
(1) พฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนวัยท างานเขตกรุงเทพมหานคร 
                 (2) เบญจวรรณ  อุชุพงศ์อมร*  
 

(2)  บทคดัยอ่ 
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวภายในประเทศ ของคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร วิจยัเชิงส ารวจ เก็บข้อมลูจ านวน 400 ราย โดยสุม่อยา่งง่าย  8  เขต ก าหนดตามสดัสว่นของประชากรแต่ละ
เขตโดยเจาะจงช่วงอาย ุ25-45 ปี รวบรวมสิงหาคม-กนัยายน 2552  สถิติที่ใช้คือ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าสถิติมชัฌิมเลข
คณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ ผลการวิจัยสรุปว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 30 ปี 
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย/เดือน 10,001 – 15,000 บาท สถานภาพโสด พฤติกรรม
ทอ่งเที่ยวจ าแนกตามรายภาคพบวา่ ทอ่งเที่ยวภาคเหนือมากที่สดุ รองลงมาภาคใต้ ภาคกลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวนัตก ทอ่งเที่ยวในช่วงฤดหูนาว วตัถปุระสงค์การทอ่งเที่ยวภายในประเทศเพื่อพกัผ่อน เดินทางในช่วงวนัหยดุต่อเนื่อง โดย
รถยนต์สว่นบคุคล พกัตามโรงแรม/ รีสอร์ท ท่องเที่ยวกบัครอบครัว/ญาติ ได้รับอิทธิพลจากเพื่อน และรับแหลง่ข้อมลูข่าวสาร
ท่องเที่ยวทางอินเตอร์เน็ต ประทบัใจสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดทางทะเล  ภูเขา น า้ตก ตามล าดบั แรงจูงใจการท่องเที่ยว
ภายในประเทศพบว่า จูงใจการท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวด้านสภาพภมูิอากาศ ภูมิประเทศและสถานที่เด่น ๆ มากที่สดุ 
สว่นท่องเที่ยวทศันียภาพ พืชพนัธุ์ สตัว์ โดยใกล้เคียงกบัท่องเที่ยวนนัทนาการจูงใจในระดบัมาก ด้านการเข้าถึงพบว่า จูงใจ
ด้านเส้นทางคมนาคมเข้าถึงง่าย ด้านแรงจงูใจสว่นบคุคล พบวา่ จูงในด้านอารมณ์ ความรู้สกึมากที่สดุ ด้านการอ านวยความ
สะดวกจูงใจด้านสถานที่พกัและสถานที่เที่ยวมากที่สดุรองลงมาด้านบริการการเดินทาง ร้านอาหาร สาธารณปูโภค บริการ
การแพทย์ ศนูย์สอบถามข้อมลูและบริษัทน าเที่ยวตามล าดบั 
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(5) ความเป็นมาและความส าคัญ 
 สถานการณ์การทอ่งเที่ยวที่ผา่นมา ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ทางการเมือง  และมีความรุนแรงมากขึน้เมื่อมีการ
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง สถานการณ์ปิดสถานบินสุวรรณภูมิ  ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ภัย
ธรรมชาติ สถานการณ์ระบาดของไข้หวดัสายพนัธุ์ใหม ่2009 และสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ความรุนแรงที่เกิดขึน้ สง่ผลกระทบตอ่ความมัน่ใจในการเดินทางมาทอ่งเที่ยวของนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติที่ลดจ านวนลง จาก
ข้อมลูสรุปจ านวนนกัทอ่งเที่ยวของศนูย์วิจยัธนาคารกสิกรไทย(ศนูย์วิจยัธนาคารกสิกรไทย,2552)  พบว่าจ านวนนกัท่องเที่ยว
ชาวตา่งชาติมีแนวโน้มถดถอยลงจากปี 2551 รุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม โดยจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายงั
ประเทศไทยในปี 2552  จะมีจ านวนประมาณ 11,000,000-12,000,000 ล้านคน ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกบัปี 2551 และ
รายได้ด้านการท่องเที่ยวจากนกัท่องเที่ยวต่างชาติจะลดลงเหลือเพียง  380,000 - 400,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25 เมื่อ
เทียบกบัปี 2551  การลดปริมาณนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติลง ท าให้คนไทยต้องหนัมารณรงค์ไทยเที่ยวไทย เพื่อไม่ให้เงินไหล
ออกนอกประเทศ โดยตลาดในประเทศมีการรณรงค์การเดินทางภายใต้แนวคิด “เที่ยวไทยครึกครืน้ เศรษฐกิจไทยคึกคกั” เพื่อ
สร้างความรู้สกึให้นกัทอ่งเที่ยวเกิดความภาคภมูิใจในการเดินทางทอ่งเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้ฟืน้
ตวั โดยระดมออกสื่อที่หลากหลายครอบคลมุทุกช่องทาง และผ่านบุคคลผู้มีช่ือเสียง  รวมถึงการจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ 
(Below the Line) ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น สร้างเครือข่ายประชาสมัพันธ์ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์ปีทอ่งเที่ยวไทย  
                นอกจากนีก้ารพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมีคุณภาพ เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติฉบบัที่ 10 ( 2550-2554) (ส านกังานพฒันาการท่องเที่ยว,2552)  มีวิสยัทศัน์ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ยัง่ยืน มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดบัโลก  รวมถึงพันธกิจในการสนบัสนุนการท่องเที่ยวและการสร้างอาชีพในชุมชน 
ตลอดจนการพฒันาเพื่อการเพิ่มศกัยภาพการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และ 
ยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยสามารถสร้างความมัน่ใจ อ านวยความสะดวก และ ให้ความปลอดภยัแก่
นกัทอ่งเที่ยว  โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีรายได้เพิ่มขึน้จากการท่องเที่ยว  ตลอดจนพฒันามาตรฐานใน
ด้านการบริการ  ทัง้นีต้ามแผนการตลาดการท่องเที่ยวปี 2552  ได้ก าหนดกรอบนโยบายและแผนยทุธศาสตร์หลกั 3 กรอบ 
ได้แก่  เน้นการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการท่องเที่ยวคณุภาพและยัง่ยืน ทัง้ในมิติ 
“มลูคา่” และ “คณุคา่” ด้วย “สะดวก สะอาด ปลอดภยั”   แตก่ารทอ่งเที่ยวไทยจะได้รับความส าเร็จจากการเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว
ให้กับคนภายในประเทศได้ ต้องมีปัจจัยหลายประการ เช่น การเข้าถึงในการเดินทางท่องเที่ยว  การอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวอนัแสดงถึงศิลปวฒันธรรม ประเพณีหรือรูปแบบที่หลากหลายในการท่องเที่ยว โดยพบว่า
รูปแบบต่าง ๆ ที่นกัท่องเที่ยวสนใจไปท่องเที่ยวภายในประเทศมีหลายรูปแบบ เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดในการเดินทางมาท่องเที่ยว 
จากข้อมลูเบือ้งต้น(ส านกัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม,2551) พบวา่จ านวนแหลง่ที่มีลกัษณะตามประเภทการท่องเที่ยว 
ทัง้ที่เป็นธรรมชาติเฉพาะอทุยานธรรมชาติ มีทัง้สิน้ 71 แห่ง( ภาคเหนือ 29 แห่ง ภาคกลาง 13  แห่ง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
22 แห่ง และภาคใต้ 7 แห่ง)  และแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเฉพาะวดั  อย่างเดียวมีจ านวนถึง  33,902 แห่ง  ส าหรับวงั 
พระราชวงั และพระต าหนกั มีไม่น้อยกว่า 46 แห่งพิพิธภณัฑ์ไม่น้อยกว่า 273 แห่ง น า้ตกไม่น้อยกว่า 764 แห่ง เป็นต้น    
รูปแบบตา่ง ๆ นกัทอ่งเที่ยวให้ความสนใจเพื่อทอ่งเที่ยว โดยมีแรงจงูใจในการมาทอ่งเที่ยวแตกตา่งกนั   



