(1) พฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่ องเที่ยวภายในประเทศของคนวัยทางานเขตกรุ งเทพมหานคร
(2) เบญจวรรณ อุชุพงศ์ อมร*
(2) บทคัดย่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและแรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ ของคนวัย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร วิจยั เชิงสารวจ เก็บข้ อมูลจานวน 400 ราย โดยสุม่ อย่างง่าย 8 เขต กาหนดตามสัดส่วนของประชากรแต่ละ
เขตโดยเจาะจงช่วงอายุ 25-45 ปี รวบรวมสิงหาคม-กันยายน 2552 สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าสถิติมชั ฌิมเลข
คณิ ต ค่าส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และค่า ไคสแควร์ ผลการวิจัยสรุ ป ว่า ส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่า ง 25 – 30 ปี
การศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน รายได้ เฉลี่ย/เดือน 10,001 – 15,000 บาท สถานภาพโสด พฤติกรรม
ท่องเที่ยวจาแนกตามรายภาคพบว่า ท่องเที่ยวภาคเหนือมากที่สดุ รองลงมาภาคใต้ ภาคกลาง ตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวันตก ท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อพักผ่อน เดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง โดย
รถยนต์สว่ นบุคคล พักตามโรงแรม/ รี สอร์ ท ท่องเที่ยวกับครอบครัว /ญาติ ได้ รับอิทธิพลจากเพื่อน และรับแหล่งข้ อมูลข่าวสาร
ท่องเที่ยวทางอินเตอร์ เน็ต ประทับใจสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดทางทะเล ภูเขา น ้าตก ตามลาดับ แรงจูงใจการท่องเที่ยว
ภายในประเทศพบว่า จูงใจการท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวด้ านสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศและสถานที่เด่น ๆ มากที่สดุ
ส่วนท่องเที่ยวทัศนียภาพ พืชพันธุ์ สัตว์ โดยใกล้ เคียงกับท่องเที่ยวนันทนาการจูงใจในระดับมาก ด้ านการเข้ าถึงพบว่า จูงใจ
ด้ านเส้ นทางคมนาคมเข้ าถึงง่าย ด้ านแรงจูงใจส่วนบุคคล พบว่า จูงในด้ านอารมณ์ ความรู้ สกึ มากที่สดุ ด้ านการอานวยความ
สะดวกจูงใจด้ านสถานที่พกั และสถานที่เที่ยวมากที่สดุ รองลงมาด้ านบริ การการเดิ นทาง ร้ านอาหาร สาธารณูปโภค บริ การ
การแพทย์ ศูนย์สอบถามข้ อมูลและบริ ษัทนาเที่ยวตามลาดับ
(4) คาสาคัญ: พฤติกรรม, แรงจูงใจ , การท่ องเที่ยวภายในประเทศ ,คนวัยทางาน
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(5) ความเป็ นมาและความสาคัญ
สถานการณ์การท่องเที่ยวที่ผา่ นมา ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ทางการเมือง และมีความรุ นแรงมากขึ ้นเมื่อมีการ
เหตุการณ์ ชุมนุมประท้ วง สถานการณ์ ปิดสถานบิ นสุวรรณภูมิ ปั ญ หาความไม่สงบในสามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ภัย
ธรรมชาติ สถานการณ์ระบาดของไข้ หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 และสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ
ความรุนแรงที่เกิดขึ ้น ส่งผลกระทบต่อความมัน่ ใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ลดจานวนลง จาก
ข้ อมูลสรุปจานวนนักท่องเที่ยวของศูนย์วิจยั ธนาคารกสิกรไทย(ศูนย์วิจยั ธนาคารกสิกรไทย,2552) พบว่าจานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีแนวโน้ มถดถอยลงจากปี 2551 รุ นแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เดิม โดยจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายัง
