.33 55.74 

รวม 100 %  100 % 
 

หมายเหตุ.  * ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่ามากกวา่ 0.05  

  

 จากตารางท่ี 4.19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศของนักท่องเท่ียวกับทัศนคติต่อ

คุณลกัษณะด้านสภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  พบว่า 

นกัท่องเท่ียว   เพศชายมีทศันคติระดบัดีปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.67 ในขณะท่ีมีทศันคติระดบัดีมาก 

คิดเป็นร้อยละ 53.33 ในส่วนของนกัท่องเท่ียวเพศหญิงมีทศันคติระดบัดีปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.26 

ในขณะท่ีมีทัศนคติระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 55.74  ดังนั้ นผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวใน

อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย มีค่า Sig เท่ากบั 0.633 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ เพศของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้น

สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

 สมมติฐานที่ 2 นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนัมีแรงจูงใจในการ

เดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พิมายไม่แตกต่างกนั       

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้สถิติ Independent Samples t - test และสถิติของการทดสอบค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แทน  
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H0 : นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันท าให้เกิดแรงจูงใจ         
ในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พิมายไม่แตกต่างกนั 

H1 : นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันท าให้เกิดแรงจูงใจ         
ในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พิมายแตกต่างกนั 
 
ตารางที่  4.20   แสดงผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติหาความแตกต่างของปัจจัยทางด้าน  
ประชากรศาสตร์กบัแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรม  
 

คุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

ค่าเฉลีย่แรงจูงใจด้านการเรียนรู้ทางวฒันธรรมของ
นักท่องเทีย่วในการเดนิทางมาท่องเทีย่วใน                  

อุทยานประวตัศิาสตร์พมิาย 
 
 

S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย ( N = 165) 4.11 .57 

-.087 0.931 ไม่แตกต่างกนั 
หญิง ( N = 235) 4.12 .51 

   
 

S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อายุ 

15 - 25 ปี 4.27 0.43 

12.807 0.000* แตกต่างกนั 

26 - 35 ปี 4.15 0.51 

36 - 45 ปี 4.08 0.50 

46 - 55 ปี 3.76 0.72 

56 ปีข้ึนไป 3.94 0.45 

ระดับการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.12 0.54 

1.106 0.332 ไม่แตกต่างกนั ปริญญาตรี 4.07 0.57 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.20 0.45 

 
 
 

x

x
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ตารางที ่4.20  (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

ค่าเฉลีย่แรงจูงใจด้านการเรียนรู้ทางวฒันธรรมของ
นักท่องเทีย่วในการเดนิทางมาท่องเทีย่วใน                  

อุทยานประวตัศิาสตร์พมิาย 
 
 

S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาชีพ 

วชิาชีพชั้นสูง 4.29 0.37 

11.162 0.000* แตกต่างกนั 

ผูบ้ริหาร 4.05 0.50 

พนกังาน 3.94 0.67 
พนกังานใชฝี้มือ/ก่ึง
ฝีมือ 

3.74 0.61 

เกษตรกร 3.78 0.57 

ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4.23 0.46 

สถานภาพ 

โสด 4.24 0.46 

18.386 0.000* แตกต่างกนั สมรส 3.92 0.59 
อยา่ร้าง/หมา้ย/
แยกกนัอยู ่

4.15 0.50 

รายได้ 

5,000 - 10,000 บาท 4.15 0.54 

4.051 0.007* แตกต่างกนั 
10,001 - 15,000 บาท 3.92 0.58 

15,001 - 20,000 บาท 4.11 0.53 

20,000 บาทข้ึนไป 4.20 0.42 

 

 

 

 

 

xDPU



83 

 

ตารางที ่4.20  (ต่อ) 

 

คุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

ค่าเฉลีย่แรงจูงใจด้านการเรียนรู้ทางวฒันธรรมของ
นักท่องเทีย่วในการเดนิทางมาท่องเทีย่วใน                  

อุทยานประวตัศิาสตร์พมิาย 
 
 

S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

ภูมิล าเนา 

ภาคเหนือ 4.06 0.68 

1.193 0.314 ไม่แตกต่างกนั 

ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

4.10 0.50 

ภาคกลาง 4.19 0.61 

ภาคใต ้ 4.00 0.50 

กทม. 4.23 0.48 

รวมทั้งหมด 4.12 0.54 

 

หมายเหตุ.  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

  
 จากตารางท่ี 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ      
T - test  และ F - test (ANOVA) ของความสัมพนัธ์ดา้นคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์กบัแรงจูงใจ   
ในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายของนักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นการ
เรียนรู้ทางวฒันธรรม ผลการวิเคราะห์พบว่า คุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ในด้านเพศ ระดับ
การศึกษาและภูมิล าเนา มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.931 , 0.332 , 0.314 ซ่ึงมีค่ามากกว่านยัส าคญัทางสถิติ 
(0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาและ
ภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายไม่แตกต่าง
กนั ในขณะท่ีคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ในดา้น อายุ อาชีพ สถานภาพและรายได ้มีค่านยัส าคญั
เท่ากบั 0.000 , 0.000 0.000 , 0.007 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ อาชีพ สถานภาพและรายได ้แตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการ
เดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.21  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัแรงจูงใจในดา้นการ
เรียนรู้ทางวฒันธรรม โดยการเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ
 

อายุ Mean 
15 - 25 ปี 

Mean(4.27) 
26 - 35 ปี 

Mean(4.15) 
36 - 45 ปี 

Mean(4.08) 
46 - 55 ปี 

Mean(3.76) 
56 ปีขึน้ไป 
Mean(3.94) 

15 - 25 ปี 4.27 - 0.11516  0.18279* 0.50740*  0.32740*  

26 - 35 ปี 4.15  - -  0.06762 0.39224*  0.21224*  

36 - 45 ปี 4.08  -  - - 0.32462*  0.14462  

46 - 55 ปี 3.76  -  - - - - 0.18000  

56 ปีขึน้ไป 3.94  -  - - -  -  
   
 จากตารางท่ี 4.21 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้น
การเรียนรู้ทางว ัฒนธรรมท่ีมีช่วงอายุต่างกันจะมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมายแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวกลุ่มอาย ุ
15-25 ปี มีแรงจูงใจในการเดินทางเพื่อการเรียนรู้ทางวฒันธรรมในระดบัมากท่ีสุด (4.27) นกัท่องเท่ียว
กลุ่มอายุ 26-35 ปี มีแรงจูงใจดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรมสูงกวา่นกัท่องเท่ียวกลุ่มอายุ 36-45 ปี และ
กลุ่มอายุ 46-55 ปี แต่ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มอายุ 56 ปีข้ึนไป มีแรงจูงใจด้านการเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมสูงกวา่กลุ่มอาย ุ46-55 ปี แต่นอ้ยกวา่กลุ่มอาย ุ36-45 ปี 
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ตารางที ่4.22   ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัแรงจูงใจในดา้นการ
เรียนรู้ทางวฒันธรรม โดยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งอาชีพ 
 

อาชีพ Mean 
วชิาชีพ
ช้ันสูง 

Mean(4.29) 

ผู้บริหาร 
Mean(4.05) 

พนักงาน 
Mean(3.94) 

พนักงานใช้ฝีมือ/
กึง่ฝีมือ 

Mean(3.74) 

เกษตรกร 
Mean(3.78) 

ผู้ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ 

Mean(4.23) 

วชิาชีพช้ันสูง 4.29 - 0.24149* 0.35533* 0.54866* 0.50879* 0.05960 

ผู้บริหาร 4.05 - - 0.11384 0.30717* 0.26730* - 0.18189 

พนักงาน 3.94 - - - 0.19333 0.15346 - 0.29572* 

พนักงานใช้ฝีมอื/ 
กึง่ฝีมอื 

3.74 - - - - - 0.03987 - 0.48906* 

เกษตรกร 3.78 - - - - - - 0.44919* 

ผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพ 4.23 - - - - - - 
   
 จากตารางท่ี 4.22 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้น
การเรียนรู้ทางว ัฒนธรรม ท่ีมีอาชีพต่างกันจะมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเ ท่ียวอุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมายแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ
วชิาชีพชั้นสูงมีแรงจูงใจในการเดินทางเพื่อการเรียนรู้ทางวฒันธรรมในระดบัสูงท่ีสุด (4.29) ในขณะท่ี
นักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพมีแรงจูงใจในการเดินทางเพื่อการเรียนรู้ทางวฒันธรรมสูงกว่า
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพผูบ้ริหาร, พนกังาน, เกษตรกรและพนกังานใช้ฝีมือ/ก่ึงฝีมือ แต่นกัท่องเท่ียวท่ีมี
อาชีพผูบ้ริหารมีแรงจูงใจในการเดินทางเพื่อการเรียนรู้ทางวฒันธรรมสูงกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ
พนกังาน, พนกังานใชฝี้มือ/ก่ึงฝีมือและเกษตรกร แต่นอ้ยกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพ  
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ตารางที ่4.23   ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัแรงจูงใจในดา้นการ
เรียนรู้ทางวฒันธรรม โดยการเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งสถานภาพ 
 

สถานภาพ Mean 
โสด 

Mean(4.24) 

สมรส 
Mean(3.92) 

อย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ 
Mean(4.15) 

โสด 4.24 - 0.32217* 0.09397 

สมรส 3.92 - - - 0.22821 

อย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ 4.15 - - - 
 
 จากตารางท่ี 4.23 ผลการเปรียบเทียบภายหลงัพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นการ
เรียนรู้ทางว ัฒนธรรมท่ีมีสถานภาพต่างกันจะมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีมี
สถานภาพโสดมีแรงจูงใจในการเดินทางเพื่อการเรียนรู้ทางวฒันธรรมสูงท่ีสุด (4.24) ในขณะท่ี
นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพอย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่มีแรงจูงใจในการเดินทางเพื่อการเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมสูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส 
 
ตารางที ่4.24  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัแรงจูงใจในดา้นการ
เรียนรู้ทางวฒันธรรม โดยการเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งรายได ้
 

รายได้ Mean 
5,000 - 

10,000 บาท 
Mean(4.15) 

10,001 - 15,000 
บาท 

Mean(3.92) 

15,001 - 20,000 
บาท 

Mean(4.11) 

20,000 บาท         
ขึน้ไป 

Mean(4.20) 

5,000 - 10,000 บาท 4.15 - 0.23292* 0.03651* - 0.05067 

10,001 - 15,000 บาท 3.92 - - - 0.19640 - 0.28358* 

15,001 - 20,000 บาท 4.11 - - - - 0.08718 

20,000 บาทขึน้ไป 4.20 - - - - 
   

xxxx

xxxx
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 จากตารางท่ี 4.24 ผลการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นการ
เรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีมีรายไดต่้างกนัจะมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์     
พิมายแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้20,000 บาท
ข้ึนไปมีแรงจูงใจในการเดินทางเพื่อการเรียนรู้ทางวฒันธรรมสูงท่ีสุด (4.20) ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมี
รายได ้15,001-20,001 บาท มีแรงจูงใจในการเดินทางเพื่อการเรียนรู้ทางวฒันธรรมสูงกวา่นกัท่องเท่ียว
ท่ีมีรายได ้10,001-15,000 บาท แต่นอ้ยกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้5,000-10,000 บาท  
 
ตารางที่  4 .25  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติหาความแตกต่างของปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์กบัแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิ  
 

คุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
ค่าเฉลีย่แรงจูงใจด้านเกยีรตภูิมขิองนักท่องเทีย่วในการเดนิทางมา

ท่องเทีย่วในอุทยานประวตัศิาสตร์พมิาย 
 
 S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย ( N = 165) 3.48 .57 

1.023 0.307 ไม่แตกต่างกนั 
หญิง ( N = 235) 3.42 .60 

   
 

S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อายุ 

15 - 25 ปี 3.48 0.59 

3.374 0.010* แตกต่างกนั 

26 - 35 ปี 3.50 0.46 

36 - 45 ปี 3.31 0.65 

46 - 55 ปี 3.27 0.63 

56 ปีข้ึนไป 3.63 0.60 

ระดับการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.41 0.59 

1.100 0.334 ไม่แตกต่างกนั ปริญญาตรี 3.51 0.57 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.47 0.62 
 
 

x

x
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ตารางที ่4.25  (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

ค่าเฉลีย่แรงจูงใจด้านเกยีรตภูิมขิองนักท่องเทีย่วในการ
เดนิทางมาท่องเทีย่วในอุทยานประวตัศิาสตร์พมิาย 

 
 

S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาชีพ 

วชิาชีพชั้นสูง 3.36 0.63 

1.318 0.255 ไม่แตกต่างกนั 

ผูบ้ริหาร 3.65 0.50 

พนกังาน 3.44 0.59 

พนกังานใชฝี้มือ/ก่ึงฝีมือ 3.34 0.54 

เกษตรกร 3.37 0.55 

ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3.46 0.60 

สถานภาพ 

โสด 3.48 0.58 

1.954 0.143 ไม่แตกต่างกนั สมรส 3.37 0.60 

อยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ 3.58 0.70 

รายได้ 

5,000 - 10,000 บาท 3.46 0.58 

0.998 0.394 ไม่แตกต่างกนั 
10,001 - 15,000 บาท 3.34 0.58 

15,001 - 20,000 บาท 3.42 0.52 

20,000 บาทข้ึนไป 3.51 0.65 

ภูมลิ าเนา 

ภาคเหนือ 3.37 0.61 

4.806 0.001* แตกต่างกนั 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.53 0.54 

ภาคกลาง 3.30 0.58 

ภาคใต ้ 3.53 0.65 

กทม. 3.19 0.71 

รวมทั้งหมด 3.44 0.59 

 

หมายเหตุ.  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  
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 จากตารางท่ี 4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ 
T- test  และ F - test (ANOVA) ของความสัมพนัธ์ดา้นคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์กบัแรงจูงใจ       
ในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายของนักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในด้าน
เกียรติภูมิ ผลการวิเคราะห์พบว่า คุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพ และรายได ้มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.307 , 0.334 , 0.255, 0.143 และ 0.394 ซ่ึงมีค่ามากกว่า
นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศ ระดบั
การศึกษา อาชีพ สถานภาพและรายได้ท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมายไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอายุและภูมิล าเนา 
มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.010 และ 0.001 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่านยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุและภูมิล าเนาแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.26   ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์กบัแรงจูงใจในดา้น
เกียรติภูมิ โดยการเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ
 

อายุ Mean 
15 - 25 ปี 

Mean(3.48) 
26 - 35 ปี 

Mean(3.50) 
36 - 45 ปี 

Mean(3.31) 
46 - 55 ปี 

Mean(3.27) 
56 ปีขึน้ไป 
Mean(3.63) 