1,972,462 

1 + 1,972,462 (0.05) ² 
 

                  ทัง้นีก้ลยทุธ์ภาพรวมของตลาดการทอ่งเที่ยวไทยในประเทศภายใต้แผนกลยทุธ์ด้านการท่องเที่ยวปี  2550 – 2554  
การสง่เสริมการเดินทางทอ่งเที่ยวเช่ือมโยงในภมูิภาคและระหวา่งกลุม่จงัหวดั   กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวนอกฤดกูาล  เน้น
การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวเฉพาะกลุม่เป้าหมาย สง่เสริมการทอ่งเที่ยวในมิติการเรียนรู้และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสงัคม  ทัง้นี ้
จะมุง่เน้นไปท่ีกลุม่เป้าหมายขนาดเลก็   (niche market) แทนการมุง่เน้นไปท่ี กลุม่เป้าหมายขนาดใหญ่ ( mass market)   โดย
จากสถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ตัง้แต่ปี 2545 ยังพบว่าผู้มาเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่มีถ่ินพ านักใน
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ที่เดินทางทอ่งเที่ยวมากที่สดุ  และสว่นใหญ่เป็นกลุม่หนุม่วยัท างาน   นอกจากนีจ้ากการศกึษา ปัจจยัที่
ก าหนดอปุสงค์การทอ่งเที่ยวภายในประเทศของชาวกรุงเทพมหานคร (ณฐักานต์ โรจนตุมะ,2542) ผลการศกึษาบง่บอกถึงการ
เน้นการสง่เสริมอปุสงค์การทอ่งเที่ยวภายในประเทศของนกัท่องเที่ยว เสนอแนะให้ชกัชวนชาวไทยหนัมาเที่ยวในประเทศมาก
ขึน้ โดยมุง่กลุม่เป้าหมายหลกั คือ ชาวกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ของครอบครัวคอ่นข้างสงูถึงระดบัปานกลางให้มากขึน้   
                 อยา่งไรก็ดีกลุม่คนวยัท างาน เป็นกลุม่คนทีต้่องเร่งรีบกบัการท างานในชีวติประจ าวนั และการแขง่ขนักบัเวลา ท าให้
มีเวลาพกัผ่อนน้อยลง  จากข้อมลูกรมสง่เสริมสขุภาพจิตแห่งชาติ ( 2552 ) พบว่าคนวยัท างาน ซึ่งมีประมาณ 45 ล้านคน มี
ความเครียด จดัอยูใ่นขัน้รุนแรงอนัเป็นผลมาจากการท างานเฉลีย่ร้อยละ 8 หรือเกือบ 4 ล้านคน โดยอตัราความเครียดของชาย
หญิงกลุม่วยัท างานมีความเครียดพอกนั  ดงันัน้การทอ่งเที่ยวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดจาก
การท างานโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของคนวยัท างานเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งต่อการสง่เสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และ
สร้างรายได้ในภมูิภาคที่ดี ตอ่ไป  
 
(6) วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมในการทอ่งเที่ยวของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาแรงจงูใจในการทอ่งเทีย่วของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
(7) วิธีวิทยา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรหมายถึง คนท างานท่ีมชี่วงอาย ุ25 – 45 ปี อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครทัง้หมด 50 เขต ซึง่มจี านวน
ทัง้หมด 1,972,462 คน (จากกรมการปกครอง : 2546)  ในการวจิยันีก้ าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้วิธีการใช้สตูรอยา่งง่าย 
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
                                             n        = 

             
                =  399.84 
                               ดงันัน้ จะได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน  400 ราย 

การสุ่มตัวอย่าง  
ใช้วธีิการสุม่กลุม่ตวัอยา่งจากประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครทัง้หมด  ด้วยวิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple  

Random Sampling) โดยจบัฉลากทัง้หมด 8 เขต จากจ านวนเขตทัง้หมดได้จ านวนเขตตวัอยา่งทัง้สิน้ 8 เขตดงันี ้



1.  เขตพระนคร    2.เขตบางบอน 
3. เขตปทมุวนั    4.เขตสมัพนัธวงศ์ 
5. เขตบางกอกน้อย   6.เขตบางรัก 
7. เขตคลองเตย    8.เขตบางเขน 
 

ทัง้นีไ้ด้ท าการกระจายกลุม่ตวัอยา่งตามสดัสว่นของประชากรในแตล่ะเขต โดยเลอืกแขวงที่มีประชากรหนาแนน่ใน
เขตตา่ง ๆ ทัง้ 8 เขต และใช้การสุม่โดยเจาะจง (Purposive Sampling)  ในช่วงอายทุี่ก าหนดไว้ ระหวา่ง  25 – 45 ปี รวมเป็น
จ านวน 400 ราย  