ประเทศไทยในปี 2552 จะมีจานวนประมาณ 11,000,000-12,000,000 ล้ านคน ลดลงร้ อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2551 และ
รายได้ ด้านการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะลดลงเหลือเพียง 380,000 - 400,000 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 25 เมื่อ
เทียบกับปี 2551 การลดปริ มาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลง ทาให้ คนไทยต้ องหันมารณรงค์ไทยเที่ยวไทย เพื่อไม่ให้ เงินไหล
ออกนอกประเทศ โดยตลาดในประเทศมีการรณรงค์การเดินทางภายใต้ แนวคิด “เที่ยวไทยครึ กครื น้ เศรษฐกิจไทยคึกคัก ” เพื่อ
สร้ างความรู้สกึ ให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความภาคภูมิใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้ ฟืน้
ตัว โดยระดมออกสื่อที่หลากหลายครอบคลุมทุกช่องทาง และผ่านบุคคลผู้มีชื่อเสียง รวมถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
(Below the Line) ทัง้ ในและต่างประเทศ เช่น สร้ างเครื อข่ายประชาสัมพันธ์ โดยจัดอบรมให้ ความรู้ แก่เยาวชน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยวไทย
นอกจากนี ก้ ารพัฒนาให้ แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมีคุณภาพ เป็ นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 10 ( 2550-2554) (สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว,2552) มีวิสยั ทัศน์ให้ ประเทศไทยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
ยัง่ ยืน มีคุณภาพและได้ มาตรฐานระดับโลก รวมถึงพันธกิ จในการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการสร้ างอาชี พในชุมชน
ตลอดจนการพัฒนาเพื่อการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยสามารถสร้ างความมัน่ ใจ อานวยความสะดวก และ ให้ ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ ประชาชนในท้ องถิ่นได้ มีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนามาตรฐานใน
ด้ านการบริ การ ทังนี
้ ้ตามแผนการตลาดการท่องเที่ยวปี 2552 ได้ กาหนดกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ หลัก 3 กรอบ
ได้ แก่ เน้ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริ มการท่องเที่ยวคุณภาพและยัง่ ยืน ทังในมิ
้ ติ
“มูลค่า” และ “คุณค่า” ด้ วย “สะดวก สะอาด ปลอดภัย” แต่การท่องเที่ยวไทยจะได้ รับความสาเร็ จจากการเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ให้ กับคนภายในประเทศได้ ต้ องมีปัจจัยหลายประการ เช่น การเข้ าถึงในการเดินทางท่องเที่ยว การอานวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวอันแสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีหรื อรู ปแบบที่หลากหลายในการท่องเที่ยว โดยพบว่า
รู ปแบบต่าง ๆ ที่นกั ท่องเที่ยวสนใจไปท่องเที่ยวภายในประเทศมีหลายรู ปแบบ เพื่อเป็ นสิ่งดึงดูดในการเดินทางมาท่องเที่ยว
จากข้ อมูลเบื ้องต้ น(สานักวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,2551) พบว่าจานวนแหล่งที่มีลกั ษณะตามประเภทการท่องเที่ยว
ทังที
้ ่เป็ นธรรมชาติเฉพาะอุทยานธรรมชาติ มีทงสิ
ั ้ ้น 71 แห่ง( ภาคเหนือ 29 แห่ง ภาคกลาง 13 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 แห่ง และภาคใต้ 7 แห่ง) และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเฉพาะวัด อย่างเดียวมีจานวนถึง 33,902 แห่ง สาหรับวัง