15 - 25 ปี 3.48 - - 0.02116 0.16581 0.20735* - 0.15765 

26 - 35 ปี 3.50 - - 0.18697 0.22851* - 0.13649 

36 - 45 ปี 3.31 - - - 0.04154 - 0.32346* 
46 - 55 ปี 3.27 - - - - - 0.36500* 

56 ปีขึน้ไป 3.63 - - - - - 
 
 จากตารางท่ี 4.26 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้น
เกียรติภูมิท่ีมีช่วงอายุต่างกันจะมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวกลุ่มอาย ุ56 ปีข้ึนไป มีแรงจูงใจ
ในการเดินทางเพื่อเกียรติภูมิสูงสุด (3.63) ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวกลุ่มอายุ 15-25 ปี มีแรงจูงใจในการ
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เดินทางเพื่อเกียรติภูมิสูงกว่านกัท่องเท่ียวกลุ่มอายุ 36-45 ปีและ 46-55 ปี แต่ยงัน้อยกว่านกัท่องเท่ียว
กลุ่มอาย ุ26-35 ปี  
 
ตารางที่ 4.27 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์กับแรงจูงใจ              
ในดา้นเกียรติภูมิ โดยการเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งภูมิล าเนา 
 

ภูมิล าเนา Mean 
ภาคเหนือ 

Mean(3.37) 

ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

Mean(3.53) 

ภาคกลาง 
Mean(3.30) 

ภาคใต้ 
Mean(3.53) 

กทม. 
Mean(3.19) 

ภาคเหนือ 3.37 - - 0.16347 0.07237 - 0.16260 0.18469 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.53 - - 0.23584* 0.00087 0.34815* 

ภาคกลาง 3.30 - - - - 0.23497 0.11231 

ภาคใต้ 3.53 - - - - 0.34729* 

กทม. 3.19 - - - - - 
 
 จากตารางท่ี 4.27 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้น
เกียรติภูมิท่ีมีภูมิล าเนาต่างกนัจะมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย
แตกต่างกันอย่า ง มีนัยส าคัญทางส ถิ ติ ท่ี ระดับ  0 .05  ก ล่ าว คือ  นักท่อง เ ท่ี ยว ท่ี มีภู มิล า เนา                         
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใตมี้แรงจูงใจในการเดินทางเพื่อเกียรติภูมิสูงกว่านักท่องเท่ียวจาก
ภูมิภาคอ่ืน (3.53) ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคกลางมีแรงจูงใจในการเดินทางเพื่อเกียรติภูมิ
สูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนา กทม. แต่นอ้ยกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคเหนือ 
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ตารางที่  4.28   แสดงผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติหาความแตกต่างของปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ต่อแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่น จ าแนกตามลกัษณะดา้น ประชากรศาสตร์ 
 

คุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

ค่าเฉลีย่แรงจูงใจด้านการพกัผ่อนของนักท่องเที่ยว             
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอุทยานประวตัิศาสตร์พมิาย 

 
 

S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย ( N = 165) 3.48 0.57 

-0.267 0.790 ไม่แตกต่างกนั 
หญิง ( N = 235) 3.42 0.60 

   
 

S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อายุ 

15 - 25 ปี 4.09 1.19 

0.698 0.594 ไม่แตกต่างกนั 
26 - 35 ปี 4.21 0.54 

36 - 45 ปี 4.26 0.63 

46 - 55 ปี 4.05 0.58 

56 ปีข้ึนไป 4.23 0.59 

ระดับการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.06 1.07 

2.482 0.085 ไม่แตกต่างกนั ปริญญาตรี 4.23 0.60 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.31 0.55 

อาชีพ 

วชิาชีพชั้นสูง 4.18 0.52 

4.947 0.000* แตกต่างกนั 

ผูบ้ริหาร 4.47 0.69 

พนกังาน 4.18 0.60 
พนกังานใชฝี้มือ/
ก่ึงฝีมือ 

4.97 3.41 

เกษตรกร 4.01 0.52 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4.02 0.53 

 

x

xx

x
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ตารางที ่4.28  (ต่อ) 

 

คุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

ค่าเฉลีย่แรงจูงใจด้านการพกัผ่อนของนักท่องเที่ยว             
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอุทยานประวตัิศาสตร์พมิาย 

 
 

S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

สถานภาพ 

โสด 4.13 1.09 

0.417 0.659 ไม่แตกต่างกนั สมรส 4.13 0.57 
อยา่ร้าง/หมา้ย/
แยกกนัอยู ่

4.38 0.64 

รายได้ 

5,000 - 10,000 บาท 4.08 1.09 

0.859 0.462 ไม่แตกต่างกนั 

10,001 - 15,000 
บาท 

4.16 0.59 

15,001 - 20,000 
บาท 

4.26 0.54 

20,000 บาทข้ึนไป 4.25 0.63 

ภูมิล าเนา 

ภาคเหนือ 4.26 0.50 

0.690 0.599 ไม่แตกต่างกนั 

ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

4.08 1.10 

ภาคกลาง 4.17 0.54 

ภาคใต ้ 4.17 0.60 

กทม. 4.28 0.55 

รวมทั้งหมด 4.14 0.91 

 

หมายเหตุ.  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  
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 จากตารางท่ี 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ      
T- test และ F - test (ANOVA) ของความสัมพนัธ์ด้านคุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์กบัแรงจูงใจ    
ในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายของนักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นการ
พกัผ่อน ผลการวิเคราะห์พบว่า คุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ รายไดแ้ละภูมิล าเนา มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.790, 0.594, 0.085, 0.659, 0.462 และ0.599 ซ่ึงมี
ค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดแ้ละภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีคุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์      
ในดา้นอาชีพมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) กล่าวคือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว     
ในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.29  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์กบัแรงจูงใจในดา้น
การพกัผอ่น โดยการเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งอาชีพ 
 

อาชีพ Mean 
วชิาชีพช้ันสูง 
Mean(4.18) 

ผู้บริหาร 
Mean(4.47) 

พนักงาน 
Mean(4.18) 

พนักงานใช้
ฝีมือ/กึง่ฝีมือ 
Mean(4.97) 

เกษตรกร 
Mean(4.01) 

ผู้ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ 

Mean(4.02) 

วชิาชีพช้ันสูง 4.18 - - 0.28671 0.00326 - 0.79119* 0.17123 0.15819 

ผู้บริหาร 4.47 - - 0.28996 - 0.50448 0.45794* 0.44490* 

พนักงาน 4.18 - - - - 0.79444* 0.16797 0.15494 

พนักงานใช้
ฝีมือ/กึง่ฝีมือ 

4.97 - - - - 0.96242* 0.94938* 

เกษตรกร 4.01 - - - - - - 0.01304 

ผู้ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ 

4.02 - - - - - - 
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 จากตารางท่ี 4.29 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้น
การพกัผอ่นท่ีมีอาชีพต่างกนัมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พิมายแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนักงานใช้ฝีมือ/ก่ึงฝีมือ              
มีแรงจูงใจในการเดินทางเพื่อการพกัผ่อนสูงสุด (4.97) ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพวิชาชีพชั้นสูง
และอาชีพพนกังานมีแรงจูงใจในการเดินทางเพื่อการพกัผอ่นสูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพ
และเกษตรกร แต่ยงันอ้ยกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพผูบ้ริหาร 
 สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อทศันคติดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้น
การจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
โดยพิจารณาหาอิทธิพลระหวา่งตวัแปรแรงจูงใจในแต่ละดา้นของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยใชแ้รงจูงใจ
ในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายเป็นตวัจ าแนก ได้แก่ นักท่องเท่ียวท่ีมี
แรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรม นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิและนกัท่องเท่ียวท่ี
มีแรงจูงใจในด้านการพักผ่อน เพื่อหาอิทธิพลต่อทัศนคติด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการ              
การท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ดา้นโบราณสถาน/โบราณวตัถุ ดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นประชาสัมพนัธ์ ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกและดา้นราคา   

H0 : แรงจูงใจท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อทศันคติดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นการจดัการ
การท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
 H1 : แรงจูงใจท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อทศันคติด้านสภาพแวดล้อมและด้านการจดัการ     
การท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
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ตารางที่ 4.30  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบน าเขา้ตวัแปรแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพล

ต่อทศันคติดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียว 

 

Model R R Square  
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate  

Durbin-
Watson 

1 0.385(a) 0.149 0.142 0.33400 0.783 

แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig. 

Regression 7.707 3 2.569 23.029 0.000 

Residual 44.175 396 0.112     

Total 51.882 399       

ตัวแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coeffcients t Sig. 

B Std.Error Beta 

ค่าคงท่ี (constant) 2.999 0.156 - 19.259 0.000 
แรงจูงใจในดา้นการ
เรียนรู้ทางวฒันธรรม 

(X1)   
0.216 0.032 0.321 6.693 0.000 

แรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิ 

(X2) 
0.018 0.008 0.029 2.250 0.047 

แรงจูงใจในดา้นการ

พกัผอ่น (X3) 
0.068 0.019 0.170 3.600 0.000 

  

 จากตารางท่ี 4.30 พบว่า นักทองเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรม (X1) 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิ (X2) และนกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่น (X3) 

สามารถอธิบายอิทธิพลของแรงจูงใจต่อทศันคติในภาพรวม (F = 23.029, Sig. = 0.000) ค่าสัมประสิทธ์ิ

ท่ีปรับแก้แลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั 0.142 และค่าการคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) 
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เท่ากบั 0.33400 สามารถอธิบายไดว้า่ ตวัแปรตน้ในท่ีน้ีคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้

ทางวฒันธรรม (X1) นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิ (X2) และนกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจใน

ด้านการพกัผ่อน (X3) ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม คือ อิทธิพลของแรงจูงใจ           

ต่อทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวไดร้้อยละ 14.2 โดยสามารถ

เขียนในรูปสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งัน้ี 

Y = 2.999 + 0.216(X1) + 0.018(X2) + 0.068(X3)     

    (19.259)**  (6.693)*     (2.250)*      (3.600)** 

หมายเหตุ.  ตวัเลขในวงเล็บคือค่า t statistic 

 ** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 

                      * มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 จากสมการพบว่า ตวัแปรดา้นแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ไดแ้ก่ นักท่องเท่ียวท่ีมี

แรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรม (X1) นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิ (X2) และ

นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในด้านการพกัผ่อน (X3) มีอิทธิพลต่อทศันคติด้านสภาพแวดล้อมและการ

จดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย โดยท่ีแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรม      

มีอิทธิพลต่อทศันคติดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย   

มากท่ีสุด (Beta = 0.321) รองลงมา คือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นการพกัผ่อน (Beta = 0.170) 

และนกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิ (Beta = 0.029)   

 สรุปผลของการหาอิทธิพลของนักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในแต่ละด้านต่อทศันคติด้าน
สภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ทาง
วฒันธรรม นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิและนกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่น
มีอิทธิพลต่อทศันคติดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
ด้วยการหาอิทธิพลโดยใช้วิธีการถดถอยพหุคูณแบบน าเข้าตัวแปร (Enter Multiple Regression 
Analysis) ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานหลกัท่ีได้ตั้งเอาไว ้คือ แรงจูงใจท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ
ทศันคติด้านสภาพแวดล้อมและด้านการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย และ
สามารถอธิบายต่ออีกได้ว่า สาเหตุท่ีแรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ทางวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อทศันคติ    
ดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวมากท่ีสุดเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
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ในอุทยานประวัติศาสตร์พิมายส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเ ท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในด้านการเรียนรู้                 
ทางวฒันธรรม เพราะเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจในด้านสถาปัตยกรรม โบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ต้องการท่ีจะท าการศึกษาหาความรู้ ศึกษาเร่ืองราวความเป็นมา รวมไปถึงการศึกษา
วฒันธรรมของผูค้นในสมยัก่อน ซ่ึงจะมีความแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่น
กบัแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิท่ีมีตน้ทุนในดา้นความสนใจในเร่ืองราวต่างๆ ของอุทยานประวติัศาสตร์   
พิมายน้อยกว่า โดยนักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจทั้ ง 2 ด้านน้ีอาจจะไม่ได้ต้องการได้รับความรู้จาก        
แหล่งท่องเท่ียวแต่ตอ้งการเพียงแค่เดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่นเท่านั้น  
 
 

        

   

 

 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 แสดงโมเดลอิทธิพลของแรงจูงใจต่อทศันคติด้านสภาพแวดลอ้มและด้านการจดัการการ
ท่องเท่ียว 
 
 

แรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ทางวฒันธรรม 

(Push Factor) 

 แรงจูงใจในด้านการพกัผ่อน 

(Push Factor) 

 

แรงจูงใจในด้านเกยีรตภูิม ิ

(Push Factor) 

 

ทศันคตด้ิานสภาพแวดล้อม

และด้านการจดัการ              

การท่องเทีย่วในอุทยาน

ประวตัศิาสตร์พมิาย 

  β   0.321 

β   0.170 

 β   0.029 
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บทที ่5  

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 ในส่วนน้ีผูศึ้กษาไดน้ าผลการศึกษาท่ีได้จากการวิเคราะห์ขอ้มูลมาสรุปผลการศึกษา
อภิปรายและใหข้อ้เสนอแนะในการศึกษาซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
5.1  วตัถุประสงค์การศึกษาวจัิย 
        1.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในด้านต่างๆ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเท่ียวใน

อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

        2.  เพื่อศึกษาทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมและ           

การจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 

        3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ต่างๆ ของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยกบัแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

        4.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิ

มายกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

        5.   เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างแรงจูงใจในแต่ละด้านกับทัศนคติต่อคุณลักษณะด้าน

สภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดั

นครราชสีมา 

 

5.2  ขอบเขตของการวจัิย 

 ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาเก่ียวกบัการจ าแนกแรงจูงใจในแต่ละดา้นของ

นักท่องเท่ียวตามแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว ทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อ                

ด้านสภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย ความสัมพนัธ์

ระหว่าง   ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์กับทศันคติต่อด้านสภาพแวดล้อมและการจดัการ ความ

แตกต่างของแรงจูงใจกบัคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ และอิทธิพลระหว่างแรงจูงใจในแต่ละ
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ด้านกับทัศนคติต่อคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการการท่องเท่ียวในอุทยาน

ประวติัศาสตร์พิมาย 

 

5.3  ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นระเบียบการวิจยัเชิงปริมาณ (Qualitative Research)โดยเป็นการ

วิจยั เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูลกบั

กลุ่มตวัอยา่งท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย รวมทั้งส้ิน 

400 ชุด โดยการเก็บแบบสอบถามแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากนั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ะ

น าไปวิ เคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส า เ ร็จรูป SPSS for Windows โดยใช้สถิ ติ เ ชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว 

แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย ทศันคติของ

นกัท่องเท่ียวต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในภาพรวมและความ

คิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อการปรับปรุงการจดัการในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายและใชส้ถิติการ

วเิคราะห์ปัจจยัหรือการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เพื่อจ าแนกแรงจูงใจในแต่ละดา้น

ของนกัท่องเท่ียวโดยใช้แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นตวัก าหนด นอกจากน้ีใช้สถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความส าคญัของแรงจูงใจในแต่ละดา้น 

โดยจ าแนกตามคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์และการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพื่อหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตาม ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศของนักท่องเท่ียวกับทัศนคติต่อคุณลักษณะด้าน

สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย การทดสอบหาค่าความ

แตกต่างแบบ T-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

หาความแตกต่างของแรงจูงใจในแต่ละด้านกบัคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์และสถิติการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานหาอิทธิพล

ระหว่างแรงจูงใจในแต่ละดา้นต่อทศันคติดา้นคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการ

ท่องเท่ียว 
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5.4  สรุปผลการศึกษา 

        5.4.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง

มาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 

                  จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง

มาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวเพศหญิงมากกว่า    

เพศชาย เป็นเพศหญิง 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 และเพศชาย 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25     

ดา้นอาย ุพบวา่ ส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 15 - 25 ปี 181 คน รองลงมา คือ ช่วงอายุ 26 - 35 ปี 67 คน 

ช่วงอายุระหว่าง 46 - 55 ปี 60 คน ช่วงอายุ 36 - 45 ปี 52 คน และช่วงอายุ 56 ปีข้ึนไป 40 คน 

ตามล าดับ ด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 237 คน 

รองลงมา คือ ปริญญาตรี 111 คน และสูงกว่าปริญญาตรี 52 คน ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู ้

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 197 คน รองลงมา คือ อาชีพวิชาชีพชั้นสูง (แพทย,์วิศวกร,อาจารย,์สถาปนิก 

ฯลฯ) 58 คน ในขณะท่ีอาชีพเกษตรกร 51 คน อาชีพพนกังาน (พนกังานส านกังาน, พนกังานขาย 

ฯลฯ) 45 คน อาชีพผูบ้ริหาร (ผูจ้ดัการ,เจา้ของกิจการ ฯลฯ) 31 คน และอาชีพพนักงานใช้ฝีมือ/       

ก่ึงฝีมือ (หัวหน้าคนงาน,หัวหน้าช่าง) 18 คน ตามล าดับ ด้านสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด 232 คน รองลงมา คือ สมรส 156 คน และอย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 12 คน 

ตามล าดบั ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท 225 คน 

รองลงมา คือ 20,000 บาทข้ึนไป 69 คน ในขณะท่ี 10,001 - 15,000 บาท 67 คน และ 15,001 -  

20,000 บาท 39 คน ตามล าดบั ดา้นภูมิล าเนา พบวา่ ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

231 คน รองลงมา คือภาคกลาง 61 คน ในขณะท่ีกรุงเทพมหานคร 43 คน ภาคเหนือ 41 คน และ

ภาคใต ้24 คน ตามล าดบั 

         5.4.2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการส ารวจแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายในภาพรวม 
                    จากการส ารวจแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยาน

ประวติัศาสตร์พิมาย ผูว้ิจยัท าการส ารวจแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียว

อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย พบว่า แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวในภาพรวมอยู่ในระดบั

ส าคญัมาก แต่เม่ือผูว้ิจยัพิจารณาแรงจูงใจเป็นรายดา้น พบวา่ แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว

ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ แรงจูงใจชมสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง แรงจูงใจเพื่อเยี่ยมชม

สถาปัตยกรรมของปราสาทหินพิมายและแรงจูงใจชมความสวยงามของปราสาทหินพิมาย ในส่วน
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ของแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัมาก คือ แรงจูงใจเพื่อ

ศึกษาโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย แรงจูงใจเพื่อศึกษาคน้ควา้ทางดา้นวฒันธรรม

และโบราณคดี แรงจูงใจท่องเท่ียวในสถานท่ีแปลกใหม่ แรงจูงใจเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ชีวิต 

แรงจูงใจหลีกหนีความจ าเจในชีวิตประจ าวนั แรงจูงใจเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ในหมู่คณะหรือ

ญาติมิตรและแรงจูงใจพกัผ่อนหย่อนใจ/เปล่ียนบรรยากาศ ขณะท่ีแรงจูงใจในการเดินทางมา

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีอยู่ระดบั   ปานกลาง คือ แรงจูงใจกราบไหวข้อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และ

แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญันอ้ย คือ แรงจูงใจเพื่อความมี

หนา้มีตาไม่นอ้ยหนา้ผูอ่ื้น 

         5.4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส ารวจทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณลกัษณะด้าน
สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์ในภาพรวม 
                   จากการส ารวจทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและ    
การจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์ในภาพรวม พบว่า นกัท่องเท่ียวมีระดบัทศันคติ              
ท่ีดีมากและเม่ือน ามาพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเท่ียวมีระดับทศันคติท่ีดีมาก ได้แก่            
ด้านโบราณสถาน/โบราณวตัถุ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านประชาสัมพนัธ์และด้านราคามาก     
ในขณะท่ีดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก นกัท่องเท่ียวมีระดบัทศันคติท่ีดี และเม่ือผูว้ิจยัน ามาพิจารณา
ในรายละเอียดของแต่ละดา้น พบวา่ 
                    ดา้นโบราณสถาน/โบราณวตัถุ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใหร้ะดบัทศันคติดา้นการวางป้าย
ตามจุดท่ีส าคญัต่างๆ ใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้ถึงความส าคญัของจุดนั้นๆ สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการ
แกะสลักลวดลายมีความเป็นเอกลักษณ์ ด้านภาพแกะสลักบนตัวปราสาทมีความน่าสนใจ            
ดา้นปราสาทหินพิมาย มีเอกลกัษณ์แตกต่างจากปราสาทแห่งอ่ืนๆ ตามล าดบั ซ่ึงทั้งหมดอยูใ่นระดบั
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะท่ีด้านบริเวณปราสาท มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากขยะ            
ส่ิงปฏิกลูและดา้นบริเวณปราสาทมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีหญา้รกรุงรัง ซ่ึงทั้ง 2 ดา้นน้ีอยู่
ในระดบัเห็นดว้ย 
                    ดา้นทรัพยากรบุคคล นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใหร้ะดบัทศันคติดา้นเจา้หนา้ท่ีของอุทยาน    
น าชมให้ความรู้แก่ขา้พเจา้ไดเ้ป็นอย่างดีสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านเจา้หน้าท่ีของอุทยานมีความ
สุภาพอธัยาศยัดีและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ดา้นการมีวิทยากรหรือมคัคุเทศก์ของอุทยานเป็นผูอ้ธิบาย
หรือน าชมปราสาทและดา้นการมีเจา้หน้าท่ีของอุทยานคอยดูแลรักษาความสะอาดภายในอุทยาน
อยา่งทัว่ถึง ซ่ึงทั้งหมดอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ในส่วนดา้นมีการแบ่งผูช้มเป็นกลุ่มๆ ให้เขา้ชม
ตามรอบเวลาอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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  ดา้นประชาสัมพนัธ์ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ระดบัทศันคติดา้นมีการให้บริการขอ้มูล
การท่องเท่ียวจากส่ือประเภทอ่ืนให้ได้ทราบก่อนการเดินทางสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านมีการ
ประชาสัมพนัธ์ใหไ้ดท้ราบถึงการจดักิจกรรมดา้นต่างๆ ดา้นมีการแจง้ใหท้ราบขอ้บงัคบั กฎระเบียบ 
ขอ้ปฏิบติัใหท้ราบอยา่งชดัเจนและดา้นมีป้ายใหข้อ้มูล รายละเอียดความเป็นมาและความส าคญัของ
จุดต่างๆ ภายในอุทยาน ตามล าดบั ซ่ึงทุกดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
                    ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ระดบัทศันคติดา้นเจา้หนา้ท่ีของ
อุทยานยินดีให้ความช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้น
การเดินทางเขา้มาของนกัท่องเท่ียวมีความสะดวก ดา้นนกัท่องเท่ียวซ้ือตัว๋เขา้ชมไม่ซบัซ้อน ยุง่ยาก
และดา้นมีการจดับริการห้องสุขาไวบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งสะอาดและเพียงพอ ซ่ึงทั้งหมดอยู่
ในระดบัเห็นดว้ย ในขณะท่ีดา้นนกัท่องเท่ียวมีความรู้สึกปลอดภยัในช่วงระหว่างการเยี่ยมชมและ
ดา้นสถานท่ีจอดรถของนกัท่องเท่ียวมีความสะดวกและเพียงพอ ทั้ง 2 ดา้นน้ีอยูใ่นระดบัเฉยๆ 
                    ด้านราคา นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ระดับทัศนคติด้านราคาของท่ีระลึกมีราคาท่ี
เหมาะสมสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นอตัราค่าเขา้ชมคุม้ค่าและมีราคาท่ีเหมาะสม ทั้ง 2 ดา้นอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
         5.4.4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการส ารวจความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการปรับปรุง   
การจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
                    จากการส ารวจความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการปรับปรุงการจดัการการ
ท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นดา้นการจดั
ใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมปราสาทหินเป็นรอบเวลาเพื่อความเป็นระเบียบสูงท่ีสุด รองลงมา คือดา้นการ
จดัให้มีมคัคุเทศก์อธิบายน านกัท่องเท่ียวชมตามรอบเวลา ดา้นการจดัท าแผนท่ีเส้นทางการเดินชม
แจกนกัท่องเท่ียว ดา้นการจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียวแต่ละรอบเพื่อความเป็นระเบียบและดา้นการน า
เทปบนัทึกเสียง/เคร่ืองเล่นซีดีแบบพกพาแนะน าตวัปราสาทให้นกัท่องเท่ียวยืม ซ่ึงทั้งหมดอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วย ในขณะท่ีดา้นการเพิ่มค่าเขา้ชมเป็นรายบุคคล นกัท่องเท่ียวให้ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัไม่เห็นดว้ย  
         5.4.5  ผลการวิเคราะห์การจ าแนกแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยออกเป็นด้านต่างๆ            

ตามแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว  

                    จากการศึกษาผลการจ าแนกแรงจูงใจนักท่องเท่ียวชาวไทยออกเป็นด้านต่างๆ ตาม
แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) พบวา่ ผูว้จิยัสามารถจ าแนกแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวไดอ้อกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
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                    1)  นักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ทางวฒันธรรม (Eigenvalue 3.185)               
มีองค์ประกอบท่ีเป็นแรงจูงใจทั้งหมด 5 แรงจูงใจ ดงัน้ี แรงจูงใจเพื่อการศึกษาคน้ควา้ทางด้าน
วฒันธรรมและโบราณคดี (0.809) แรงจูงใจเพื่อศึกษาโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย 
(0.757) แรงจูงใจเพื่อเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของปราสาทหินพิมาย (0.731) แรงจูงใจชมสถานท่ีท่ีมี
ช่ือเสียง (0.588) และแรงจูงใจท่องเท่ียวสถานท่ีแปลกใหม่ (0.569) 
                    2)  นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิ (Eigenvalue 2.039) มีองค์ประกอบท่ี
เป็นแรงจูงใจทั้งหมด 5 แรงจูงใจ ดังน้ี แรงจูงใจเพื่อความมีหน้ามีตาไม่น้อยหน้าผูอ่ื้น (0.798) 
แรงจูงใจหลีกหนีความจ าเจในชีวิตประจ าวนั (0.708) แรงจูงใจกราบไหวข้อพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
(0.680) แรงจูงใจเพิ่มพนูประสบการณ์ให้แก่ชีวิต (0.572) และเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ในหมู่คณะ
หรือญาติมิตร (0.522) 
                    3)   นักท่องเ ท่ียวท่ี มีแรงจูงใจในด้าน เพื่ อการพักผ่อน (Eigenvalue 1 .179)  มี
องคป์ระกอบท่ีเป็นแรงจูงใจทั้งหมด 2 แรงจูงใจ ดงัน้ี แรงจูงใจชมความสวยงามของปราสาทหินพิ
มาย (0.648) และแรงจูงใจพกัผอ่นหยอ่นใจ/ เปล่ียนบรรยากาศ (0.596)     
 5.4.6  ผลการแสดงขอ้มูลระดบัความส าคญัของแรงจูงใจในแต่ละดา้น จ าแนกตามคุณลกัษณะ   
ดา้นประชากรศาสตร์ 
            จากการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความส าคญัของแรงจูงใจในแต่ละด้าน โดยการจ าแนก
ตามคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ผูว้ิจยัสามารถแบ่งแรงจูงใจออกเป็น 3 ดา้น ซ่ึงในแต่ละดา้น
ไดจ้  าแนกตามคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ดงัน้ี 
 1) แรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ทางวฒันธรรม สามารถจ าแนกตามคุณลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ ไดด้งัน้ี  
            นกัท่องเท่ียวเพศหญิงมีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรมสูงกวา่เพศ
ชาย  (     = 4.12 :      = 4.11)   
      นักท่องเท่ียวอายุ 15-25 ปี (    = 4.27) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมสูงกวา่นกัท่องเท่ียวอายุ 26-35 ปี (    = 4.15), 36-45 ปี (     = 4.08), 56 ปีข้ึนไป (    = 
3.94) และ 46-55 ปี (     = 3.76) 
      นกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี (     = 4.20) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจใน
ดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรมสูงกวา่ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี (     = 4.12) และปริญญาตรี (     = 
4.07) 
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      นกัท่องเท่ียวอาชีพวิชาชีพชั้นสูง (     = 4.29) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้
ทางวฒันธรรมสูงกวา่ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ (   = 4.23), ผูบ้ริหาร (    = 4.05), พนกังาน (   = 3.94), 
เกษตรกร (     = 3.78) และพนกังานใชฝี้มือ/ก่ึงฝีมือ (     = 3.74) 
      นกัท่องเท่ียวสถานภาพโสด (     = 4.24) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมสูงกวา่นกัท่องเท่ียวสถานภาพอยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ (     = 4.15) และสมรส (     = 
3.92) 
      นกัท่องเท่ียวรายได ้ 20,000 บาทข้ึนไป (    = 4.20) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการ
เรียนรู้ทางวฒันธรรมสูงกวา่นกัท่องเท่ียวรายได ้ 5,000-10,000 บาท (     = 4.15), 15,001- 20,000 
บาท (     = 4.11) และ 10,001-15,000 บาท (     = 3.92)  
      นกัท่องเท่ียวภูมิล าเนา กทม. (     = 4.23) มีแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรม
สูงกวา่นกัท่องเท่ียวภูมิล าเนาภาคกลาง (     = 4.19), ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (     = 4.10), 
ภาคเหนือ (     = 4.06) และภาคใต ้(     = 4.00) 
                  2) แรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิ สามารถจ าแนกตามคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ได้
ดงัน้ี 
      นกัท่องเท่ียวเพศชายมีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิสูงกวา่เพศหญิง (    = 3.48         
:      = 3.42)  
      นกัท่องเท่ียวอายุ 56 ปีข้ึนไป (    = 3.63) มีแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิสูงกว่า
นกัท่องเท่ียวอายุ 26-35 ปี (     = 3.50), 15-25 ปี (     = 3.48), 36-45 ปี (     = 3.31) และ 46-55 ปี        
(     = 3.27)  
      นกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาปริญญาตรี (     = 3.51) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้น
เกียรติภูมิสูงกวา่ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี (     = 3.47) และต ่ากวา่ปริญญาตรี (     = 3.41)  
      นกัท่องเท่ียวอาชีพผูบ้ริหาร (      = 3.65) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิสูงกวา่         
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ (     = 3.46), พนกังาน (     = 3.44), เกษตรกร (     = 3.37), วิชาชีพชั้นสูง (    
= 3.36) และพนกังานใชฝี้มือ/ก่ึงฝีมือ (     = 3.34)  
      นกัท่องเท่ียวสถานภาพอยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่(     = 3.58) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจใน
ดา้นเกียรติภูมิสูงกวา่สถานภาพโสด (     = 3.48) และสมรส (      = 3.37)  
      นกัท่องเท่ียวรายได ้ 20,000 บาทข้ึนไป (     = 3.51) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้น
เกียรติภูมิสูงกว่ารายได้ 5,000-10,000 บาท (    = 3.46), 15,001-20,000 บาท (    = 3.42) และ 
10,001- 15,000 บาท (     = 3.34)  
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      นกัท่องเท่ียวภูมิล าเนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ (    = 3.53) มีค่าเฉล่ีย
แรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิสูงกวา่ภาคเหนือ (     = 3.37), ภาคกลาง (     = 3.30) และ กทม. (     = 
3.19) 
              3) แรงจูงใจในดา้นการพกัผ่อน สามารถจ าแนกตามคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์        
ไดด้งัน้ี 
      นกัท่องเท่ียวเพศชายมีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่นสูงกวา่เพศหญิง (     = 
3.48 :      = 3.42)                                                                                
      นกัท่องเท่ียวอายุ 36-45 ปี (    = 4.26) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่นสูงกวา่
อาย ุ56 ปีข้ึนไป (     = 4.23), 26-35 ปี (     = 4.21), 15-25 ปี (     = 4.09) และ 46- 55 ปี (     = 4.05)  
      นกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี (    = 4.31) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้น   
การพกัผอ่นสูงกวา่ปริญญาตรี (    = 4.23) และต ่ากวา่ปริญญาตรี (     = 4.06)  
      นกัท่องเท่ียวอาชีพพนกังานใชฝี้มือ/ก่ึงฝีมือ (    = 4.97) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้น
การพกัผอ่นสูงกวา่อาชีพผูบ้ริหาร (     = 4.47), วิชาชีพชั้นสูงและพนกังาน (     = 4.18), ผูไ้ม่ได้
ประกอบอาชีพ (     = 4.02) และเกษตรกร (     = 4.01)  
      นกัท่องเท่ียวสถานภาพอยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่(    = 4.38) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจใน
ดา้นการพกัผอ่นสูงกวา่สถานภาพโสดและสมรส (     = 4.13)  
      นกัท่องเท่ียวรายได ้15,001-20,000 บาท (      = 4.26) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการ
พกัผอ่นสูงกวา่รายได ้20,000 บาทข้ึนไป (     = 4.25), 10,001-15,000 บาท (     = 4.16) และ 5,000-
10,000 บาท (    = 4.08)  
      นกัท่องเท่ียวภูมิล าเนา กทม. (     = 4.28) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่นสูง
กวา่ภาคเหนือ (     = 4.26), ภาคกลางและภาคใต ้(     = 4.17) และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (     = 
4.08) 
        5.4.7  ผลการส ารวจข้อเสนอแนะต่อคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการการ
ท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
                   จากการส ารวจข้อ เสนอแนะของนักท่อง เ ท่ียวชาวไทย ต่อคุณลักษณะด้าน
สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย มีทั้งหมด 11 คน พบ
ประเด็นขอ้เสนอแนะท่ีควรมีการปรับปรุง ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีจอดรถของทางอุทยานไม่เพียงพอควรเพิ่ม
บริเวณท่ีจอดรถให้มากข้ึนอยากให้ทางอุทยานมีร่มไวใ้ห้คอยบริการนักท่องเท่ียว , ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย ควรมีป้ายบอกขอ้มูลแต่ละจุดให้ชดัเจนยิ่งข้ึน , ควรมีแผน่พบัท่ี
เป็นขอ้มูลของอุทยานปราสาทหินพิมายฉบบัภาษาไทย, ควรมีช่องทางไวบ้ริการส าหรับผูพ้ิการ 
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ในขณะท่ีประเด็นขอ้เสนอแนะในลกัษณะช่ืนชม ได้แก่ นักเรียนยุวมคัคุเทศก์ มีมารยาทในการ      
น าเท่ียว มีความน่ารักและบรรยากาศดี สถานท่ีสวยงาม มีความร่มร่ืน 
         5.4.8  ผลการศึกษาทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้ม
และการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา  
                    จากการศึกษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้ม
และการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีค่าเฉล่ียของ
ทศันคติระหว่าง 3.25 ถึง 4.19 หมายถึง นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีทศันคติต่อคุณลักษณะด้าน
สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัดีปานกลาง จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.25 ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีค่าเฉล่ียระหว่าง 4.20 ถึง 5.00 หมายถึง นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 
219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 
        5.4.9  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
                    สมมติฐานท่ี 1 เพศของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้น
สภาพแวดล้อมและการจัดการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย ซ่ึงสามารถสรุป
สมมติฐานไดด้งัน้ี 
                   จากการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศของนกัท่องเท่ียวกบัทศันคติต่อคุณลกัษณะ
ดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย พบวา่ นกัท่องเท่ียว
เพศชายมีทศันคติระดบัดีปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.67 ในขณะท่ีมีทศันคติระดบัดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 53.33 ในส่วนของนกัท่องเท่ียวเพศหญิงมีทศันคติระดบัดีปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.26 
ในขณะท่ีมีทศันคติระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 55.74 และเพศของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์
กับทัศนคติต่อคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการการท่อง เ ท่ียวในอุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมาย 
 สมมติฐานท่ี 2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนัมีแรงจูงใจในการ
เดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พิมายไม่แตกต่างกนั สามารถสรุปสมมติฐานไดด้งัน้ี 
                    จากการศึกษาความแตกต่างของแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวกับปัจจยัด้าน

คุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ผูว้ิจยัได้แบ่งการศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว

ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรม นกัท่องเท่ียวท่ีมี

แรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิและนกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่น โดยท่ีแรงจูงใจในแต่ละ

ดา้นจะจ าแนกคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ออกเป็น 7 คุณลกัษณะ โดยให้นกัท่องเท่ียวชาวไทย

เป็นผูใ้หร้ะดบัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี  
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                    1)  นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรม เม่ือน าขอ้มูลมาพิจารณา

เป็นรายดา้น สามารถอธิบายไดด้งัน้ี คุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอายุ อาชีพ สถานภาพ

และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พิมายแตกต่าง

กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (0.05) ซ่ึงมีค่า Sig เท่ากบั 0.000, 0.000, 0.000 และ 0.007 โดยท่ี

สามารถอธิบายความแตกต่างของแรงจูงใจไดด้งัน้ี (1) ดา้นอายุ พบวา่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มอายุ 15-25 

ปี มีแรงจูงใจสูงท่ีสุด (4.27) โดยท่ีนกัท่องเท่ียวกลุ่มอายุ 26-35 ปี มีแรงจูงใจสูงกวา่กลุ่มอายุ 36-45 

ปี และ 56 ปีข้ึนไป แต่นกัท่องเท่ียวกลุ่มอาย ุ56 ปีข้ึนไป มีแรงจูงใจสูงกวา่กลุ่มอายุ 46-55 ปี แต่นอ้ย

กว่า 36-45 ปี (2) ดา้นอาชีพ พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพวิชาชีพชั้นสูงมีแรงจูงใจสูงท่ีสุด (4.29) 

ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพมีแรงจูงใจสูงกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพผูบ้ริหาร, 

พนักงาน เกษตรกรและพนักงานใช้ฝีมือ/ก่ึงฝีมือ แต่นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพผูบ้ริหารมีแรงจูงใจ        

สูงกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนักงาน, พนักงานใช้ฝีมือ/ก่ึงฝีมือและเกษตรกร แต่น้อยกว่า

นกัท่องเท่ียวท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพ (3) ดา้นสถานภาพ พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสดมี

แรงจูงใจสูงท่ีสุด (4.24) ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพอยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยูมี่แรงจูงใจสูง

กว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส (4) ดา้นรายได ้พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้20,000 บาท    

ข้ึนไป มีแรงจูงใจสูงท่ีสุด (4.20) ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้15,001-20,001 บาท มีแรงจูงใจ

สูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,001-15,000 บาท แต่นอ้ยกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้5,000-10,000 

บาท 

                    2)  นักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในด้านเกียรติภูมิ เม่ือน าขอ้มูลมาพิจารณาเป็นรายด้าน

สามารถอธิบายไดด้งัน้ี คุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอายุและภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัมี

แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาตร์พิมายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(0.05) ซ่ึงมีค่า Sig เท่ากบั 0.010 และ 0.001 โดยท่ีสามารถอธิบายความแตกต่างของแรงจูงใจไดด้งัน้ี             

(1) ดา้นอาย ุพบวา่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มอายุ 56 ปีข้ึนไป มีแรงจูงใจในการเดินทางเพื่อเกียรติภูมิสูงสุด 

(3.63) ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวกลุ่มอายุ 15-25 ปี มีแรงจูงใจสูงกว่านกัท่องเท่ียวกลุ่มอายุ 36-45 ปี 

และ 46-55 ปี แต่ยงันอ้ยกวา่นกัท่องเท่ียวกลุ่มอาย ุ26-35 ปี (2) ดา้นภูมิล าเนา พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมี

ภูมิล าเนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใตมี้แรงจูงใจสูงท่ีสุด (3.53) ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมี

ภูมิล าเนาภาคกลางมีแรงจูงใจสูงกว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนา กทม. แต่น้อยกว่านกัท่องเท่ียวท่ีมี

ภูมิล าเนาภาคเหนือ   
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                    3)  นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่น เม่ือน าขอ้มูลมาพิจารณาเป็นรายดา้น

สามารถอธิบายได้ดงัน้ี คุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจ       

ในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พิมายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (0.05) 

ซ่ึงมีค่า Sig เท่ากบั 0.000 โดยท่ีสามารถอธิบายความแตกต่างของแรงจูงใจไดด้งัน้ี นกัท่องเท่ียวท่ีมี

อาชีพพนกังานใช้ฝีมือ/ก่ึงฝีมือ มีแรงจูงใจสูงสุด (4.97) ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพวิชาชีพ

ชั้นสูงและอาชีพพนกังานมีแรงจูงใจสูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพและเกษตรกร แต่ยงั

นอ้ยกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพผูบ้ริหาร  

 ผลจากการศึกษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ไดว้า่ ปัจจยั

ทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันท าให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยาน

ประวติัศาสตร์พิมายแตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานหลกัท่ีผูว้จิยัไดต้ั้งเอาไว ้