 
การสร้างเคร่ืองมือและการทดสอบเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 
               ผู้วิจยัได้ ใช้เคร่ืองมือ คือแบบสอบถาม โดยสร้างเคร่ืองมือจากศกึษาทฤษฎีและ งานวิจยัที่เก่ียวข้อง โดยท าการ
ทดสอบเคร่ืองมือก่อนลงภาคสนามจ านวน 25 ชดุ ทัง้นีท้ดสอบแบบสอบถามตอนที่ 3 ด้วย  Reliability Statistics ได้คา่ 
Cronbach's Alpha เทา่กบั  0.888  โดยการศกึษาครัง้นีไ้ด้แบง่แบบสอบถามเป็น 4 ตอนคือ 
 ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปด้านปัจจยัสว่นบคุคล แบง่เป็น เพศ อาย ุ สถานภาพ รายได้เฉลีย่ อาชีพ  การศกึษา โดยให้
กรอกแบบสอบถาม แบบเลอืกตอบ (Check List)  
 ตอนที ่2 พฤติกรรมด้านการทอ่งเที่ยว ก าหนดเป็นแบบเลอืกตอบ (Check List)  
 ตอนที ่3 สิง่ดงึดดูใจในการทอ่งเที่ยว ภายในประเทศ โดยมีลกัษณะค าถามเป็น (Rating Scale) มี 5 ระดบัคือ มาก
ที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ  
 ตอนที ่4 เป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล         
                        รวบรวมภาคสนาม ในชว่งเดือนสงิหาคม – กนัยายน 2552 จากทัง้หมด 8 เขต โดยก าหนดแขวงพืน้ท่ีที่มีประชากรวยั
ท างานหนาแนน่ในแขวงตา่ง ๆ ตามจดุชมุชนใหญ่ของทัง้ 8 เขต ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 แสดงการแจกแจง ภาคสนามตามแขวงของแต่ละเขต  
 

 

สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistica) คือข้อมลูอธิบายลกัษณะทัว่ไปของข้อมลู และพฤตกิรรมใช้การแจก

แจงความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) สว่นแรงจงูใจใช้คา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Devietion) และศกึษาความสมัพนัธ์ลกัษณะกลุม่ตวัอยา่งด้าน ระดบัการศกึษา อาย ุรายได้ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
แรงจงูใจในการทอ่งเที่ยวภายในประเทศไทย ใช้คา่สถิติเชิงอนมุาน ทดสอบโดยคา่สถิติไคสแควร์ (Chi-square) ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 
(8) ผลการศึกษา 
 ข้อมูลทั่วไปด้านลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 

จากการวิจัย พบว่า จ านวนผู้ ตอบแบบสอบถามทัง้หมด จ านวน 400 คน กลุ่มนักท่องเที่ยววัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวนร้อยละ 64.5 และเพศชาย จ านวนร้อยละ 35.5 ช่วงอายรุะหว่าง   25 – 30 ปี 
ร้อยละ 50 รองลงมาช่วงอายรุะหวา่ง 31 – 35 ปี จ านวน ร้อยละ 22.23 และช่วงอายรุะหว่าง 41 – 45 ปี จ านวนร้อยละ 14.75 
ตามล าดบั ระดบัการศกึษา พบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่จบระดบัปริญญาตรีจ านวนร้อยละ 60.5 รองลงมาระดบัอนปุริญญา 
ร้อยละ 15  ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ต ่ากว่ามธัยมและอื่น ๆ ร้อยละ 4.3 อาชีพส่วนใหญ่เป็น
พนักงานบริษัทเอกชนมีจ านวนร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวนร้อยละ 17.5  และอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวนร้อยละ 15.8  ตามล าดบั รายได้ส่วนใหญ่พบว่า สว่นใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 
บาท จ านวนร้อยละ 28  รองลงมารายได้ต ่ากว่า 10,000 บาทจ านวนร้อยละ 27.8  และรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 
จ านวนร้อยละ 19 ตามล าดบั   สถานภาพสว่นใหญ่โสดร้อยละ 63.3  รองลงมาสมรสแล้วจ านวนร้อยละ 36.3 และหยา่ร้างร้อย
ละ 0.5 ตามล าดบั  

เขต จ าแนกตามแขวง 
เขตพระนคร   แขวงพระบรมมหาราชวงั,แขวงวงับรูพา,แขวงวดัราชบพิตร,แขวงส าราญราษฎร์,

แขวงศาลเจ้าพอ่เสอื,แขวงบวรนิเวศ 
เขตบางบอน แขวงบางบอน 
เขตปทมุวนั แขวงรองเมือง,แขวงวงัใหม,่แขวงปทมุวนั,แขวงลมุพินี 
เขตสมัพนัธวงศ์ แขวงจกัรวรรดิ,แขวงสมัพนัธวงศ์,แขวงตลาดน้อย 
เขตบางกอกน้อย แขวงศิริราช,แขวงบ้านชา่งหลอ่,แขวงบางขนุนนท์,แขวงบางขนุศรี, 

แขวงอรุณอมัรินทร์ 
เขตบางรัก แขวงสลีม,แขวงมหาพฤฒาราม,แขวงสริุยวงศ์,แขวงบางรัก,แขวงสีพ่ระยา 
เขตคลองเตย แขวงคลองเตย,แขวงคลองตนั,แขวงพระโขนง 
เขตบางเขน แขวงอนสุาวรีย์,แขวงทา่แร้ง 