พระราชวัง และพระตาหนัก มีไม่น้อยกว่า 46 แห่งพิพิธภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 273 แห่ง น ้าตกไม่น้อยกว่า 764 แห่ง เป็ นต้ น
รูปแบบต่าง ๆ นักท่องเที่ยวให้ ความสนใจเพื่อท่องเที่ยว โดยมีแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวแตกต่างกัน

ทังนี
้ ้กลยุทธ์ภาพรวมของตลาดการท่องเที่ยวไทยในประเทศภายใต้ แผนกลยุทธ์ ด้านการท่องเที่ยวปี 2550 – 2554
การส่งเสริ มการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคและระหว่างกลุม่ จังหวัด กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวนอกฤดูกาล เน้ น
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวเฉพาะกลุม่ เป้าหมาย ส่งเสริ มการท่องเที่ยวในมิติการเรี ยนรู้ และสร้ างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม ทังนี
้ ้
จะมุง่ เน้ นไปที่กลุม่ เป้าหมายขนาดเล็ก (niche market) แทนการมุง่ เน้ นไปที่ กลุม่ เป้าหมายขนาดใหญ่ ( mass market) โดย
จากสถานการณ์ ก ารเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ตัง้ แต่ปี 2545 ยัง พบว่าผู้มาเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่ มี ถิ่นพานักใน
กรุงเทพมหานคร เป็ นผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวมากที่สดุ และส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ หนุม่ วัยทางาน นอกจากนี ้จากการศึกษา ปั จจัยที่
กาหนดอุปสงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวกรุงเทพมหานคร (ณัฐกานต์ โรจนุตมะ,2542) ผลการศึกษาบ่งบอกถึงการ
เน้ นการส่งเสริ มอุปสงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยว เสนอแนะให้ ชกั ชวนชาวไทยหันมาเที่ยวในประเทศมาก
ขึ ้น โดยมุง่ กลุม่ เป้าหมายหลัก คือ ชาวกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ ของครอบครัวค่อนข้ างสูงถึงระดับปานกลางให้ มากขึ ้น
อย่างไรก็ดีกลุม่ คนวัยทางาน เป็ นกลุม่ คนทีต่ ้ องเร่งรี บกับการทางานในชีวติ ประจาวัน และการแข่งขันกับเวลา ทาให้
มีเวลาพักผ่อนน้ อยลง จากข้ อมูลกรมส่งเสริ มสุขภาพจิตแห่งชาติ ( 2552 ) พบว่าคนวัยทางาน ซึ่งมีประมาณ 45 ล้ านคน มี
ความเครี ยด จัดอยูใ่ นขันรุ
้ นแรงอันเป็ นผลมาจากการทางานเฉลีย่ ร้ อยละ 8 หรื อเกือบ 4 ล้ านคน โดยอัตราความเครี ยดของชาย
หญิงกลุม่ วัยทางานมีความเครี ยดพอกัน ดังนันการท่
้
องเที่ยวจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถผ่อนคลายความตึงเครี ยดจาก
การท างานโดยเฉพาะในเขตกรุ ง เทพมหานคร จึ ง ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ งพฤติ ก รรมและแรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศของคนวัยทางานเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นแนวทางหนึ่งต่อการส่งเสริ มการท่องเที่ยวภายในประเทศ และ
สร้ างรายได้ ในภูมิภาคที่ดี ต่อไป
(6) วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการท่องเที่ยวของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท่องเทีย่ วของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
(7) วิธีวิทยา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรหมายถึง คนทางานที่มชี ่วงอายุ 25 – 45 ปี อาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครทังหมด
้