 สมมติฐานท่ี 3 แรงจูงใจท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อทศันคติดา้นสภาพแวดลอ้มและ      
ดา้นการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
                 จากการศึกษาอิทธิพลระหว่างแรงจูงใจในแต่ละดา้นกบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย          
อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา โดยผูว้ิจยัจะพิจารณาหาอิทธิพลระหว่างตวัแปรแรงจูงใจของ
นักท่องเท่ียวในแต่ละด้านโดยการใช้แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นตวัจ าแนก ได้แก่ 
นักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ทางวฒันธรรม นักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในด้าน
เกียรติภูมิและนักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในด้านการพักผ่อน เพื่อหาอิทธิพลต่อทัศนคติด้าน
สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียว ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจ
ในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรม นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในด้านเกียรติภูมิและนกัท่องเท่ียวท่ีมี
แรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่น มีอิทธิพลต่อทศันคติดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียว
ในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย (Sig เท่ากับ 0.000, 0.047 และ 0.000) โดยท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมี
แรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อทศันคติมากท่ีสุด (Beta = 0.321) รองลงมา 
คือ นักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในด้านการพกัผ่อน (Beta = 0.170) และนักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจ       
ในดา้นเกียรติภูมิ (Beta = 0.029) ตามล าดบั 
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5.5  อภิปรายผลการศึกษา 
         จากการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณลกัษณะดา้น
สภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดั
นครราชสีมา สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดด้งัน้ี  
           5.5.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
 จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ จากจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง ทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เป็นเพศหญิง 235 คน 
และเพศชาย 165 คน ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 15 - 25 ปี รองลงมา คือ ช่วง
อายุ 26 - 35 ปี, 46 - 55 ปี, 36 - 45 ปีและ 56 ปีข้ึนไป ตามล าดบั ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่ต ่ากว่า
ปริญญาตรี รองลงมา คือ ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนมากเป็นผูไ้ม่ได้ประกอบอาชีพ 
รองลงมา คือ วิชาชีพชั้นสูง (แพทย์, วิศวกร, อาจารย์, สถาปนิก ฯลฯ), เกษตรกร, พนักงาน 
(พนกังานส านกังาน,พนกังานขาย ฯลฯ), ผูบ้ริหาร (ผูจ้ดัการ,เจา้ของกิจการ ฯลฯ) และพนกังานใช้
ฝีมือ/ก่ึงฝีมือ(หวัหนา้คนงาน,หวัหนา้ช่าง) ในขณะท่ีมีสถานภาพโสด รองลงมาสมรสและอยา่ร้าง/
หมา้ย/แยกกนัอยู ่ในส่วนของรายไดส่้วนมากจะมีรายได ้5,000 - 10,000 บาทและมีภูมิล าเนาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือในด้านอายุนั้ นจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอายุ 15 - 25 ปี 
โดยทัว่ไปแลว้จะเป็นนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีถูกบงัคบัจากสถาบนัการศึกษาใหเ้ดินทางมาศึกษาเก่ียวกบั
อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อาจจะไม่สามารถเรียกว่าเป็นนกัท่องเท่ียวอย่างเต็มตวั ซ่ึงจะมีความ
แตกต่างจากนักท่องเท่ียวกลุ่มอายุอ่ืนๆ ท่ีเรียกได้ว่าเป็นนักท่องเท่ียวอิสระท่ีมีความเต็มใจท่ีจะ
เดินทางมาท่องเท่ียว เพราะฉะนั้นขอ้มูลด้านน้ีจะน าสามารถน าไปอ้างอิงได้ในระดบัหน่ึง และ
งานวิจยัน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปวีณา ทวีวงศ์โอฬาร (2552) ท่ีกล่าวว่า นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 21 
- 30 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชนและส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง
กบัวารสารวิชาการของ  ดิฐพวิไลซ์ อ่อนยิม้ (2557) เร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยต่อการท่องเท่ียวอุทยานเมืองเก่าพิจิตร ผลการวิจัย พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 400 คนนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดมีอายุ 18-24 ปี ส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา รองมามีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั 
มธัยมศึกษา/ปวช.  มีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท จะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เป็น
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เพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาวยัรุ่น นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัโครงการวิจยัของนงลกัษณ์ และ
คนอ่ืนๆ (2555) ท่ีกล่าววา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุ 25-34 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพนกัศึกษา/นกัเรียน มี
รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนต ่ากวา่ 15,000 บาท 
         5.5.2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการส ารวจแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายในภาพรวม 
                    จากการส ารวจแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมายในภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับส าคญัมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พิมายใน
ดา้นชมสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด รองลงมา คือ แรงจูงใจชมความสวยงามของปราสาทหินพิมาย
และแรงจูงใจชมความสวยงามของปราสาทหินพิมาย โดยท่ีแรงจูงใจทั้งหมดอยูใ่นระดบัส าคญัมาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีแรงจูงใจท่ีอยู่ในระดับส าคัญมาก ได้แก่ แรงจูงใจเพื่อการศึกษาโบราณวตัถุ                          
ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย, แรงจูงใจเพื่อศึกษาคน้ควา้ทางดา้นวฒันธรรมและโบราณคดี, 
แรงจูงใจท่องเท่ียวในสถานท่ีแปลกใหม่, แรงจูงใจเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ชีวิต, แรงจูงใจหลีก
หนีความจ าเจในชีวิตประจ าวนั, แรงจูงใจพกัผ่อนหย่อนใจ/เปล่ียนบรรยากาศและแรงจูงใจเพื่อ
กระชับความสัมพนัธ์ในหมู่คณะหรือญาติมิตร ในส่วนของแรงจูงใจท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือ 
แรงจูงใจ   กราบไหวข้อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและแรงจูงใจท่ีอยู่ในระดบัส าคญัน้อย คือ แรงจูงใจเพื่อ
ความมีหน้ามีตา   ไม่นอ้ยหน้าผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Crompton, J.L. (1997) ท่ีกล่าวว่า 
แรงจูงใจภาวะซ่อนเร้นมี 7 ประเภท ดงัน้ี (1) การหลีกหนีจากส่ิงแวดลอ้มท่ีจ าเจ (2) การส ารวจและ
การประเมินตนเอง (3) การพกัผอ่น (4) ความตอ้งการเกียรติภูมิ (5) ความตอ้งการท่ีจะถอยกลบัไปสู่
สภาพเดิม (6) กระชบัความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ (7) การเสริมสร้างการปะทะสังสรรคท์างสังคม 
         5.5.3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการส ารวจทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณลกัษณะดา้น
สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย จ าแนกเป็นรายดา้น 
                    จากการส ารวจทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและ
การจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง แต่
เม่ือน ามาพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
                    ดา้นโบราณสถาน/โบราณวตัถุ นกัท่องเท่ียวท่ีมีทศันคติอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
ไดแ้ก่ ดา้นการวางป้ายตามจุดท่ีส าคญัต่างๆ ให้นกัท่องเท่ียวไดรู้้ถึงความส าคญัของจุดนั้นๆ, ดา้น
การแกะสลกัลวดลายมีความเป็นเอกลกัษณ์, ดา้นภาพแกะสลกับนตวัปราสาทมีความน่าสนใจ, ดา้น
ปราสาทหินพิมาย มีเอกลกัษณ์แตกต่างจากปราสาทแห่งอ่ืนๆ และดา้นปราสาทหินพิมายมีรูปร่างท่ี
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แปลกตาน่าประทบัใจ ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมีทศันคติอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ดา้นบริเวณปราสาท
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากขยะ ส่ิงปฏิกูลและดา้นบริเวณปราสาทมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่มีหญ้ารกรุงรัง ซ่ึงสอดคล้องกับ กฤษณะ เดชาสุรักษ์ชน (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมและทศันคติของนกัท่องเท่ียวอิสระชาวต่างชาติท่ีมีต่อวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราช
วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ท่ีกล่าวว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีทศันคติต่อการ
ท่องเท่ียววดัโพธ์ิ ดา้นโบราณสถาน/โบราณวตัถุและด้านการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกใน
ระดบัดี ส่วนในดา้นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
                     ดา้นทรัพยากรบุคคล นกัท่องเท่ียวท่ีมีทศันคติอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ดา้น
เจา้หนา้ท่ีของอุทยานท่ีน าชมให้ความรู้แก่ขา้พเจา้ไดเ้ป็นอย่างดี, ดา้นเจา้หนา้ท่ีของอุทยานมีความ
สุภาพ อธัยาศยัดีและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี, ด้านมีการจดัวิทยากรหรือมคัคุเทศก์ของอุทยานเป็นผู ้
อธิบายหรือน าชมปราสาทและดา้นมีเจา้หนา้ท่ีของอุทยานคอยดูแลรักษาความสะอาดภายในอุทยาน
อย่างทัว่ถึงในส่วนของนกัท่องเท่ียวท่ีมีทศันคติอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ดา้นมีการแบ่งผูเ้ขา้ชม
เป็นกลุ่มๆ ให้เขา้ชมตามรอบเวลา ซ่ึงจะแสดงให้เห็นไดว้า่การบริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล
ของอุทยานประวติัศาสตร์พิมายนั้น มีระบบการจดัการท่ีมีคุณภาพจนท าให้นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวนั้นมีความพึงพอใจ ใหค้วามส าคญักบันกัท่องเท่ียวเป็นอนัดบัแรก 
                    ดา้นประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ดา้นมีการให้บริการขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือประเภทอ่ืน
ให้ไดศึ้กษาก่อนการเดินทาง, ดา้นมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึงการจดักิจกรรมดา้นต่างๆ เช่น 
เทศกาลเท่ียวพิมาย, ดา้นมีการแจง้ให้ทราบขอ้บงัคบั กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติัให้ทราบอย่างชดัเจน 
และดา้นมีป้ายให้ขอ้มูลรายละเอียดความเป็นมาและความส าคญัของจุดต่างๆ ภายในอุทยาน โดย
ทั้งหมดอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ          
ท่ีจะแจง้หรือประชาสัมพนัธ์ใหก้บันกัท่องเท่ียวไดเ้ตรียมตวัก่อนเดินทางมาท่องเท่ียวทางอุทยานเอง
สามารถบริหารจดัการไดเ้ป็นอยา่งดี และมีการค านึงถึงการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลในดา้นต่างๆ รวมไป
ถึงกฎ ระเบียบ แนวทางประพฤติปฏิบติั เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยส าหรับการเดินทาง
มาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
                    ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก นักท่องเท่ียวท่ีมีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ 
เจา้หนา้ท่ีของอุทยานยินดีให้ความช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ ในส่วนดา้น
การเดินทางเขา้มาของนกัท่องเท่ียวมีความสะดวก, นกัท่องเท่ียวซ้ือตัว๋เขา้ชมไม่ซับซ้อน ยุ่งยาก, 
และดา้นการจดับริการห้องสุขาไวบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวอย่างสะอาดและเพียงพอ ทั้งหมดอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย แต่ในขณะท่ีดา้นสถานท่ีจอดรถของนกัท่องเท่ียวมีความสะดวกและเพียงพอ และ
ด้านนักท่องเท่ียวมีความรู้สึกปลอดภยัในช่วงระหว่างการเยี่ยมชม นักท่องเท่ียวมีทศันคติอยู่ใน
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ระดบัเฉยๆ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณีรัตน์ ภาจนัทร์คู (2553) ท่ีกล่าวว่า ท่ีจอดรถมี
เพียงดา้นหนา้ของอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย สามารถรองรับไดเ้พียงประมาณ 30 คนั ทั้งน้ียงัไม่มี
พื้นท่ีส าหรับจอดรถบสัขนาดใหญ่ จึงต้องน าไปจอดบริเวณประตูชัย และเน่ืองจากท่ีจอดรถไม่
เพียงพอท าใหน้กัท่องเท่ียวบางส่วนท่ีเดินทางมาดว้ยรถยนตส่์วนตวัตอ้งจอดรถบริเวณดา้นขา้งขอบ
ถนนชิดกบัร้ัวโบราณสถาน และมีความสอดคล้องกบั ดิฐพวิไลซ์ อ่อนยิ้ม (2557) ท่ีท าการศึกษา
เร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวอุทยานเมืองเก่าพิจิตร ผล
การศึกษา พบว่า ทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่ออุทยานเมืองเก่าพิจิตรอยู่ในระดบัปาน
กลาง เน่ืองจากอุทยานเมืองเก่าพิจิตรมีวดัมหาธาตุ ถ ้าชาลวนัและเกาะศรีมาลาท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีมีคุณค่า ทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี ส าหรับนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมากแต่ยงัไม่ไดรั้บความ
สะดวกสบายในเร่ืองการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
เท่าท่ีควร  
                    ดา้นราคา นกัท่องเท่ียวมีทศันคติอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ดา้นอตัราค่าเขา้ชม
คุ้มค่าและมีราคาท่ีเหมาะสม และราคาของท่ีระลึกมีราคาท่ีเหมาะสม มีความสอดคล้องกับ                
กฤป หะยะมิน (2553) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวอิสระชาวไทย
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณลกัษณะส าคญัของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั พบว่า 
นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาอยูใ่นระดบัมากและใกลเ้คียงกนัทุกหวัขอ้ 
         5.5.4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการส ารวจความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการปรับปรุง  
การจดัการในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
                    จากการส ารวจขอ้มูลความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการปรับปรุงการจดัการ     
ในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการ
ปรับปรุงการจดัการท่ีเห็นดว้ยกบัประเด็นต่างๆ ท่ีไดท้  าการส ารวจไป และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวเห็นดว้ยกบัความคิดเห็นดา้นการจดัให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมปราสาทหินเป็นรอบ
เวลาเพื่อความเป็นระเบียบ, ดา้นการจดัให้มีมคัคุเทศก์อธิบายน านกัท่องเท่ียวชมตามรอบเวลา, ดา้น
การจดัท าแผนท่ีเส้นทางการเดินชมแจกนกัท่องเท่ียว, ดา้นการจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียวแต่ละรอบ
เพื่อความเป็นระเบียบและดา้นการน าเทปบนัทึกเสียง/เคร่ืองเล่นซีดีแบบพกพาแนะน าตวัปราสาท
ใหน้กัท่องเท่ียวยมืแต่ดา้นการเพิ่มค่าเขา้ชมเป็นรายบุคคล นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นท่ีไม่เห็นดว้ย 
จะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวมีความรู้สึกถึงความไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อยของนกัท่องเท่ียวในการเดิน
เยี่ยมชมอุทยานประวติัศาสตร์พิมายและการท่ีมีจ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ท าให้ตวัปราสาท
เองอาจจะรับผลกระทบจากการเดินเยี่ยมชมของนกัท่องเท่ียว และอีกประเด็นก็คือ นกัท่องเท่ียวมี
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ความกระตือรือร้นท่ีจะให้ความส าคญัในการรับทราบข้อมูล ประวติั ความเป็นมาของอุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมายอีกดว้ย 
         5.5.5  ผลการจ าแนกแรงจูงใจในแต่ละด้านของนักท่องเท่ียวชาวไทยตามแรงจูงใจในการ
เดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  
                    จากการศึกษาผลการจ าแนกแรงจูงใจในแต่ละด้านของนักท่องเท่ียวชาวไทยตาม
แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว โดยผูว้ิจยัสามารถจ าแนกแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวออกเป็น 3 
ดา้น สามารถน ามาอธิบายไดด้งัน้ี แรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางดา้นวฒันธรรมมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ แรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิและแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหนงัสือของ ชวลั
นุช อุทยาน (2552) ท่ีกล่าววา่ จุดมุ่งหมายในการเดินทางของนกัท่องเท่ียว มี 8 ประการ คือ (1) การ
ท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจในวนัหยุด (2) การท่องเท่ียวเพื่อวฒันธรรมและศาสนา เป็นการ
เดินทางเพื่อเรียนรู้วฒันธรรมของสังคมต่างๆ เช่นการศึกษาความเป็นอยู ่การชมศิลปะ ดนตรี ละคร 
การนมสัการศูนยศ์าสนา เป็นตน้ (3) การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา เป็นการเดินทางเพื่อการท าวิจยั
การศึกษา สอนหนังสือ ฝึกอบรม หรือดูงานต่างประเทศ ซ่ึงจะตอ้งพ านักอยู่สถานท่ีนั้นๆ เป็น
เวลานาน (4) การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาและบนัเทิง คือ การเดินทางไปชม หรือร่วมแข่งขนักีฬา หรือ
นนัทนาการต่างๆ (5) การท่องเท่ียวเพื่อประวติัศาสตร์ และความสนใจพิเศษ (6) การท่องเท่ียวเพื่อ
งานอดิเรก หมายถึง การท่องเท่ียวเพื่อท างานอดิเรก เช่น การวาดภาพ การเขียนนวนิยาย เป็นตน้ (7) 
การท่องเท่ียวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (8) การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ เป็นการเดินทางของนกัธุรกิจท่ีจดัเวลา
บางส่วนของการเดินทางหลงัจะท าธุรกิจเสร็จส้ินแลว้ ใชเ้วลาในการท่องเท่ียวก่อนเดินทางกลบั  
          5.5.6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าคัญต่อแรงจูงใจในแต่ละด้าน จ าแนกตาม
คุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
                     ผลการส ารวจขอ้มูลระดบัความส าคญัต่อแรงจูงใจในแต่ละดา้น โดยการจ าแนกตาม
คุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่  
                     1) แรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรม พบวา่  
      นกัท่องเท่ียวเพศหญิงมีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรมสูงกวา่เพศ
ชาย (     = 4.12 :     = 4.11)   
     นกัท่องเท่ียวอายุ 15-25 ปี (    = 4.27) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมสูงกวา่นกัท่องเท่ียวอายุ 26-35 ปี (    = 4.15), 36-45 ปี (     = 4.08), 56 ปีข้ึนไป (     = 
3.94) และ 46-55 ปี (     = 3.76) 
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     นกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี (      = 4.20) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจใน
ดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรมสูงกวา่ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี (     = 4.12) และปริญญาตรี (     = 
4.07) 
     นกัท่องเท่ียวอาชีพวิชาชีพชั้นสูง (     = 4.29) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้
ทางวฒันธรรมสูงกวา่ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ (     = 4.23), ผูบ้ริหาร (     = 4.05), พนกังาน (     = 
3.94), เกษตรกร (     = 3.78) และพนกังานใชฝี้มือ/ก่ึงฝีมือ (     = 3.74) 
     นกัท่องเท่ียวสถานภาพโสด (     = 4.24) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมสูงกวา่นกัท่องเท่ียวสถานภาพอยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ (     = 4.15) และสมรส (     = 
3.92) 
     นกัท่องเท่ียวรายได ้ 20,000 บาทข้ึนไป (    = 4.20) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการ
เรียนรู้ทางวฒันธรรมสูงกวา่นกัท่องเท่ียวรายได ้ 5,000-10,000 บาท (     = 4.15), 15,001- 20,000 
บาท (     = 4.11) และ 10,001-15,000 บาท (     = 3.92)  
      นกัท่องเท่ียวภูมิล าเนา กทม. (     = 4.23) มีแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรม
สูงกวา่นกัท่องเท่ียวภูมิล าเนาภาคกลาง (     = 4.19), ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (     = 4.10), 
ภาคเหนือ (     = 4.06) และภาคใต ้(     = 4.00) 
 ซ่ึงผลการวิเคราะห์ในข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจยัของ ศรินทิพย์ คาวา       
โนเบะ (2554) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกรณีศึกษา
อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถาม มีแรงจูงใจ
ในการท่องเท่ียวดา้นส่ิงดึงดูดใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางศาสนา 
ประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ด้านความสนใจในเร่ืองเอกลักษณ์ วฒันธรรมและ
ประเพณี ดา้นความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวและ
ดา้นช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียวมีระดบัแรงจูงใจมากท่ีสุด  
 2)  แรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิ พบวา่    
           นกัท่องเท่ียวเพศชายมีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิสูงกวา่เพศหญิง (     = 3.48        
:     = 3.42)  
       นกัท่องเท่ียวอายุ 56 ปีข้ึนไป (    = 3.63) มีแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิสูงกว่า
นกัท่องเท่ียวอายุ 26-35 ปี (     = 3.50), 15-25 ปี (     = 3.48), 36-45 ปี (     = 3.31) และ 46-55 ปี (     
= 3.27)  
       นกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาปริญญาตรี (     = 3.51) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้น
เกียรติภูมิสูงกวา่ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี (     = 3.47) และต ่ากวา่ปริญญาตรี (     = 3.41)  
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       นกัท่องเท่ียวอาชีพผูบ้ริหาร (     = 3.65) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิสูงกวา่        
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ (      = 3.46), พนกังาน (     = 3.44), เกษตรกร (      = 3.37), วิชาชีพชั้นสูง            
(      = 3.36) และพนกังานใชฝี้มือ/ก่ึงฝีมือ (     = 3.34)  
       นกัท่องเท่ียวสถานภาพอยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่(     = 3.58) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจใน
ดา้นเกียรติภูมิสูงกวา่สถานภาพโสด (     = 3.48) และสมรส (      = 3.37)  
       นกัท่องเท่ียวรายได ้ 20,000 บาทข้ึนไป (     = 3.51) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้น
เกียรติภูมิสูงกวา่รายได ้ 5,000-10,000 บาท (   = 3.46), 15,001-20,000 บาท (     = 3.42) และ 
10,001-15,000 บาท (     = 3.34)  
       นกัท่องเท่ียวภูมิล าเนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ (    = 3.53) มีค่าเฉล่ีย
แรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิสูงกวา่ภาคเหนือ (     = 3.37), ภาคกลาง (     = 3.30) และ กทม. (     = 
3.19) 
         ซ่ึงผลการวิ เคราะห์ในข้างต้นสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจวาระซ่อนเร้น             