พฤติกรรมด้านการท่องเที่ยว 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในภาคต่างๆของประเทศไทย พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ท่องเที่ยวในภมูิภาคเหนือมาก
ที่สดุมีจ านวนร้อยละ 40.3  รองลงมา ภาคใต้ จ านวนร้อยละ 27.3 ภาคกลาง จ านวนร้อยละ 11.5 ภาคตะวนัออก และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีจ านวนใกล้เคียงกัน ร้อยละ 9.8 และ 8.3 ตามล าดบั ส่วนภาคตะวนัตกมีจ านวนน้อยที่สดุร้อยะ 1.8  
วตัถปุระสงค์หลกัในการทอ่งเที่ยวในประเทศไทยเพื่อพกัผ่อนมากที่สดุมีจ านวนร้อยละ 84.3 รองลงมาเยี่ยมญาติ จ านวนร้อย
ละ 11.8 และ อ่ืน ๆ เช่น ทศันะศึกษา  กีฬา จ านวนร้อยละ 3.1 ตามล าดบั ลกัษณะการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยสว่น
ใหญ่ใช้เส้นทางบกจ านวนร้อยละ 89 รองลงมาทางอากาศจ านวนร้อยละ 6.5 ทางน า้จ านวนร้อยละ 0.8   ตามล าดบั สว่นใหญ่
ได้รับข้อมลูขา่วสารแหลง่การทอ่งเที่ยวในประเทศไทย ทางอินเตอร์เน็ทจ านวนร้อยละ 36 รองลงมา จากเพื่อนหรือการบอกต่อ 
จ านวนร้อยละ 27  วิทยุ/โทรทศัน์ จ านวนร้อยละ 11  สิ่งพิมพ์ร้อยละ 7.5 อื่นๆ ตวัแทนบริษัททวัร์ร้อยละ 6.8 และท่องเที่ยว
ในช่วงฤดูหนาวจ านวนร้อยละ 46.5 รองลงมา ฤดูร้อนจ านวนร้อยละ 39.5  และ ฤดูฝนจ านวนร้อยละ 2.3 โดยเลือกการ
เดินทางในช่วงเวลาวนัหยดุต่อเนื่องจ านวนร้อยละ 27.5 รองลงมาคือ ช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์และช่วงวนัหยดุพกัร้อน จ านวน
ร้อยละ 21.3  และ ช่วงวนัหยุดเทศกาล จ านวนร้อยละ 17.8  และมีการเดินทาง เลือกพาหนะหลกัคือ นัง่รถยนต์ส่วนบุคคล 
จ านวนร้อยละ 66 รองลงมา รถโดยสารสาธารณะ จ านวนร้อยละ 22.8  เคร่ืองบินจ านวนร้อยละ 6.3 และรถไฟจ านวนร้อยละ 
2.5 ตามล าดบั  ด้านท่ีพกัพบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่พกัโรงแรม/รีสอร์ท จ านวนร้อยละ 51.5 รองลงมาพกับ้านญาติหรือบ้าน
เพื่อน จ านวนร้อยละ 17  อื่น ๆ เช่น เกสท์เฮาสท์  วดั มีจ านวนร้อยละ 15.3  บงักะโลจ านวนร้อยละ 12.3  ตัง้แค้มป์จ านวนร้อย
ละ 9.3   ตามล าดบั เกณฑ์ในการเลอืกแหลง่ทอ่งเที่ยวในประเทศไทสว่นใหญ่เลือกจากสภาพของแหลง่ท่องเที่ยวจ านวน ร้อย
ละ 41.5 รองลงมาความสะดวกในการเดินทาง จ านวนร้อยละ 17.8  สว่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และความปลอดภยัในการ
เดินทาง  และความสะดวกสบายของที่พกัมีจ านวนใกล้เคียงกนั จ านวนร้อยละ 11.3 , 11 และ10 ตามล าดบั  บคุคลที่ร่วม
เดินทางไปด้วยสว่ใหญ่ญาติ จ านวนร้อยละ 47.3 รองลงมาเพื่อนจ านวนร้อยละ 42.3 ไปคนเดียว จ านวนร้อยละ 2  อื่น ๆ ไปกบั
กรุ๊ปทวัร์ จ านวนร้อยละ 2.1 ตามล าดบั  สว่นบคุคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวมากที่สดุคือเพื่อ จ านวนร้อยละ 39.5 
รองลงมาสามีหรือภรรยา จ านวนร้อยละ 23.3 บิดามารดา จ านวนร้อยละ 14.3 ญาติมีจ านวนร้อยละ 7.5 ตามล าดบั  

แรงจูงใจภายในการท่องเที่ยวภายในประเทศ   

 - แรงจงูใจด้านความสามารถเข้าไปถึง 
                เส้นทางคมนาคมที่ด ี ง่ายตอ่การเดินทาง4.33 0.84  และสภาพภมูิอากาศ 4.21 0.85 มากที่สดุความสะดวกสบาย
ของพาหนะ 4.17 0.85 ความช านาญเส้นทาง 3.82 1.02 ป้ายบอกทาง 3.73 1.14  แรงงจงูใจในระดบัมาก 
 

  - แรงจงูใจด้าน สิง่ดงึดดูใจทางการทอ่งเที่ยวภายในประเทศ 
                 สิง่ดงึดดูใจด้านสภาพการทอ่งเที่ยว เช่น ภมูิอากาศ,ภมูิประเทศ,แหลง่น า้แร่ธรรมชาติ,สถานท่ีเด่นๆที่ที่อื่นไม่มี ฯลฯ 
จูงใจมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29 (SD =0.9) รองลงมา ด้านการนนัทนาการ เช่น การแข่งขนัหรือร่วมชมกีฬา,ความร่ืนรมย์
จากสวนสาธารณะ,กิจกรรมนนัทนาการในสวนสาธารณะ สวนสตัว์, การแสดงดนตรี และภาพยนตร์,ชีวิตยามราตรี,การลอ่งเรือ
ส าราญ,การกินอาหาร ฯลฯ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.75 (SD =0.96) และทศันียภาพ พืชพนัธุ์ และสตัว์ ค่าเฉลี่ย 3.77 (SD=0.93 )
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น เทศกาลต่างๆ สินค้าหตัถกรรมและศิลปะดนตรี,ต านานพืน้บ้าน,วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม
ท้องถ่ิน ฯลฯ  3.68 (SD=0.93) มีแรงจูงใจในระดบัมาก  และด้านวฒันธรรม ได้แก่ สถานที่ที่มีร่องรอยทางโบราณคดี,อาคาร



ส าคญัและอนสุาวรีย์ทางประวตัิศาสตร์,สถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์,พิพิธภณัฑ์วฒันธรรมสมยัใหม่,สถาบนัที่มีช่ือเสียง
ทางการเมือง การศกึษา ศาสนาฯลฯ คา่เฉลีย่ 3.66 (SD=1) มีแรงจงูใจในระดบัปานกลาง  
 

 - แรงจงูใจสว่นบคุคล  
                 ด้านอารมณ์ ความรู้สกึ เช่น ไป ฮนันีมนู,ชอบผจญภยั,กลบับ้าน,ความชอบสว่นตวัในเร่ืองต่างๆ,การซือ้ของ ฯลฯ มี
ค่าเฉลี่ย 4.15 (0.87) มีแรงจูงใจมากที่สดุ ด้านการพฒันาสว่นบคุคล เช่น เพิ่มความรู้  และทกัษะใหม่ๆ,การหาประสบการณ์
ใหมจ่ากการทอ่งเที่ยว ฯลฯ คา่เฉลีย่ 3.76 (SD=0.8) แรงจงูใจในระดบัมาก  ด้านจิตวิทยา เช่น การได้รับข้อเสนอที่ดี,การจูงใจ
จากสื่อสารมวลชน,เป็นความตัง้ใจที่จะไปให้ได้สกัครัง้ ฯลฯ ค่าเฉลี่ย 3.46  (0.88) ด้านสงัคม เช่น มาเพราะต้องการให้ผู้
ชกัชวนสมหวงั,ต้องการรู้จกัเพื่อนใหม่ๆ ฯลฯ ค่าเฉลี่ย 3.28 (SD=1.0) ศนูย์การสอบถามข้อมลู(ให้ข้อมลูตรงกบัข้อสงสยั) 
ค่าเฉลี่ย  3.21 (SD=1.04) และบริษัทน าเที่ยว และมคัคเุทศก์(บริการหรือให้ข้อมลูการท่องเที่ยว) ค่าเฉลี่ย 2.94  (SD=1.02) 
จงูใจในระดบัปานกลาง 
 