50 เขต ซึง่ มีจานวน
ทังหมด
้
1,972,462 คน (จากกรมการปกครอง : 2546) ในการวิจยั นี ้กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ วิธีการใช้ สตู รอย่างง่าย
กาหนดระดับความเชื่อมัน่ 95%
1,972,462
n =

1 + 1,972,462 (0.05) ²

=
399.84
ดังนัน้ จะได้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 ราย
การสุ่มตัวอย่ าง
ใช้ วธิ ีการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างจากประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครทังหมด
้
ด้ วยวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple
Random Sampling) โดยจับฉลากทังหมด
้
8 เขต จากจานวนเขตทังหมดได้
้
จานวนเขตตัวอย่างทังสิ
้ ้น 8 เขตดังนี ้

1. เขตพระนคร
3. เขตปทุมวัน
5. เขตบางกอกน้ อย
7. เขตคลองเตย

2.เขตบางบอน
4.เขตสัมพันธวงศ์
6.เขตบางรัก
8.เขตบางเขน

ทังนี
้ ้ได้ ทาการกระจายกลุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละเขต โดยเลือกแขวงที่มีประชากรหนาแน่นใน
เขตต่าง ๆ ทัง้ 8 เขต และใช้ การสุม่ โดยเจาะจง (Purposive Sampling) ในช่วงอายุที่กาหนดไว้ ระหว่าง 25 – 45 ปี รวมเป็ น
จานวน 400 ราย
การสร้ างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ใช้ เครื่ องมือ คือแบบสอบถาม โดยสร้ างเครื่ องมือจากศึกษาทฤษฎีและ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยทาการ
ทดสอบเครื่ องมือก่อนลงภาคสนามจานวน 25 ชุด ทังนี
้ ้ทดสอบแบบสอบถามตอนที่ 3 ด้ วย Reliability Statistics ได้ คา่
Cronbach's Alpha เท่ากับ 0.888 โดยการศึกษาครัง้ นี ้ได้ แบ่งแบบสอบถามเป็ น 4 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปด้ านปั จจัยส่วนบุคคล แบ่งเป็ น เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ เฉลีย่ อาชีพ การศึกษา โดยให้
กรอกแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 พฤติกรรมด้ านการท่องเที่ยว กาหนดเป็ นแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 3 สิง่ ดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ภายในประเทศ โดยมีลกั ษณะคาถามเป็ น (Rating Scale) มี 5 ระดับคือ มาก
ที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ดุ
ตอนที่ 4 เป็ นการแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
รวบรวมภาคสนาม ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2552 จากทังหมด
้
8 เขต โดยกาหนดแขวงพื ้นที่ที่มีประชากรวัย
ทางานหนาแน่นในแขวงต่าง ๆ ตามจุดชุมชนใหญ่ของทัง้ 8 เขต ดังนี ้

ตารางที่ 1 แสดงการแจกแจง ภาคสนามตามแขวงของแต่ ละเขต
เขต
เขตพระนคร
เขตบางบอน
เขตปทุมวัน
เขตสัมพันธวงศ์
เขตบางกอกน้ อย
เขตบางรัก
เขตคลองเตย
เขตบางเขน

จาแนกตามแขวง
แขวงพระบรมมหาราชวัง,แขวงวังบูรพา,แขวงวัดราชบพิตร,แขวงสาราญราษฎร์ ,
แขวงศาลเจ้ าพ่อเสือ,แขวงบวรนิเวศ
แขวงบางบอน
แขวงรองเมือง,แขวงวังใหม่,แขวงปทุมวัน,แขวงลุมพินี
แขวงจักรวรรดิ,แขวงสัมพันธวงศ์,แขวงตลาดน้ อย
แขวงศิริราช,แขวงบ้ านช่างหล่อ,แขวงบางขุนนนท์,แขวงบางขุนศรี ,
แขวงอรุณอัมริ นทร์
แขวงสีลม,แขวงมหาพฤฒาราม,แขวงสุริยวงศ์,แขวงบางรัก,แขวงสีพ่ ระยา
แขวงคลองเตย,แขวงคลองตัน,แขวงพระโขนง
แขวงอนุสาวรี ย์,แขวงท่าแร้ ง

สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistica) คือข้ อมูลอธิบายลักษณะทัว่ ไปของข้ อมูล และพฤติกรรมใช้ การแจก
แจงความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) ส่วนแรงจูงใจใช้ คา่ เฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Devietion) และศึกษาความสัมพันธ์ลกั ษณะกลุม่ ตัวอย่างด้ าน ระดับการศึกษา อายุ รายได้ ที่มีความสัมพันธ์กบั
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ใช้ คา่ สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบโดยค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square) ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
(8) ผลการศึกษา
ข้ อมูลทั่วไปด้ านลักษณะกลุ่มตัวอย่ าง
จากการวิ จัย พบว่า จ านวนผู้ต อบแบบสอบถามทัง้ หมด จ านวน 400 คน กลุ่ม นัก ท่อ งเที่ ย ววัย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวนร้ อยละ 64.5 และเพศชาย จานวนร้ อยละ 35.5 ช่วงอายุระหว่าง 25 – 30 ปี
ร้ อยละ 50 รองลงมาช่วงอายุระหว่าง 31 – 35 ปี จานวน ร้ อยละ 22.23 และช่วงอายุระหว่าง 41 – 45 ปี จานวนร้ อยละ 14.75
ตามลาดับ ระดับการศึกษา พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จบระดับปริ ญญาตรี จานวนร้ อยละ 60.5 รองลงมาระดับอนุปริ ญญา
ร้ อยละ 15 ระดับมัธยมศึกษา จานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.3 ต่ากว่า มัธยมและอื่น ๆ ร้ อยละ 4.3 อาชีพส่วนใหญ่เป็ น
พนักงานบริ ษัทเอกชนมีจานวนร้ อยละ 50.5 รองลงมาคือ อาชี พข้ าราชการ/รั ฐวิสาหกิ จ จานวนร้ อยละ 17.5 และอาชี พ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว จานวนร้ อยละ 15.8 ตามลาดับ รายได้ ส่วนใหญ่พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ ระหว่าง 10,001 – 15,000
บาท จานวนร้ อยละ 28 รองลงมารายได้ ต่ากว่า 10,000 บาทจานวนร้ อยละ 27.8 และรายได้ ระหว่าง 15,001 – 20,000
จานวนร้ อยละ 19 ตามลาดับ สถานภาพส่วนใหญ่โสดร้ อยละ 63.3 รองลงมาสมรสแล้ วจานวนร้ อยละ 36.3 และหย่าร้ างร้ อย
ละ 0.5 ตามลาดับ

พฤติกรรมด้ านการท่ องเที่ยว
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในภาคต่างๆของประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่องเที่ยวในภูมิภาคเหนือมาก
ที่สดุ มีจานวนร้ อยละ 40.3 รองลงมา ภาคใต้ จานวนร้ อยละ 27.3 ภาคกลาง จานวนร้ อยละ 11.5 ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจานวนใกล้ เคียงกัน ร้ อยละ 9.8 และ 8.3 ตามลาดับ ส่วนภาคตะวันตกมีจานวนน้ อยที่สดุ ร้ อยะ 1.8
วัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อพักผ่อนมากที่สดุ มีจานวนร้ อยละ 84.3 รองลงมาเยี่ยมญาติ จานวนร้ อย
ละ 11.8 และ อื่น ๆ เช่น ทัศนะศึกษา กีฬา จานวนร้ อยละ 3.1 ตามลาดับ ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยส่วน
ใหญ่ใช้ เส้ นทางบกจานวนร้ อยละ 89 รองลงมาทางอากาศจานวนร้ อยละ 6.5 ทางน ้าจานวนร้ อยละ 0.8 ตามลาดับ ส่วนใหญ่
ได้ รับข้ อมูลข่าวสารแหล่งการท่องเที่ยวในประเทศไทย ทางอินเตอร์ เน็ทจานวนร้ อยละ 36 รองลงมา จากเพื่อนหรื อการบอกต่อ
จานวนร้ อยละ 27 วิทยุ/โทรทัศน์ จานวนร้ อยละ 11 สิ่งพิมพ์ร้อยละ 7.5 อื่นๆ ตัวแทนบริ ษัททัวร์ ร้อยละ 6.8 และท่องเที่ยว
ในช่วงฤดูหนาวจานวนร้ อยละ 46.5 รองลงมา ฤดูร้อนจานวนร้ อยละ 39.5 และ ฤดูฝนจานวนร้ อยละ 2.3 โดยเลือกการ
เดินทางในช่วงเวลาวันหยุดต่อเนื่องจานวนร้ อยละ 27.5 รองลงมาคือ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และช่วงวันหยุดพักร้ อน จานวน