(Hidden Agenda) ของ Crompton (1979) ท่ีกล่าววา่ แรงจูงใจวาระซ่อนเร้นมี 7 ประเภทดงัน้ี 1. การ

หลีกหนีสถานภาพท่ีจ าเจ 2. การส ารวจและการประเมินตนเอง 3. การพกัผ่อน 4. ความตอ้งการ

เกียรติภูมิ 5. ความตอ้งการท่ีจะถอยกลบัไปสู่สภาพดั้งเดิม 6. กระชบัความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ      

7. การเสริมสร้างการปะทะสังสรรคท์างสังคม 

 3)  แรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่น พบวา่ 
       นกัท่องเท่ียวเพศชายมีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่นสูงกวา่เพศหญิง (    = 
3.48 :      = 3.42)                                                                                
       นกัท่องเท่ียวอายุ 36-45 ปี (    = 4.26) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่นสูงกวา่
อาย ุ56 ปี ข้ึนไป (     = 4.23), 26-35 ปี (     = 4.21), 15-25 ปี (     = 4.09) และ 46- 55 ปี (     = 4.05)  
       นกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี (     = 4.31) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจใน
ดา้นการพกัผอ่นสูงกวา่ปริญญาตรี (     = 4.23) และต ่ากวา่ปริญญาตรี (     = 4.06)  
       นกัท่องเท่ียวอาชีพพนกังานใชฝี้มือ/ก่ึงฝีมือ (    = 4.97) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้น
การพกัผอ่นสูงกวา่อาชีพผูบ้ริหาร (     = 4.47), วิชาชีพชั้นสูงและพนกังาน (     = 4.18), ผูไ้ม่ได้
ประกอบอาชีพ (     = 4.02) และเกษตรกร (     = 4.01)  
       นกัท่องเท่ียวสถานภาพอยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่(    = 4.38) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจใน
ดา้นการพกัผอ่นสูงกวา่สถานภาพโสดและสมรส (     = 4.13)  
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       นกัท่องเท่ียวรายได ้15,001-20,000 บาท (     = 4.26) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการ
พกัผอ่นสูงกวา่รายได ้20,000 บาทข้ึนไป (     = 4.25), 10,001-15,000 บาท (     = 4.16) และ 5,000-
10,000 บาท (     = 4.08)  
       นกัท่องเท่ียวภูมิล าเนา กทม. (    = 4.28) มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่นสูง
กวา่ภาคเหนือ (     = 4.26), ภาคกลางและภาคใต ้(     = 4.17) และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (     = 
4.08) 
  ซ่ึงผลการวิเคราะห์ในขา้งตน้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฉนัทชั วรรณถนอม (2549)           
ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจให้นักท่องเท่ียวชาวไทยเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว
ภายในประเทศ ผลการศึกษา พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อมาพกัผ่อนเป็น
เหตุผลส าคญัท่ีสุดและเห็นวา่ประเทศไทยมีจุดเด่นและแหล่งท่องเท่ียวมีความหลากหลาย  
          5.5.7  ผลการส ารวจขอ้เสนอแนะต่อคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมและการจดัการการ
ท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
                     ผลจากการส ารวจขอ้เสนอแนะต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการ
ท่องเท่ียวโดยมีนกัท่องเท่ียวไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะมาทั้งหมดจ านวน 11 คน พบว่า ท่ีจอดรถของทาง
อุทยานไม่เพียงพอควรเพิ่มบริเวณท่ีจอดรถให้มากข้ึนมีจ านวน 3 คน , อยากให้ทางอุทยานมีร่มไว้
ให้คอยบริการนกัท่องเท่ียวมีจ านวน 2 คน, ควรมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงตามสายมีจ านวน 1 
คน, ควรมีป้ายบอกขอ้มูลแต่ละจุดให้ชดัเจนยิ่งข้ึนจ านวน 1 คน, ควรมีแผ่นพบัท่ีเป็นขอ้มูลของ
อุทยานปราสาทหินพิมายฉบบัภาษาไทยมีจ านวน 1 คน, ควรมีช่องทางไวบ้ริการส าหรับผูพ้ิการมี
จ านวน 1 คน, ส่วนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นไปในเชิงบวกไดแ้ก่ นกัเรียนยวุมคัคุเทศก์มีมารยาทในการน า
เท่ียวมีความน่ารักมีจ านวน 1 คน และบรรยากาศดี สถานท่ีสวยงามมีความร่มร่ืนมีจ านวน 1 คน ซ่ึง
จะสังเกตเห็นไดว้่า นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัส่ิงอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ เช่น ดา้น
การประชาสัมพนัธ์การให้ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวและรวมไปถึงดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบั
ผูพ้ิการ เป็นตน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานท่ีจอดรถนั้นค่อนขา้งมีอยู่อย่างจ ากดั ท าให้นกัท่องเท่ียว
ต้องน ารถไปจอดในพื้นท่ีท่ีไกลออกไปจากตัวอุทยาน ดังนั้ นแล้วทางอุทยานเองควรท่ีจะหัน
กลบัไปมองในเร่ืองการอ านวยความสะดวกให้กบันักท่องเท่ียวท่ีเป็นผูพ้ิการ เน่ืองจากไม่ใช่แค่
นกัท่องเท่ียวท่ีมีสภาวะร่างกายท่ีปกติเท่านั้นท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว แต่ก็ยงัมีนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นผู ้
พิการได้เดินทางมาท่องเท่ียวอีกด้วย ในขณะท่ีด้านการประชาสัมพนัธ์นั้นควรท่ีจะมีเสียงการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงตามสายเพื่อแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ราบขอ้มูลระหวา่งในการเยี่ยมชมและ
ควรเพิ่มจ านวนแผ่นพบัฉบบัภาษาไทยเพิ่มมากข้ึนเพื่อการรองรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีจ านวน
เพิ่มมากข้ึนในอนาคต     

x
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         5.5.8  ผลการศึกษาทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้ม
และการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายในภาพรวม 

         จากการศึกษาทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมและ            

การจัดการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายในภาพรวม เพื่อความสะดวกแก่การ

วเิคราะห์ผูว้จิยัจึงไดท้  าการจดักลุ่มทศันคติของนกัท่องเท่ียวให้เหลือ 2 กลุ่ม โดยการน าคะแนนจาก

ค าถามทั้ง 5 ดา้น ท่ีใช้วดัทศันคติมาหาค่าเฉล่ียและจดักลุ่มเพื่อหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ พบว่า 

จ  านวนของนกัท่องเท่ียวทั้ง 2 กลุ่มมีทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการ

ท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายมีจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนัมาก คือ นกัท่องเท่ียวเพศชายท่ีมี

ทศันคติดีปานกลางคิดเป็นร้อยละ 46.67 และมีทศันคติดีมาก คิดเป็นร้อยละ 53.33  ในขณะท่ีเพศ

หญิงมีทัศนคติดีปานกลางคิดเป็นร้อยละ 44.26 และทัศนคติดีมาก คิดเป็นร้อยละ 55.74                 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดิฐพวิไลซ์ อ่อนยิ้ม (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองทศันคติและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยต่อการท่องเท่ียวอุทยานเมืองเก่าพิจิตร ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีทศันคติวา่อุทยาน

เมืองเก่าพิจิตรเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมาก เพราะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทาง

วฒันธรรม ภายในอุทยานมีจุดท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีน่าสนใจ ความคุม้ค่าจากการท่องเท่ียวและรู้สึกดีต่อ

การท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก  

 การทดสอบสมมติฐาน  

 สมมติฐานท่ี 1 เพศของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้น

สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศชายและเพศหญิงไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อ

คุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย โดยท่ีมี

ค่า Sig เท่ากบั 0.633 ซ่ึงมีค่ามากกว่านยัส าคญัทางสถิติ (0.05) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

หลักท่ีผูว้ิจ ัยได้ตั้ งเอาไว ้กล่าวคือ ทัศนคติท่ีมีต่อด้านสภาพแวดล้อมและด้านการจัดการของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเป็นเพศชายกับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเป็นเพศหญิง ต่างก็มีรสนิยม         

ความสนใจและการรับรู้เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์รวมไปถึงสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์    

ท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป 

 สมมติฐานท่ี 2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนัมีแรงจูงใจในการ

เดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พิมายไม่แตกต่างกนั โดยผูว้ิจยัไดจ้  าแนกแรงจูงใจของ
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นกัท่องเท่ียวเป็น 3 ดา้น เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานอธิบายได้