 - แรงจงูใจการทอ่งเทีย่วด้านสิง่อ านวยความสะดวก 
                แรงจงูใจด้านสถานท่ีพกั(มีความสะอาดและปลอดภยั) มีค่าเฉลี่ย 4.38 (SD=0.7)และสถานที่เที่ยว(มีความสะอาด
และปลอดภยั)  มีค่าเฉลี่ย 4.31 (SD=0.79) มากที่สุดรองลงมา การบริการในการเดินทาง การคมนาคม ขนส่ง(ความ
สะดวกสบาย) ค่าเฉลี่ย 4.26 (SD=0.75) ร้านอาหาร(มีความสะอาดและการบริการ) มีค่าเฉลี่ย 4.1 (SD=0.75) การบริการ
สาธารณปูโภค เช่น น า้ ไฟฟ้า เชือ้เพลิง ขยะ ระบบสื่อสาร ค่าเฉลี่ย 4.06 (SD=0.86) แรงจูงใจในระดบัมาก  การบริการทาง
การแพทย์            (มีโรงพยาบาลหรือสถานีอนามยัใกล้ๆ) คา่เฉลีย่ 3.48  (SD=1.12) ศนูย์การสอบถามข้อมลู(ให้ข้อมลูตรงกบั
ข้อสงสยั) 3.39 (SD=0.99) บริษัทน าเที่ยว และมคัคเุทศก์(บริการหรือให้ข้อมูลการท่องเที่ยว)ค่าเฉลี่ย 3.19 (SD=1.03) 
แรงจงูใจในระดบัปานกลาง 
 

การทดสอบสมมุติฐาน ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ด้านระดับการศึกษา อายุ รายได้ ที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ พบว่า ระดบัการศกึษาสมัพนัธ์กบั การทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม ทอ่งเที่ยวทศันียภาพ พืชพนัธุ์  และ
สตัว์ และทอ่งเที่ยวนนัทนาการ  นอกจากนีย้งัสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจสว่นบคุคล ด้านอารมณ์ ความรู้สกึ  ด้านสงัคม และสมัพนัธ์
กบัการอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวด้าน การบริการในการเดินทาง สาธารณปูโภค   สถานที่พกัสะอาด ร้านอาหาร
สะอาด และศนูย์การสอบถามข้อมลู ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

          อายุ สมัพนัธ์กับ แรงจูงใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  และแรงจูงใจส่วนบุคคลด้าน อารมณ์ความรู้สึก สงัคม การ
พฒันาสว่นบคุคล เช่นเพิ่มความรู้ ทกัษะ และแรงจงูใจด้านจิตวิทยา ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
          รายได้สมัพนัธ์กบั แรงจงูใจด้านการเดินทางที่ง่าย และมีการคมนาคมที่ดี และด้านอารมณ์ ความรู้สกึ ด้านสงัคม บริษัท
น าเที่ยว และศนูย์การสอบถามข้อมลู ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05          
 
 
 



      
(9) บทสรุป  
 จากการศกึษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนวยัท างานเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนวยัท างานเขตกรุงเทพมหานคร  เก็บกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 ราย เก็บจากจ านวนประชากรช่วงอาย ุ25- 40 ปีที่อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุม่อยา่งง่ายจ านวน  8 
เขต และเก็บตามสดัสว่นความหนาแน่นของประชากร โดยพืน้ที่ที่มีกลุม่คนวยัท างานหนาแน่น ทัง้นีช้่วงระยะเวลา สิงหาคม-
กนัยายน 2552    ผลการวิจยัสรุปว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นหญิง สถานภาพโสด ช่วงอายรุะหว่าง   25 – 30 ปี 
พนกังานบริษัทเอกชน มีรายได้สว่นใหญ่ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท  และรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท ใกล้เคียงกนั จบ
การศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยกลุม่ดงักลา่วสว่นใหญ่เลือกที่จะท่องเที่ยวภมูิภาคหลกั  3 ล าดบัแรก ภาคเหนือ  ภาคใต้ และ
ภาคกลาง  มีวตัถุประสงค์เพื่อพกัผ่อน โดยมกัจะเส้นทางบก และรถยนต์ส่วนบุคคล และได้รับข้อมูลข่าวสารแหล่งการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านสื่อหลกั คือ อินเตอร์เน็ท เพื่อนหรือการบอกต่อ นอกจากนีก้ลุ่มวยัท างานเลือกที่จะท่องเที่ยว
ในช่วงฤดหูนาว และฤดรู้อน เลือกช่วงเวลาเดินทางวนัหยดุต่อเนื่องและช่วงวนัหยดุพกัร้อน โดยพกัตามโรงแรม/รีสอร์ท  ทัง้นี ้
ใช้เกณฑ์การเลอืกแหลง่ทอ่งเที่ยวจากสภาพของแหลง่ทอ่งเที่ยว  ความสะดวกในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ความ
ปลอดภยัในการเดินทาง  และความสะดวกสบายของที่พกั ตามล าดบั  โดยมีบคุคลที่ร่วมเดินทางไปด้วยคือญาติ และเพื่อน 
สว่นบคุคลที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจทอ่งเที่ยวที่ส าคญัคือ เพื่อน สามีหรือภรรยา บิดามารดา   ด้านแรงจงูใจในความสามารถ
เข้าไปถึง  เน้นเส้นทางคมนาคมที่ดี สภาพภมูิอากาศ ความช านาญเส้นทาง  ป้ายบอกจูงใจในระดบัมาก ด้านการท่องเที่ยว
ภายในประเทศพบว่า วยัท างานมีแรงจูงใจด้านสภาพการท่องเที่ยว เช่น ภูมิอากาศ ภมูิประเทศ  สถานที่    เด่น ๆ ฯลฯ มาก
ที่สดุ โดยจะเห็นวา่เน้นการไปพกัผอ่นตามสถานท่ีทีต้่องการตากอากาศ เน้นเปลีย่นบรรยากาศ  สว่นกิจกรรมนนัทนาการ ด้าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี  และวิถีชีวิต วฒันธรรม การศึกษา ศาสนา  มีแรงจูงใจในระดบัรองลงมาตามล าดบั ด้านแรงจูงใจ
สว่นบคุคล พบวา่เน้นด้านความรู้สกึมากที่สดุ ถดัมาเป็นการเพิ่มความรู้ ทกัษะจงูใจระดบัมาก สว่นด้านจิตวิทยา ทีข้่อเสนอที่ดี 
และความตัง้ใจจะไป  สงัคม ศูนย์สอบถามข้อมลู บริษัทน าเที่ยวมีการจูงใจเพียงในระดบัปานกลาง จะเห็นว่าส่วนใหญ่วยั
ท างานเน้นการทอ่งเที่ยวที่เปลีย่นจากความรู้สกึเดิม ๆ เพิ่มความรู้ นอกจากนีก้ารจงูใจด้านสิง่อ านวยความสะดวก เน้นสถานที่
พกั(มีความสะอาดและปลอดภยั) สถานท่ีเที่ยว(มีความสะอาดและปลอดภยั)  มากที่สดุ สว่นสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ใน
สถานท่ีทอ่งเที่ยวมีแรงจงูใจในระดบัรองลงมา   
            นอกจากนีจ้ากการศึกษา ลกัษณะกลุม่ตวัอย่าง ด้านระดบัการศึกษา อายุ รายได้ ที่มีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ พบว่า ระดบัการศึกษาสมัพนัธ์กบั การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ท่องเที่ยวทศันียภาพ พืชพนัธุ์  และ
สตัว์ และทอ่งเที่ยวนนัทนาการ  นอกจากนีย้งัสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจสว่นบคุคล ด้านอารมณ์ ความรู้สกึ ด้านสงัคม และสมัพนัธ์
กบัการอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวด้าน การบริการในการเดินทาง สาธารณปูโภค   สถานที่พกัสะอาด ร้านอาหาร
สะอาด และศูนย์การสอบถามข้อมูล  อายุ สมัพนัธ์กับ แรงจูงใจการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  และแรงจูงใจส่วนบุคคลด้าน 
อารมณ์ความรู้สกึ สงัคม การพฒันาสว่นบคุคล เช่นเพิ่มความรู้ ทกัษะ และแรงจงูใจด้านจิตวิทยา  รายได้สมัพนัธ์กบั แรงจูงใจ
ด้านการเดินทางที่ง่าย มีการคมนาคมที่ดี และด้านอารมณ์ ความรู้สกึ ด้านสงัคม บริษัทน าเที่ยว และศนูย์การสอบถามข้อมลู          
 