ร้ อยละ 21.3 และ ช่วงวันหยุดเทศกาล จานวนร้ อยละ 17.8 และมีการเดินทางเลือกพาหนะหลักคือ นัง่ รถยนต์ส่วนบุคคล
จานวนร้ อยละ 66 รองลงมา รถโดยสารสาธารณะ จานวนร้ อยละ 22.8 เครื่ องบินจานวนร้ อยละ 6.3 และรถไฟจานวนร้ อยละ
2.5 ตามลาดับ ด้ านที่พกั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่พกั โรงแรม/รี สอร์ ท จานวนร้ อยละ 51.5 รองลงมาพักบ้ านญาติหรื อบ้ าน
เพื่อน จานวนร้ อยละ 17 อื่น ๆ เช่น เกสท์เฮาสท์ วัด มีจานวนร้ อยละ 15.3 บังกะโลจานวนร้ อยละ 12.3 ตังแค้
้ มป์จานวนร้ อย
ละ 9.3 ตามลาดับ เกณฑ์ในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทส่วนใหญ่เลือกจากสภาพของแหล่งท่องเที่ยวจานวน ร้ อย
ละ 41.5 รองลงมาความสะดวกในการเดินทาง จานวนร้ อยละ 17.8 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง และความปลอดภัยในการ
เดินทาง และความสะดวกสบายของที่พกั มีจานวนใกล้ เคียงกัน จานวนร้ อยละ 11.3 , 11 และ10 ตามลาดับ บุคคลที่ร่วม
เดินทางไปด้ วยส่วใหญ่ญาติ จานวนร้ อยละ 47.3 รองลงมาเพื่อนจานวนร้ อยละ 42.3 ไปคนเดียว จานวนร้ อยละ 2 อื่น ๆ ไปกับ
กรุ๊ปทัวร์ จานวนร้ อยละ 2.1 ตามลาดับ ส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวมากที่สดุ คือเพื่อ จานวนร้ อยละ 39.5
รองลงมาสามีหรื อภรรยา จานวนร้ อยละ 23.3 บิดามารดา จานวนร้ อยละ 14.3 ญาติมีจานวนร้ อยละ 7.5 ตามลาดับ
แรงจูงใจภายในการท่ องเที่ยวภายในประเทศ
- แรงจูงใจด้ านความสามารถเข้ าไปถึง
เส้ นทางคมนาคมที่ดี ง่ายต่อการเดินทาง4.33 0.84 และสภาพภูมิอากาศ 4.21 0.85 มากที่สดุ ความสะดวกสบาย
ของพาหนะ 4.17 0.85 ความชานาญเส้ นทาง 3.82 1.02 ป้ายบอกทาง 3.73 1.14 แรงงจูงใจในระดับมาก
- แรงจูงใจด้ าน สิง่ ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ
สิง่ ดึงดูดใจด้ านสภาพการท่องเที่ยว เช่น ภูมิอากาศ,ภูมิประเทศ,แหล่งน ้าแร่ธรรมชาติ,สถานที่เด่นๆที่ที่อื่นไม่มี ฯลฯ
จูงใจมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29 (SD =0.9) รองลงมา ด้ านการนันทนาการ เช่น การแข่งขันหรื อร่ วมชมกีฬา,ความรื่ นรมย์
จากสวนสาธารณะ,กิจกรรมนันทนาการในสวนสาธารณะ สวนสัตว์, การแสดงดนตรี และภาพยนตร์ ,ชีวิตยามราตรี ,การล่องเรื อ
สาราญ,การกินอาหาร ฯลฯ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.75 (SD =0.96) และทัศนียภาพ พืชพันธุ์ และสัตว์ ค่าเฉลี่ย 3.77 (SD=0.93 )
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น เทศกาลต่างๆ สินค้ าหัตถกรรมและศิลปะดนตรี ,ตานานพื ้นบ้ าน,วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม
ท้ องถิ่น ฯลฯ 3.68 (SD=0.93) มีแรงจูงใจในระดับมาก และด้ านวัฒนธรรม ได้ แก่ สถานที่ที่มีร่องรอยทางโบราณคดี ,อาคาร

สาคัญและอนุสาวรี ย์ทางประวัติศาสตร์ ,สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ,พิพิธภัณฑ์วฒ
ั นธรรมสมัยใหม่,สถาบันที่มีชื่อเสียง
ทางการเมือง การศึกษา ศาสนาฯลฯ ค่าเฉลีย่ 3.66 (SD=1) มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง
- แรงจูงใจส่วนบุคคล
ด้ านอารมณ์ ความรู้สกึ เช่น ไป ฮันนีมนู ,ชอบผจญภัย,กลับบ้ าน,ความชอบส่วนตัวในเรื่ องต่างๆ,การซื ้อของ ฯลฯ มี
ค่าเฉลี่ย 4.15 (0.87) มีแรงจูงใจมากที่สดุ ด้ านการพัฒนาส่วนบุคคล เช่น เพิ่มความรู้ และทักษะใหม่ๆ,การหาประสบการณ์
ใหม่จากการท่องเที่ยว ฯลฯ ค่าเฉลีย่ 3.76 (SD=0.8) แรงจูงใจในระดับมาก ด้ านจิตวิทยา เช่น การได้ รับข้ อเสนอที่ดี,การจูงใจ