ดงัน้ี 

                  1)  นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรม พบว่า คุณลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ สถานภาพและรายได ้มีแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้
ทางวฒันธรรมแตกต่างกนั สามารถน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี  
       ด้านอายุ นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุน้อย (15-25 ปี) จะมีความสนใจในด้านการเรียนรู้
เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม ความสวยงามของอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาหาความรู้ ศึกษาเล่าเรียน จึงท าให้มีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว
มากกว่ากลุ่มอายุท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ แต่จะสังเกตไดว้่าจะมีกลุ่มอายุ 56 ปีข้ึนไปกลบัเป็นกลุ่มอายุท่ีมี
แรงจูงใจมากกวา่กลุ่มอาย ุ46-55 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีนอ้ยมากกวา่ เพราะเน่ืองจากวา่นกัท่องเท่ียวกลุ่ม
น้ี (56 ปีข้ึนไป) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีว่างงาน ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ (คนเกษียณราชการ, พ่อบา้น, 
แม่บา้น ฯลฯ) เป็นเหตุใหมี้เวลาท่ีจะตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว  
       ดา้นอาชีพ จะสังเกตเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจสูงท่ีสุด คือ นกัท่องเท่ียวท่ี
ประกอบอาชีพวชิาชีพชั้นสูง (แพทย,์ วศิวกร, อาจารย ์ฯลฯ) เน่ืองจากเป็นกลุ่มอาชีพท่ีสังคมให้การ
ยอมรับ นบัถือและมีคุณวฒิุ เพราะฉะนั้นแลว้การท่ีนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะมีแรงจูงใจในการเดินทาง
ท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีใดนั้น แรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรมจึง
เป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัท่ีสุดของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีท่ีตดัสินใจท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียว ซ่ึงจะมี
แรงจูงใจท่ีสูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพท่ีสังคมให้การยอมรับรองลงมา ยิ่งมีอาชีพท่ีสังคมให้การ
ยอมรับนอ้ยลงเท่าไหร่ แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวในดา้นก็จะลดลงไปเร่ือยๆ ตามล าดบั 
แต่จะมีกลุ่มนักท่องเท่ียวอีกกลุ่มหน่ึง คือ นักท่องเท่ียวกลุ่มผูท่ี้ไม่ได้ประกอบอาชีพ (นักเรียน/
นกัศึกษา) ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณวุฒิท่ีต ่ากว่าอาชีพอ่ืนๆ แต่กลบัมีแรงจูงใจในดา้นน้ีเป็น
อนัดบัท่ีสองรองจากนกัท่องเท่ียวท่ีประกอบอาชีพวิชาชีพชั้นสูง (แพทย,์ วิศวกร, อาจารย ์ฯลฯ) 
เน่ืองจากเป็นนกัท่องเท่ียวจะมีความสนใจในเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ ตอ้งการแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
การศึกษาในสถาบนั ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบัการอภิปรายผลการศึกษาดา้นอายใุนขา้งตน้ 
      ดา้นสถานภาพ นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสดมีแรงจูงใจสูงท่ีสุด เน่ืองจากเป็นกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ซ่ึงลว้นแต่เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ียงัไม่มีครอบครัวทั้งส้ิน 
      ด้านรายได้ นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้สูง (20,000 บาทข้ึนไป) และนักท่องเท่ียวท่ีมี
รายได้น้อย (5,000-10,000 บาท) มีแรงจูงใจในด้านน้ีสูงกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ปานกลาง 
(15,001-15,000 บาท) เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดสู้งจะหมายถึงผูท่ี้ประกอบอาชีพ มีหนา้ท่ีการ
งานท่ีดี ท าให้มีเงินเพียงพอท่ีจะท าการใชจ่้ายในดา้นการท่องเท่ียว ในขณะนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้
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นอ้ยก็จะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา จะมีความสนใจท่ีจะศึกษาหาความรู้เพื่อ
ด้านการศึกษาซ่ึงจะต่างจากนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ปานกลาง เน่ืองจากเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ี
ค่อนขา้งท่ีจะสนใจในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายไดม้ากกวา่ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียว 
                     2)  นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิ พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะดา้น
ประชากรแตกต่างกนั ได้แก่ อายุและภูมิล าเนามีแรงจูงใจในด้านเกียรติภูมิแตกต่างกนั สามารถ
น ามาอภิปรายไดด้งัน้ี  
       ด้านอายุ นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุมาก (56 ปีข้ึนไป) มีแรงจูงใจสูงสุด ซ่ึงอาจจะเป็น
เพราะนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุมากอาจจะเป็นเพราะนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้ว่างงาน 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ จึงท าให้มีเวลาท่ีจะหากิจกรรมท าในยามว่าง แต่จะสังเกตเห็นได้ว่า
นกัท่องเท่ียวกลุ่มอายุนอ้ย (15-25 ปี) จะมีแรงจูงใจสูงกวา่นกัท่องเท่ียวกลุ่มอายุวยักลางคน (36-45 
ปี และ 46-55 ปี) แต่จะมีแรงจูงใจน้อยกวา่นกัท่องเท่ียวกลุ่มวยัท่ีเป็นผูใ้หญ่ (26-35 ปี) อาจจะเป็น
เพราะนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเป็นวยัท่ีอยากเก็บเก่ียว เพิ่มพูนประสบการณ์ ออกเดินทางท่องเท่ียวเพื่อ
หลีกหนีความจ าเจ ซ ้ าซาก 
       ด้านภูมิล าเนา นักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจสูงสุด คือ นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนา             
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้ซ่ึงมองว่าทั้ง 2 ภูมิล าเนาน้ี เป็นภูมิล าเนาท่ีมีระยะทางท่ีใกล้
ท่ีสุดและไกลท่ีสุด ในส่วนของนักท่องเท่ียวท่ีมาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั้น นกัท่องเท่ียว
สามารถเดินทางมาได้โดยง่าย มีความสะดวกกว่าภาคอ่ืนๆ เดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อเปิด
ประสบการณ์ และนักท่องเท่ียวท่ีอยู่ภาคใตน้ั้น จะตอ้งเดินทางมาท่องเท่ียวด้วยเหตุผลท่ีส าคญั 
เพราะจะตอ้งเดินทางดว้ยระยะทางท่ีไกลและจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน เช่น การเดินทางมา
เยีย่มญาติท่ีอยูใ่นละแวกอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย จึงไดถื้อโอกาสไดแ้วะเขา้มาท่องเท่ียว เพื่อมา
กราบไหวส่ิ้งศักด์ิสิทธ์ิ แต่ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคกลางจะมีแรงจูงใจสูงกว่า
นักท่องเท่ียวท่ีอยู่กรุงเทพมหานคร แต่ย ังมีแรงจูงใจน้อยกว่าภาคเหนือ อาจจะเป็นเพราะ
นกัท่องเท่ียวท่ีอยูก่รุงเทพมหานครนั้นจะไม่ค่อยสนใจท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวเท่าท่ีควร เน่ืองจาก
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยู่โดยรอบกรุงเทพมหานครอาจจะมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและการ
เดินทางสะดวกมากกวา่ 
                    3)  นักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในด้านการพักผ่อน พบว่า พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมี
คุณลักษณะด้านประชากรแตกต่างกัน ได้แก่ อาชีพ มีแรงจูงใจในด้านการพกัผ่อนแตกต่างกัน 
สามารถน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี  
      ด้านอาชีพ นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนักงานใช้ฝีมือ/ก่ึงฝีมือ มีแรงจูงใจสูงสุด 
เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานใช้ฝีมือ/ก่ึงฝีมือ ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพวิชาชีพ
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ชั้นสูงและพนกังานมีแรงจูงใจสูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพผูไ้ม่ประกอบอาชีพและเกษตรกร แต่ยงั
นอ้ยกว่าอาชีพผูบ้ริหาร เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีใช้ร่างกาย ใชส้ติปัญญา ใชค้วามคิดในการประกอบ
อาชีพเป็นอยา่งมาก จึงอาจจะท าใหเ้กิดความเครียด ความเหน่ือยลา้ตามมา อาจจะเป็นเหตุผลท่ีท าให้
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพดงักล่าวตอ้งการท่ีจะพกัผ่อน โดยการออกไปเท่ียวเพื่อเปล่ียนบรรยากาศ/
พกัผอ่น ชมความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียว 
          สมมติฐานท่ี 3 แรงจูงใจท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อทศันคติดา้นสภาพแวดลอ้มและ      
ดา้นการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ แรงจูงใจทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ แรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้     
ทางวฒันธรรม, นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิและนกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจดา้นการ
พกัผอ่น มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียว     
ในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย โดยท่ีมีค่า Sig เท่ากบั 0.000, 0.000 และ 0.047 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า
นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) โดยท่ีแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด 

(β = 0.321) รองลงมา คือ นกัท่องเท่ียวมีแรงจูงใจในดา้นการพกัผอ่น (β = 0.170) และนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีแรงจูงใจในดา้นเกียรติภูมิ (β = 0.029) 
 
5.6  ข้อเสนอแนะ  
        5.6.1  ขอ้เสนอแนะผลจากการวจิยั 
                   1)  ผลจากการส ารวจ พบวา่ แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางท่องเท่ียว
ในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายมากท่ีสุด คือ ดา้นชมสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของ
ปราสาทหินพิมายและชมความสวยงามของปราสาทหินพิมาย ดงันั้นแลว้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานในท้องถ่ิน ได้แก่หน่วยงานประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวของอุทยาน 
หน่วยงานขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูค้นในชุมชนและรวมไปถึงการท่องเท่ียวจงัหวดั
นครราชสีมา ซ่ึงเป็นหน่วยงานใหญ่ดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดันครราชสีมา ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
และบูรณาการในด้านการท างานร่วมกันและให้ตระหนักคุณค่าของทรัพยากรหลกัในด้านการ
ท่องเท่ียวแห่งหน่ึงในจงัหวดันครราชสีมาและให้ความส าคญัในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ให้มาก
ยิง่ข้ึนและเพื่อการเป็นท่ีรู้จกัหมู่นกัท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 
                     2)  ผลจากการส ารวจ พบว่า ทัศนคติในภาพรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อ
คุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งและอยู่ในระดบัเห็นดว้ย แต่จะมีประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวมีทศันคติเฉยๆ คือ 
สถานท่ีจอดรถของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสะดวกและไม่เพียงพอ ซ่ึงอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย
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นั้นตั้งอยู่ใจกลางชุมชนในอ าเภอพิมาย ท าให้มีขอ้จ ากดัอย่างมากในเร่ืองของขนาดพื้นท่ีใช้สอย     
เป็นเหตุให้สถานท่ีจอดรถของนกัท่องเท่ียวไม่เพียงพอ ดงันั้น ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นทาง
อุทยานประวติัศาสตร์พิมายรวมไปถึงเทศบาลต าบลพิมาย ควรมีการประชุมร่วมเพื่อช่วยกัน
แกปั้ญหาและเพิ่มบริเวณพื้นท่ีจอดรถเพื่อรองรับการเดินทางเขา้มาของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงอาจจะเขา้
ไปขอความร่วมมือกบัสถานท่ีใกล้เคียงท่ีมีพื้นท่ีเช่น ลานเมรุพรหมทตั วดัเดิม เป็นตน้ ซ่ึงทั้ง 2 
สถานท่ีดังก ล่าวสามารถเป็นท าให้ เ ป็นพื้ น ท่ีจอดรถได้และมีระยะไม่ไกลจากอุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมาย  
                    3)  ผลการส ารวจ พบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการปรับปรุงการ
จดัการในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย ประเด็นขอ้คิดเห็นส่วนมากอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่  
                         3.1  การจดัให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมปราสาทหินเป็นรอบเวลาเพื่อความเป็นระเบียบ 
แสดงว่านักท่องเท่ียวต้องการให้ทางอุทยานมีนโยบายเก่ียวกบัการควบคุมและการจดัระเบียบ 
เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ีนกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย ได้
ในช่วงเวลา 08.30 - 18.00 น. ไม่เวน้วนัหยุด ท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางเขา้มาเยี่ยมชมได้
ตลอดในช่วงเวลาดงักล่าวโดยไม่มีการก าหนดช่วงเวลาให้เขา้ชม ท าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ
และการบริหารจดัการท่ีไม่สะดวก ดงันั้นเพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการบริหารจดัการ
ท่ีดีและมีศกัยภาพทางอุทยานควรท่ีจะมีการประชุมหารือเพื่อก าหนดนโยบายกรอบช่วงเวลาให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกต่อการบริหารจดัการหรืออาจจะมี
การท าแบบสอบถามไปยงันักท่องเท่ียวเร่ืองการก าหนดกรอบช่วงเวลาในการเข้าชมให้กับ
นกัท่องเท่ียวเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากทางนกัท่องเท่ียว 
                         3.2  การจดัให้มีมคัคุเทศก์อธิบายน านกัท่องเท่ียวชมตามรอบเวลา เน่ืองจากกลุ่ม
ของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายนั้นมีอยู่หลายกลุ่มดว้ยกนั                
ซ่ึงนักท่องเท่ียวในแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นความสนใจในแหล่งท่องเท่ียวและ        
รวมไปถึงความรู้ในเร่ืองราวความเป็นมาของแหล่งท่องเท่ียวก็มีความแตกต่างเช่นเดียวกนั ดงันั้น
เพื่อให้นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวไดมี้ความรู้ ถึงเร่ืองราวความเป็นมา ความส าคญั รวมไป
ถึงจุดท่ีน่าสนใจในแต่ละส่วนของอุทยานประวติัศาสตร์พิมายเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและเพื่อ
จุดมุ่งหมายเดียวกนั ทางอุทยานเองจึงตอ้งมีการจดัสรรมคัคุเทศก์เพื่อให้ค  าอธิบายและให้ความรู้แก่
นักท่องเท่ียว โดยท่ีมคัคุเทศก์อาจจะใช้บุคลากรจากภายในหน่วยงานของอุทยานหรือเป็นยุว
มคัคุเทศกท่ี์ก าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนพิมายวิทยาเพื่อฝึกประสบการณ์ความเป็นมคัคุเทศก์ท่ีดีและมี
คุณภาพในอนาคต 
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                         3.3  การจดัท าแผนท่ีเส้นทางการเดินชมแจกนกัท่องเท่ียว ในปัจจุบนัพฤติกรรมการ
เดินเยี่ยมชมอุทยานประวติัศาสตร์พิมายของนักท่องเท่ียวนั้น ดูยงัไม่ค่อยมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเท่าท่ีควรเน่ืองจากทางอุทยานเองไม่ไดมี้การระบุเส้นทางการเยี่ยมชมตวัปราสาทท่ีชดัเจน
ว่าควรเดินทางไปในเส้นทางใด ดังนั้ นเพื่อให้การเดินเยี่ยมชมปราสาทหินพิมายเป็นระเบียบ
เรียบร้อย หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในอุทยานควรมีการจดัท าแผนท่ีการเดินทางเพื่อเยี่ยมชมตวั
ปราสาทให้ชัดเจนเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ประพฤติ ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด รวมอีกทั้งยงัท าแผนท่ี
ฉบบัยอ่ท่ีเป็นลกัษณะแผน่พบัเพื่อน าไวแ้จกใหก้บันกัท่องเท่ียว 
                          3.4  การน าเทปบันทึกเสียง/เคร่ืองเล่นซีดีแบบพกพาแนะน าตัวปราสาทให้
นกัท่องเท่ียวยืมในประเด็นน้ีผูว้ิจยัมองว่า การมีเทปบนัทึกเสียง/เคร่ืองเล่นซีดีแบบพกพาเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวยืมในขณะเดินเยี่ยมชมปราสาทนั้นทางอุทยานอาจจะตอ้งแบกรับภาระงบประมาณท่ี
ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากอุปกรณ์ดงักล่าวค่อนขา้งมีราคาสูง และทางอุทยานเองจะตอ้งเตรียมอุปกรณ์
ดงักล่าวใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
นั้นมีจ านวนมากอาจจะตอ้งใช้งบประมาณท่ีสูงมาก เพราะฉะนั้นวิธีการท่ีดีท่ีสุดคือให้ทางอุทยาน
ไดน้ าเคร่ืองบนัทึกเสียง/เคร่ืองเล่นซีดีแบบพกพาน าไปติดไวท่ี้จุดส าคญัๆ ของตวัปราสาทในช่วงท่ี
นกัท่องเท่ียวเดินทางไปถึงจุดส าคญัๆ แต่ละจุดจะไดรั้บฟังขอ้มูลจากอุปกรณ์ดงักล่าว 
                        3.5  การจ ากดัจ านวนนักท่องเท่ียวแต่ละรอบเพื่อความเป็นระเบียบ ซ่ึงประเด็นน้ี
ผูว้ิจ ัยมองว่าตัวนักท่องเท่ียวเองมีความเห็นว่านักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมายมีจ านวนมากจนเกินไปและไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาจจะส่งผลให้
แหล่งท่องเท่ียวได้รับผลกระทบจากจ านวนนักท่องเท่ียว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบกบัสภาพแวดลอ้มโดยรอบและโบราณสถาน/โบราณวตัถุเน่ืองจากมี
จ านวนนกัท่องเท่ียวมากจนเกินไป ดงันั้นทางอุทยานควรมีการเชิญเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งมาประเมิน
ดา้นสภาพแวดลอ้มและโบราณสถาน/โบราณวตัถุ อาจจะเป็นในลกัษณะประเมินรายสัปดาห์หรือ
รายเดือน เพื่อติดตามดูผลกระทบจากการเดินทางเข้ามาของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงถา้หากแหล่งท่องเท่ียว
ไดรั้บผลกระทบมากจนเกินไปจากจ านวนนกัท่องเท่ียว อาจจะท าให้แหล่งท่องเท่ียวนั้นเกิดความ
ทรุดโทรม เส่ือมสภาพและอาจจะหมดความเป็นคุณค่าทางประวติัศาสตร์ได ้เพราะฉะนั้นแลว้การ
จ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียวในการเขา้ชมแต่ละรอบถือวา่เป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุด 
                       3.6  การเพิ่มค่าเข้าชมเป็นรายบุคคล ประเด็นน้ีเป็นประเด็นเดียวท่ีนักท่องเท่ียวมี   
ความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกบัถ้าอุทยานประวติัศาสตร์พิมายจะมีการเพิ่มค่าเข้าชมเป็นรายบุคคล 
เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวมองว่าอตัราค่าเขา้ชมดงักล่าวถือว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสมและนกัท่องเท่ียว
สามารถรับได ้
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                  4)  ผลการส ารวจ พบว่า นักท่องเท่ียวให้ขอ้เสนอแนะในประเด็นเร่ืองสถานท่ีจอดรถ          
ไม่เพียงพอ อยากใหอุ้ทยานมีร่มไวค้อยบริการ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงตามสาย ป้ายบอก
ขอ้มูลแต่ละจุดควรมีความชดัเจนยิ่งข้ึน และควรมีช่องทางไวส้ าหรับผูพ้ิการ ซ่ึงประเด็นทั้งหมดท่ี
กล่าวมาขา้งตน้นั้นสามารถพฒันา ปรับปรุงได ้ในเร่ืองสถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอ เน่ืองดว้ยอุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมายนั้นตั้งอยูใ่จกลางชุมชนอ าเภอพิมาย ท าใหมี้ขอ้จ ากดัอยา่งมากในเร่ืองของขนาด
พื้นท่ีใชส้อย เป็นเหตุใหส้ถานท่ีจอดรถของนกัท่องเท่ียวไม่เพียงพอ ดงันั้น ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่วา่
จะเป็นทางอุทยานประวติัศาสตร์พิมายรวมไปถึงเทศบาลต าบลพิมาย ควรมีการประชุมร่วมเพื่อ
ช่วยกนัแกปั้ญหาและเพิ่มบริเวณพื้นท่ีจอดรถเพื่อรองรับการเดินทางเขา้มาของนักท่องเท่ียว ซ่ึง
อาจจะเขา้ไปขอความร่วมมือกบัสถานท่ีใกลเ้คียงท่ีมีพื้นท่ีและมีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือให้
นกัท่องเท่ียวสามารถน ารถมาจอดได ้ในส่วนเร่ืองอยากให้อุทยานมีร่มไวค้อยบริการ ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย ป้ายบอกข้อมูลแต่ละจุดควรมีความชัดเจนยิ่งข้ึนและควรมี
ช่องทางไวส้ าหรับผูพ้ิการผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญัในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ควรมี
การจดัเตรียมร่วมไวใ้ห้บริการแก่นกัท่องเท่ียว มีการประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายเป็นระยะเพื่อแจง้
ขอ้มูลหรือการอ านวยความสะดวกดา้นต่างๆ ให้นกัท่องเท่ียวทราบ ป้ายท่ีแสดงขอ้มูลในจุดต่างๆ 
ภายในปราสาทควรน ามาซ่อมแซม ปรับปรุงใหม่ ท าความสะอาด ท าให้ป้ายให้มีความสะดุดตา 
สีสันน่าสนใจ เพื่อเป็นท่ีดึงดูดใจกับผูพ้บเห็นและในส่วนช่องทางไวส้ าหรับผูพ้ิการ ควรให้
ความส าคญักบันกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีดว้ย ควรมีการท าทางลาด ไม่ขรุขระ เพื่อให้ผูพ้ิการไดมี้ส่วนร่วม
และสะดวกต่อการเขา้ถึงในการเยี่ยมชมความงดงามของปราสาท ซ่ึงไม่ควรมองขา้มอย่างยิ่งกบั
นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี ยิ่งแหล่งท่องเท่ียวใดมีช่องทางไวร้องรับให้กบัผูพ้ิการ แหล่งท่องเท่ียวนั้นจะ
สามารถเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูพ้ิการมากยิง่ข้ึน 
 5)  จากการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวเพศชายมีทศันคตีในระดบัดีปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ46.67 ในขณะท่ีมีทศันคติในระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 53.33 ในส่วนของนกัท่องเท่ียวเพศหญิง 
พบว่า มีทศันคติในระดบัดีปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.26 ในขณะท่ีมีทศันคติในระดบัดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 55.74 ซ่ึงจะสังเกตได้ว่านักท่องเ ท่ียวมีทัศนคติเป็นไปในทิศทางท่ีดีต่อด้าน
สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียว นัน่แสดงวา่สภาพแวดลอ้มโดยรอบและการจดัการการ
ท่องเท่ียวของอุทยานมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีน่าพึงพอใจในกลุ่มของนกัท่องเท่ียว เพราะฉะนั้นแลว้ 
ทางอุทยานประวติัศาสตร์พิมายและหน่วยงานท่ีเก่ียว เช่น ส านกัศิลปากรท่ี 12 จงัหวดันครราชสีมา 
ควรรักษามาตรฐานด้านสภาพแวดล้อมและด้านการจดัการการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพและ
ด ารงไวซ่ึ้งความเป็นเอกลักษณ์ท่ีส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสร้างความภาคภูมิใจไวใ้หก้บัผูค้นในชุมชนอ าเภอพิมายและจงัหวดันครราชสีมาสืบไป 