            



(10) อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ  

จากการศกึษากลุม่ตวัอยา่งของวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็นหญิง สถานภาพโสด ช่วงอายุ
ระหวา่ง   25 – 30 ปี พนกังานบริษัทเอกชน มีรายได้สว่นใหญ่ระหวา่ง 10,001 – 15,000 บาท  และรายได้ต า่กวา่ 10,000 บาท 
ใกล้เคยีงกนั จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยลกัษณะกลุม่ตวัอยา่งดงักลา่วสอดคล้องเช่นเดียวกบั งานวิจยัพฤตกิรรมการ
ทอ่งเที่ยวภายในประเทศของผู้ทีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร (ทพิย์สดุา ด ารงหดั ,2546) ผลการศกึษา กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่
เป็นเพศหญิง มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัท โดยรายได้ตอ่เดือน 10,000 บาทหรือต ่ากวา่ สถานภาพเป็น
โสด และสอดคล้องกบังานวิจยัเร่ือง  ความคิดเห็นของนกัทอ่งเที่ยวไทยที่มีตอ่รูปแบบการทอ่งเที่ยวในประเทศ (ชีวนย์ี จิรภทัร
ภมูิ, 2546 ) พบวา่กลุม่ตวัอยา่งคาดเก่ียวช่วงอาย ุ25 – 45 มากทีส่ดุ สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง รายได้ 10,000-20,000 บาท /
เดือน การศกึษาปริญญาตรี และอาชีพพนกังาน/ลกูจ้าง  และสอดคล้องกบั งานวจิยัการทอ่งเที่ยวของชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร( วีณา  ผู้มีศีล ,2546) ด้านสถานภาพสว่นใหญ่โสด ช่วงอาย ุ21-25 ปี อาชีพพนกังานบริษัท และการศกึษา
ระดบัปริญญาตรี  
               ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว สว่นใหญ่เลือกที่จะท่องเที่ยวภมูิภาคหลกั  3 ล าดบัแรก ภาคเหนือ  ภาคใต้ และภาค
กลาง  มวีตัถปุระสงค์เพื่อพกัผอ่น โดยมกัจะเส้นทางบก  และใช้รถยนต์สว่นบคุคล เลอืกที่จะท่องเที่ยวในช่วงฤดหูนาว และฤดู
ร้อนเป็นหลกั เลอืกช่วงเวลาวนัหยดุตอ่เนื่องและช่วงวนัหยดุพกัร้อน โดยพกัตามโรงแรม/รีสอร์ท  โดยได้รับข้อมลูข่าวสารแหลง่
การทอ่งเที่ยวในประเทศไทยผา่นสือ่หลกั คือ อินเตอร์เน็ท เพื่อนหรือการบอกต่อ  สอดคล้องกบัการศึกษาพฤติกรรมท่องเที่ยว
ภายในประเทศของชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร   (ทิพย์สดุา ด ารงหดั ,2546)  ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวมี
วตัถปุระสงค์คือ เพื่อพกัผ่อน ผู้ที่ร่วมเดินทางเป็นครอบครัวและญาติ เดินทางเองโดยใช้พาหนะสว่นตวั สนใจแหลง่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ วนัหยดุที่มกัเดินทางเป็นช่วงวนัสงกรานต์ นิยมไปภาคเหนือ ผู้ที่ตดัสินใจในการเลือกแหลง่ท่องเที่ยวที่จะไป
คือครอบครัวและญาติ ได้รับข้อมลูการทอ่งเที่ยวจากการบอกเลา่ปากตอ่ปาก โดยสอดคล้องกบั  การท่องเที่ยวของชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร( วีณา  ผู้มีศีล ,2546)  ของพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวทัง้ด้านการใช้รถยนต์สว่นตวัในการเดินทาง  ทอ่งเที่ยว
ภาคเหนือและภาคใต้ มากที่สดุตามล าดบั โดยเดินทางไปกบัครอบครัว  
            อย่างไรก็ดีกลุ่มวยัท างานเน้นการเดินทางสะดวก ใช้เกณฑ์การเลือกแหล่งท่องเที่ยวจากสภาพของแหล่งท่องเที่ยว  
ความสะดวกในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ความปลอดภัยในการเดินทาง  และความสะดวกสบายของที่พัก  
ตามล าดบั    โดยมีบคุคลที่ร่วมเดินทางไปด้วยคือญาติ และเพื่อน สว่นบคุคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวที่ส าคญัคือ 
เพื่อน สามีหรือภรรยา บิดามารดา   
                 ด้านแรงจูงใจที่ส าคญัในความสามารถเข้าถึง  เน้นเส้นทางคมนาคมที่ดี สภาพภมูิอากาศ ความช านาญเส้นทาง  
ป้ายบอกจูงใจในระดบัมาก สอดคล้องกบัการวิจยัการท่องเที่ยวของชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร( วีณา  ผู้มีศีล ,2546) ที่
กลา่วถึงปัญหาและอปุสรรคที่พบในการเดินทาง เร่ืองเส้นทาง เน้นการเปิดรับสือ่ก่อนออกเดินทางทอ่งเที่ยว  ด้านการทอ่งเที่ยว
ภายในประเทศพบวา่ วยัท างานมีแรงจงูใจด้านสภาพการทอ่งเที่ยว เช่น ภมูิอากาศ ภมูิประเทศ  สถานที่เด่น ๆ ฯลฯ มากที่สดุ 
สอดคล้องกบั  แนวคิดของ แมธีสนั และวอลล์(Mathiesin – Wall , 1993 อ้างในสาวิตรี แก่นพลอย ,2546) มนษุย์สามารถสร้าง
หรือลดอุปสงค์การท่องเที่ยวได้ ซึ่งปัจจัยที่เข้ามามีส่วนในการก าหนดอุปสงค์การท่องเที่ยว ด้ านฤดูการท่องเที่ยว ได้แก่ 
ลกัษณะของภมูิอากาศหรือปรากฎการณ์ตา่ง ๆ ที่มีอิทธิพลตอ่ความดงึดดูใจทางกายภาพ หรือเป็นอปุสรรคตอ่การเดินทาง ถือ
เป็นอุปสงค์ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเพิ่ม ลดอุปสงค์ทางการท่องเที่ยว  โดยจะเห็นว่าเน้นการไปพกัผ่อนตามสถานที่ที่