จากสื่อสารมวลชน,เป็ นความตังใจที
้ ่จะไปให้ ได้ สกั ครัง้ ฯลฯ ค่าเฉลี่ย 3.46 (0.88) ด้ านสังคม เช่น มาเพราะต้ องการให้ ผ้ ู
ชักชวนสมหวัง,ต้ องการรู้ จกั เพื่อนใหม่ๆ ฯลฯ ค่าเฉลี่ย 3.28 (SD=1.0) ศูนย์การสอบถามข้ อมูล(ให้ ข้อมูลตรงกับข้ อสงสัย)
ค่าเฉลี่ย 3.21 (SD=1.04) และบริ ษัทนาเที่ยว และมัคคุเทศก์(บริ การหรื อให้ ข้อมูลการท่องเที่ยว) ค่าเฉลี่ย 2.94 (SD=1.02)
จูงใจในระดับปานกลาง
- แรงจูงใจการท่องเทีย่ วด้ านสิง่ อานวยความสะดวก
แรงจูงใจด้ านสถานที่พกั (มีความสะอาดและปลอดภัย) มีค่าเฉลี่ย 4.38 (SD=0.7)และสถานที่เที่ยว(มีความสะอาด
และปลอดภัย) มีค่าเฉลี่ย 4.31 (SD=0.79) มากที่สุดรองลงมา การบริ การในการเดินทาง การคมนาคม ขนส่ง(ความ
สะดวกสบาย) ค่าเฉลี่ย 4.26 (SD=0.75) ร้ านอาหาร(มีความสะอาดและการบริ การ) มีค่าเฉลี่ย 4.1 (SD=0.75) การบริ การ
สาธารณูปโภค เช่น น ้า ไฟฟ้ า เชื ้อเพลิง ขยะ ระบบสื่อสาร ค่าเฉลี่ย 4.06 (SD=0.86) แรงจูงใจในระดับมาก การบริ การทาง
การแพทย์
(มีโรงพยาบาลหรื อสถานีอนามัยใกล้ ๆ) ค่าเฉลีย่ 3.48 (SD=1.12) ศูนย์การสอบถามข้ อมูล(ให้ ข้อมูลตรงกับ
ข้ อสงสัย) 3.39 (SD=0.99) บริ ษัทนาเที่ยว และมัคคุเทศก์ (บริ การหรื อให้ ข้อมูลการท่องเที่ยว)ค่าเฉลี่ย 3.19 (SD=1.03)
แรงจูงใจในระดับปานกลาง
การทดสอบสมมุติฐาน ลักษณะกลุ่มตัวอย่ าง ด้ านระดับการศึกษา อายุ รายได้ ที่มีความสัมพันธ์ กับแรงจูงใจการ
ท่ องเที่ยวภายในประเทศ พบว่ า ระดับการศึกษาสัมพันธ์กบั การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวทัศนียภาพ พืชพันธุ์ และ
สัตว์ และท่องเที่ยวนันทนาการ นอกจากนี ้ยังสัมพันธ์ กบั แรงจูงใจส่วนบุคคล ด้ านอารมณ์ ความรู้ สกึ ด้ านสังคม และสัมพันธ์
กับการอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวด้ าน การบริ การในการเดินทาง สาธารณูปโภค สถานที่พกั สะอาด ร้ านอาหาร
สะอาด และศูนย์การสอบถามข้ อมูล ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
อายุ สัมพันธ์ กับ แรงจูงใจการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม และแรงจูงใจส่วนบุคคลด้ าน อารมณ์ ความรู้ สึก สังคม การ
พัฒนาส่วนบุคคล เช่นเพิ่มความรู้ ทักษะ และแรงจูงใจด้ านจิตวิทยา ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
รายได้ สมั พันธ์กบั แรงจูงใจด้ านการเดินทางที่ง่าย และมีการคมนาคมที่ดี และด้ านอารมณ์ ความรู้สกึ ด้ านสังคม บริ ษัท
นาเที่ยว และศูนย์การสอบถามข้ อมูล ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

(9) บทสรุ ป
จากการศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนวัยทางานเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนวัยทางานเขตกรุ งเทพมหานคร เก็ บกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 ราย เก็บจากจานวนประชากรช่วงอายุ 25- 40 ปี ที่อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ วิธีการสุม่ อย่างง่ายจานวน 8
เขต และเก็บตามสัดส่วนความหนาแน่นของประชากร โดยพื ้นที่ที่มีกลุม่ คนวัยทางานหนาแน่น ทังนี
้ ช้ ่วงระยะเวลา สิงหาคมกันยายน 2552 ผลการวิจยั สรุ ปว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นหญิง สถานภาพโสด ช่วงอายุระหว่าง 25 – 30 ปี