DPU



124 

 

 6)  จากการศึกษาอิทธิพลระหวา่งแรงจูงใจในแต่ละดา้นกบัทศันคติดา้นคุณลกัษณะดา้น
สภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมี
แรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ทางวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อทศันคติมากท่ีสุด รองลงมาคือ นกัท่องเท่ียว
ท่ีมีแรงจูงใจในด้านการพกัผ่อน และนักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในด้านเกียรติภูมิ อาจเป็นเพราะ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายส่วนใหญ่จะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมี
แรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ทางวฒันธรรม เพราะเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจในด้าน
สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวตัถุ ตอ้งการท่ีจะท าการศึกษาหาความรู้ ศึกษาเร่ืองราวความ
เป็นมารวมไปถึงการศึกษาวฒันธรรมของผูค้นในสมยัก่อน ซ่ึงจะมีความแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ี
มีแรงจูงใจในด้านการพกัผ่อนกับแรงจูงใจในด้านเกียรติภูมิท่ีมีต้นทุนในด้านความสนใจใน
เร่ืองราวต่างๆ ของอุทยานประวติัศาสตร์พิมายนอ้ยกวา่ โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจทั้ง 2 ดา้นน้ีไม่
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บความรู้จากแหล่งท่องเท่ียวมากเท่าท่ีควร อาจจะเพียงแค่เดินทางมาท่องเท่ียว
เพื่อการพกัผอ่นเท่านั้น 
         5.6.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังถดัไป 
                    1)  ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาควรมีงานเพื่อต่อยอดงานวิจยัในคร้ังต่อไป ซ่ึงผูว้ิจยั
เห็นว่าควรมีการศึกษาในหัวขอ้เดียวกนัน้ีกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติดว้ย เพราะจากการสังเกต
พบวา่ ปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาตร์พิมายเพิ่มมาก
ข้ึน เพราะฉะนั้ น การศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจและทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อ
คุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย จึงน่าจะ
เป็นประเด็นการศึกษาท่ีมีความน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการพฒันาและปรับปรุงเพื่อการรับรอง
นกัท่องเท่ียวกลุ่มต่างๆ เพิ่มมากข้ึน  
                     2)  ในด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเ ท่ียวของแหล่งท่องเ ท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ ผูว้ิจยัเห็นว่า ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัศกัยภาพในการรับ (Carrying Capacity) ของ
แหล่งท่องเท่ียวควบคู่ไปกบัการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ดว้ย เน่ืองจากพบวา่ มีจ  านวน
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากข้ึนและยงัไม่มีการศึกษาในเร่ืองของผลกระทบ
ของการท่องเท่ียวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการรองรับด้านกายภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม ถือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมากส าหรับแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ ซ่ึงมองแลว้
น่าจะเป็นปัญหาหลกัท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวได ้
                     3)  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในดา้นอ่ืนๆ 
ท่ีมีความคาดว่าน่าจะส่งผลต่อการบอกต่อและความภกัดีในการกลบัมาเยือนซ ้ าอีก เพื่อปรับปรุง
แกไ้ขการบริหารจดัการนกัท่องเท่ียวใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน    
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 4)  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวจากการท่องเท่ียวในอุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมาย เพื่อหาขอ้ท่ีเป็นปัญหาหรือข้อท่ีควรปรับปรุงท่ีนักท่องเท่ียวประสบพบเจอ         
เพื่อการสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง แรงจูงใจและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการ

จดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 

        

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามชุดน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ

จดัการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและ

การจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย ซ่ึงขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ะเก็บรักษาไว้

เป็น ความลับ และน าไปประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอโดยภาพรวมโดยจะไม่มี

ผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามไม่วา่จะกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ผูว้ิจยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านใน

การ ตอบแบบสอบถามทุกข้อให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เน่ืองจากค าตอบของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งมาต่อการศึกษาวจิยั 
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 แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 7 ขอ้ 

 ตอนท่ี 2 แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาตร์พิมาย จ านวน 12 ขอ้ 

 ตอนท่ี 3 ทศันคติต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยาน                 

   ประวติัศาสตร์พิมาย จ านวน 24 ขอ้ 

 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการจดัการในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย จ านวน      

6 ขอ้ 

 ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะต่อคุณลกัษณะต่อการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์     

พิมาย 

 

ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความร่วมมือดว้ยดีจากท่าน และขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

                   

                                                                                             ธรา  สุขคีรี 

                           นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

                                                                 สาขาการจดัการการท่องเท่ียว  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน        ช่องท่ีก าหนดไวท่ี้ตรงกบัความเป็นจริง 

1. เพศ           1. ชาย                           2.  หญิง 

2. อาย ุ          1.  15 - 25 ปี         2. 26 - 35 ปี         3. 36 - 45 ปี           

                       4.   46 - 55 ปี           5. 56 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่าน         1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี          2. ปริญญาตรี                                                 

       3. สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. อาชีพของท่าน           1. วชิาชีพชั้นสูง (แพทย,์ วศิวะ, อาจารย,์ สถาปนิก)        

   2. ผูบ้ริหาร (ผูจ้ดัการ, เจา้ของกิจการ)  

   3. พนกังาน (พนกังานส านกังาน, พนกังานขาย)               

   4. พนกังานใชฝี้มือ/ก่ึงฝีมือ (หวัหนา้คนงาน, หวัหนา้ช่าง) 

   5. เกษตรกร  

   6. ผูว้า่งงาน (นกัศึกษา,ผูเ้กษียณ,แม่บา้น ฯลฯ) 

5.  สถานภาพ  1. โสด   2. สมรส                3. อยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่

6. รายไดต่้อเดือน   1. 5,000 – 10,000            2. 10,001 – 15,000 3. 15,001 – 

20,000 

    4. 20,000 ข้ึนไป 

7. ภูมิล าเนา    1. ภาคเหนือ   2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

    3. ภาคกลาง   4. ภาคใต ้  5. กทม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DPU



136 
 

ตอนที ่2 แรงจูงใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยในการเดินทางมาท่องเทีย่วในอุทยานประวัติศาสตร์พมิาย  
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง ตามแรงจูงใจของท่านในการเดินทาง
มาท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายมากท่ีสุด 

 
 

แรงจูงใจ 

ระดบัความส าคญัของแรงจูงใจ 
ส าคญั
มาก
ท่ีสุด 

ส าคญั
มาก 

ปาน
กลาง 

ส าคญั
นอ้ย 

ส าคญั
นอ้ย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

M1. ชมสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง           

M2. เพื่อเยีย่มชมสถาปัตยกรรมของปราสาทหินพิมาย           

M3. เพ่ือศึกษาโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย           

M4. เพ่ือศึกษาคน้ควา้ทางดา้นวฒันธรรมและโบราณคดี           

M5. ท่องเท่ียวในสถานท่ีแปลกใหม่           

M6. ชมความสวยงามของปราสาทหินพิมาย           

M7. เพิ่มพนูประสบการณ์ให้แก่ชีวติ           

M8. หลีกหนีความจ าเจในชีวิตประจ าวนั           

M9. พกัผอ่นหยอ่นใจ/เปล่ียนบรรยากาศ           

M10. กราบไหวข้อพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ           

M11. เพื่อความมีหนา้มีตาไม่นอ้ยหนา้ผูอ่ื้น           

M12. เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ในหมู่คณะหรือญาติมิตร           
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ตอนที ่3 ทศันคตขิองนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ต่ีอคุณลกัษณะด้านสภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเทีย่วในอุทยาน
ประวตัศิาสตร์พมิาย 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีก าหนดไวท่ี้ตรงกบัความเป็นจริง ความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ท่านท่ีมีต่อคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์พิมายมากท่ีสุด 

ทศันคตต่ิอการจดัการ 

ระดบัการประเมิน 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

เฉยๆ 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านโบราณสถาน/โบราณวตัถุ 
A1. มีการจดัวางป้ายตามจุดท่ีส าคญัต่างๆใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้ถึง
ความส าคญัของจุดนั้นๆ           
A2. ปราสาทหินพิมายมีเอกลกัษณ์ แตกต่างจากปราสาทแห่งอ่ืนๆ           

A3. ปราสาทหินพิมายมีรูปร่างท่ีแปลกตา น่าประทบัใจ           

A4. บริเวณปราสาทมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีหญา้รก รุงรัง           
A5.บริเวณโดยรอบปราสาทมีความสะอาด ปราศจากขยะส่ิงปฏิกลู           

A6. ภาพแกะสลกับนตวัปราสาทมีความน่าสนใจ           

A7. การแกะสลกัลวดลายมีความเป็นเอกลกัษณ์           

2.  ด้านทรัพยากรบุคคล 
B1.เจา้หนา้ท่ีของอุทยานท่ีน าชมใหค้วามรู้แก่ขา้พเจา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

          
B2. เจา้หนา้ท่ีของอทุยานมีความสุภาพ อธัยาศยัดีและมีมนุษย
สมัพนัธ์ท่ีดี           

B3. มีการแบ่งผูช้มเป็นกลุ่มๆ ใหเ้ขา้ชมตามรอบเวลา           
B4 มีการจดัวทิยากรหรือมคัคุเทศกข์องอุทยานเป็นผูอ้ธิบายหรือน า
ชมปราสาท 
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ตอนที ่4  ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการจัดการในอุทยานประวตัิศาสตร์พมิาย 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งท่ีก าหนดไวท่ี้ตรงกบัความเห็นของท่านต่อการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

ประเด็นด้านต่างๆ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

เฉยๆ 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

5 4 3 2 1 

F1. การจดัใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมปราสาทหินเป็นรอบ
เวลาเพื่อความเป็นระเบียบ           

F2. การจดัใหมี้มคัคุเทศกอ์ธิบายน านกัท่องเท่ียวชม
ตามรอบเวลา           
F3. การจดัท าแผนท่ีเส้นทางการเดินชมแจก
นกัท่องเท่ียว           

F4. การจดัท าเทปบนัทึกเสียง/เคร่ืองเล่นซีดีแบบพกพา
แนะน าตวัปราสาทใหน้กัท่องเท่ียวยมื           

F5. การเพิ่มค่าเขา้ชมเป็นรายบุคคล           

F6. การจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียวแต่ละรอบเพื่อความ
เป็นระเบียบ           
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ตอนที่ 5 ขอ้เสนอแนะต่อคุณลกัษณะต่อสภาพแวดล้อมและการจดัการการท่องเท่ียวในอุทยาน

ประวติัศาสตร์พิมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวและทศันคติท่ีดีให้กบั

นกัท่องเท่ียวชาวไทย 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................ 
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ภาคผนวก ข  

สรุปค่า Realiability ของแบบสอบถาม 

( Output จาก SPSS) 
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สรุปค่า Realiability ของแบบสอบถาม (Output จาก SPSS) 
 

Reliability 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

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

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.959 42 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกุล    ธรา สุขคีรี 

ประวติัการศึกษา    พ.ศ. 2552 ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

     คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ  

     มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั เจา้หน้าท่ีผูป้ระสานงานโครงการความร่วมมือระหว่าง     

     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกับมหาวิทยาลัย     

     สวนดุสิต มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ห้อง 229 เลขท่ี 295 

     ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
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