ต้องการตากอากาศ ส่วนกิจกรรมนนัทนาการ ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี  และวิถีชีวิต วฒันธรรม การศึกษา ศาสนา  มี
แรงจูงใจในระดบัรองลงมาตามล าดบั ด้านแรงจูงใจสว่นบคุคล พบว่าเน้นด้านความรู้สกึมากที่สดุ  สว่นหนึ่งอาจเกิดจากการ
ต้องการพกัผอ่นในวนัหยดุของคนวยัท างาน จึงเป็นความรู้สกึสว่นตวัในการมาพกัผ่อน ถดัมาเป็นการเพิ่มความรู้ ทกัษะจูงใจ
ระดบัมาก ปัจจบุนัพบวา่มีการศกึษาในลกัษณะที่หลากหลาย โดยบางครัง้เป็นการเพิ่มเติมความรู้ และทกัษะการท างาน สว่น
ด้านจิตวิทยา ที่ข้อเสนอที่ดี และความตัง้ใจจะไป สงัคม ซึ่งวยัท างานต้องมีกิจกรรมร่วมกับเข้าสงัคม ศูนย์สอบถามข้อมูล 
บริษัทน าเที่ยวมีการจูงใจเพียงในระดบัปานกลาง โดยจะเห็นว่ากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ไปกบัครอบครัวโดยรถยนต์สว่นตวั จึง
อาจไมม่ีความจ าเป็นในเร่ืองบริษัทน าเที่ยวมากนกั นอกจากนีม้ีแรงจูงใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยเฉพาะมีผลต่อกลุม่
ตวัอย่างค่อนข้างมาก โดยเน้นสถานที่พกั(มีความสะอาดและปลอดภยั) สถานที่เที่ยว(มีความสะอาดและปลอดภยั)  สว่นสิ่ง
อ านวยความสะดวกอื่น ๆ ในสถานท่ีทอ่งเที่ยวมีแรงจงูใจในระดบัรองลงมา  

 
                   ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ด้านระดับการศึกษา อายุ รายได้ ที่มีความสัมพันธ์กับ แรงจูงใจการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ พบว่า ระดบัการศึกษาสมัพนัธ์กบั การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ท่องเที่ยวทศันียภาพ พืชพนัธุ์ และสตัว์ และ
ท่องเที่ยวนันทนาการ  นอกจากนีย้ังสมัพนัธ์กับแรงจูงใจส่วนบุคคล ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ด้านสงัคมสอดคล้องกับวิจัย
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวในประเทศของผู้ที่พ านกัอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ชยัวฒัน์   เกตสุิทธิบูล ,2547 )  ผล
การศึกษายังพบว่า มีแรงจูงใจหลายด้านที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้ ที่พ านักอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ได้แก่ แรงจงูใจด้านอารมณ์  การศกึษาสมัพนัธ์กบัการอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว
ด้าน การบริการในการเดินทาง สาธารณูปโภค   สถานที่พกัสะอาด ร้านอาหารสะอาด และศูนย์การสอบถามข้อมูล  อาย ุ
สมัพนัธ์กบั แรงจงูใจการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม  และแรงจงูใจสว่นบคุคลด้าน อารมณ์ความรู้สกึ สังคม การพฒันาสว่นบคุคล 
เช่นเพิ่มความรู้ ทกัษะ และแรงจูงใจด้านจิตวิทยา  รายได้สมัพนัธ์กบั แรงจูงใจด้านการเดินทางที่ง่าย และมีการคมนาคมที่ดี 
และด้านอารมณ์ ความรู้สกึ ด้านสงัคม บริษัทน าเที่ยว และศนูย์การสอบถามข้อมลู โดยสอดคล้องกบัการศึกษาความคิดเห็น
ของนกัทอ่งเที่ยวไทยที่มีตอ่รูปแบบการทอ่งเที่ยวในประเทศ (ชีวนีย์ จิรภทัรภมูิ, 2546 )โดยลกัษณะสว่นบคุคลมีความสมัพนัธ์
กับแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถานและศาสนา  และสอดคล้องการวิจัยเ ร่ือง พฤติกรรมท่องเที่ยว
ภายในประเทศของชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ( วีณา  ผู้มีศีล ,2546) ภาพลกัษณ์ในเร่ืองการทอ่งเที่ยวของชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร การเปิดรับสือ่ก่อนออกเดินทางทอ่งเที่ยว โดยลกัษณะของนกัทอ่งเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีภมูิ
หลงัทางเศรษฐกิจ สงัคม และประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันจะมีวตัถุประสงค์ พฤติกรรม ความต้องการและรสนิยมในการ
ทอ่งเที่ยวที่แตกตา่งกนั และมกัจะใช้บริการตามโรงแรมและภตัตาคารท่ีคอ่นข้างมีมาตรฐาน นอกจากนีส้อดคล้องกบั การวิจยั
เร่ืองปัจจยัที่ก าหนดอปุสงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวกรุงเทพมหานคร (ณฐักานต์ โรจนตุมะ,2542) พบว่าระดบั
รายได้ของครอบครัวที่ค่อนข้างสงู และรูปแบบการเดินทางเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดอุปสงค์การเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศของชาวกรุงเทพมหานคร ไมว่า่พิจารณาอปุสงค์ในช่วงเวลาใด ตวัแปรทัง้สองมีอปุสงค์ทอ่งเที่ยวในทิศทางบวก  
เสนอแนะ  

1. จากการสรุปข้อมลูในการศกึษาเพื่อ การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวในกลุม่เป้าหมายวยัท างาน   จึงควรเน้นความ 
สะดวกสบายเนื่องจากไปเป็นครอบครัวและสว่นใหญ่ไปพกัผอ่นเกิน 1 วนั โดยเลอืกทีจ่ะไปวนัหยดุยาว หรือสดุสปัดาห์ ทัง้นี ้
เน้นการทอ่งเที่ยวจากบรรยายของสถานท่ี ด้านภมูิประเทศและภมูอิากาศในแหลง่ทอ่งเทีย่วเดน่ ๆ เป็นส าคญั โดยค านงึถงึ



สถานท่ีพกัที่สะอาด สะดวก และสภาพสถานท่ีทอ่งเทีย่วที่โดดเดน่จงูใจ  รวมทัง้ความพร้อมสาธารณปูโภคพืน้ฐาน  นอกจากนี ้
ควรสนบัสนนุ จงูใจตามชว่งฤดกูาลโดยเฉพาะช่วงฤดหูนาว และสง่เสริมรูปแบบการทอ่งเทีย่วเป็นกลุม่ครอบครัวโดยบอกถงึ
เส้นทางที่สะดวกตอ่การเดินทาง  ใช้สือ่ผา่นอินเตอร์เนื่องจากปัจจบุนัเป็นสือ่ที่คนวยัท างานนิยมใช้เป็นสือ่กลางในการท างาน
ในธุรกิจ  ทัง้นีเ้พื่อเป็นตอบสนองและจงูใจการทอ่งเที่ยวในกลุม่ดงักลา่ว  

2.  ควรมีการจดัสง่เสริมการตลาด ด้านแหลง่ทอ่งเที่ยวในภมูิภาคเหนือ และเน้นการจดัรายการทอ่งเที่ยวเป็นกลุม่  
หรือครอบครัว ควรเน้นการสือ่สารเพื่อการพกัผอ่นของกลุม่วยัท างาน และสือ่โฆษณาด้านอารมณ์และความรู้สกึในการจงูใจ 
การทอ่งเที่ยวของคนวยัท างานกรุงเทพมหานคร นอกจากนีร้ายได้มีความสมัพนัธ์กบั ศนูย์การสอบถามข้อมลูการทอ่งเที่ยว จงึ
ควรสือ่สารข้อมลูการทอ่งเที่ยวกบัหนว่ยที่เก่ียวข้องในการให้ข้อมลูเพื่อสนบัสนนุการทอ่งเที่ยวภายในประเทศ เพื่อการวาง
แผนการเดินทาง  

3. เนื่องจากกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ประทบัใจการทอ่งเทีย่วทะเล และระยะทางกรุงเทพมหานครกบัแหลง่ทอ่งเที่ยว 
ทะเลไมไ่กลมากนกั การจดักิจกรรมทอ่งเที่ยวชว่งวนัหยดุสัน้ ๆ สดุสปัดาห์ โดยจดัสง่เสริมการขายในรูปแบบตา่ง ๆ  เช่นการลด
ราคา ทัง่นีเ้ป็นไปตามข้อเสนอแนะของกลุม่วยัท างาน  ในด้านการสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว จากผู้ตอบจ านวน 306 คน คิดเป็นร้อย
ละ 76.5 สว่นใหญ่ให้ความคิดเหน็วา่ควรมีการให้สว่นลดและการการจดักิจกรรมที่นา่สนใจให้เพิ่มมากขึน้ 

4. การจะเข้าถึงกลุม่เป้าหมายคือ กลุม่วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครได้นัน้ จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับ 
ความร่วมมือในด้านการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว จากหลายหน่วยงาน โดยเป็นการเช่ือมโยงสนบัสนุนการท่องเที่ยวกับกลุ่ม
ผู้ประกอบการ และหนว่ยงานทอ่งเที่ยวท้องถ่ิน หน่วยงานรัฐในภมูิภาคเพื่อให้ความสะดวก คลอ่งตวัในการเดินทางท่องเที่ยว  
ตลอดจนการช่วยดแูลสถานที่ท่องเที่ยว รักษาความสะอาด และการช่วยกนัอนรัุกษ์รูปแบบในการไปท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ 
เช่น  สภาพภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  ทั่งนีเ้พื่อเป็นการจูงใจกลุ่มวัยท างานตามประเภทการ
ท่องเที่ยวที่มีความเด่นชัดและมีความโดดเด่นของสถานที่  กลุ่มวยัท างานค านึงถึงคุณภาพการท่องเที่ยว นอกจากนีค้วาม
คิดเห็นโดยอิสระจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 สว่นใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ควรให้รัฐบาลน าเงินไปพฒันาด้านสถานที่
ทอ่งเที่ยวตา่งๆภายในประเทศไทย 

5. การวิจยัครัง้หน้า ควรก าหนดตวัแปรเพิ่มในด้านกิจกรรม คา่ใช้จ่ายโดยเฉลีย่ในการไปทอ่งเที่ยวประเภทตา่ง ๆ   
และ  ถึงนงึถึงมุง่มองของผู้ประกอบการในการให้บริการ นอกจากนีค้รัง้หน้า ควรเก็บกลุม่ตวัอย่าง โดยแบ่งกลุม่วยัท างานตาม 
กลุม่รายได้ เพื่อให้การตอบสนองการทอ่งเที่ยวมีความจ าเพาะเจาะจงมากขึน้ และตอบสนองกบัรายได้ที่ตา่งกนั  
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