พนักงานบริ ษัทเอกชน มีรายได้ สว่ นใหญ่ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท และรายได้ ต่ากว่า 10,000 บาท ใกล้ เคียงกัน จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยกลุม่ ดังกล่าวส่วนใหญ่เลือกที่จะท่องเที่ยวภูมิภาคหลัก 3 ลาดับแรก ภาคเหนือ ภาคใต้ และ
ภาคกลาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อพักผ่อน โดยมักจะเส้ นทางบก และรถยนต์ส่วนบุคคล และได้ รับข้ อมูลข่าวสารแหล่งการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านสื่อหลัก คือ อินเตอร์ เน็ท เพื่อนหรื อการบอกต่อ นอกจากนี ้กลุ่ม วัยทางานเลือกที่จะท่องเที่ยว
ในช่วงฤดูหนาว และฤดูร้อน เลือกช่วงเวลาเดินทางวันหยุดต่อเนื่องและช่วงวันหยุดพักร้ อน โดยพักตามโรงแรม/รี สอร์ ท ทังนี
้ ้
ใช้ เกณฑ์การเลือกแหล่งท่องเที่ยวจากสภาพของแหล่งท่องเที่ยว ความสะดวกในการเดินทาง ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ความ
ปลอดภัยในการเดินทาง และความสะดวกสบายของที่พกั ตามลาดับ โดยมีบคุ คลที่ร่วมเดินทางไปด้ วยคือญาติ และเพื่อน
ส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวที่สาคัญคือ เพื่อน สามีหรื อภรรยา บิดามารดา ด้ านแรงจูงใจในความสามารถ
เข้ าไปถึง เน้ นเส้ นทางคมนาคมที่ดี สภาพภูมิอากาศ ความชานาญเส้ นทาง ป้ายบอกจูงใจในระดับมาก ด้ านการท่องเที่ยว
ภายในประเทศพบว่า วัยทางานมีแรงจูงใจด้ านสภาพการท่องเที่ยว เช่น ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สถานที่ เด่น ๆ ฯลฯ มาก
ที่สดุ โดยจะเห็นว่าเน้ นการไปพักผ่อนตามสถานที่ทตี่ ้ องการตากอากาศ เน้ นเปลีย่ นบรรยากาศ ส่วนกิจกรรมนันทนาการ ด้ าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิต วัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา มีแรงจูงใจในระดับรองลงมาตามลาดับ ด้ านแรงจูงใจ
ส่วนบุคคล พบว่าเน้ นด้ านความรู้สกึ มากที่สดุ ถัดมาเป็ นการเพิ่มความรู้ ทักษะจูงใจระดับมาก ส่วนด้ านจิตวิทยา ทีข่ ้ อเสนอที่ดี
และความตังใจจะไป
้
สังคม ศูนย์สอบถามข้ อมูล บริ ษัทนาเที่ยวมีการจูงใจเพียงในระดับปานกลาง จะเห็นว่าส่วนใหญ่วยั
ทางานเน้ นการท่องเที่ยวที่เปลีย่ นจากความรู้สกึ เดิม ๆ เพิ่มความรู้ นอกจากนี ้การจูงใจด้ านสิง่ อานวยความสะดวก เน้ นสถานที่
พัก(มีความสะอาดและปลอดภัย) สถานที่เที่ยว(มีความสะอาดและปลอดภัย) มากที่สดุ ส่วนสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ใน
สถานที่ทอ่ งเที่ยวมีแรงจูงใจในระดับรองลงมา
นอกจากนี ้จากการศึกษา ลักษณะกลุม่ ตัวอย่าง ด้ านระดับการศึกษา อายุ รายได้ ที่มีความสัมพันธ์ กบั แรงจูงใจการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ พบว่า ระดับการศึกษาสัมพันธ์ กบั การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวทัศนียภาพ พืชพันธุ์ และ
สัตว์ และท่องเที่ยวนันทนาการ นอกจากนี ้ยังสัมพันธ์ กบั แรงจูงใจส่วนบุคคล ด้ านอารมณ์ ความรู้ สกึ ด้ านสังคม และสัมพันธ์
กับการอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวด้ าน การบริ การในการเดินทาง สาธารณูปโภค สถานที่พกั สะอาด ร้ านอาหาร
สะอาด และศูนย์การสอบถามข้ อมูล อายุ สัมพันธ์ กับ แรงจูงใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแรงจูงใจส่วนบุคคลด้ าน
อารมณ์ความรู้สกึ สังคม การพัฒนาส่วนบุคคล เช่นเพิ่มความรู้ ทักษะ และแรงจูงใจด้ านจิตวิทยา รายได้ สมั พันธ์ กบั แรงจูงใจ
ด้ านการเดินทางที่ง่าย มีการคมนาคมที่ดี และด้ านอารมณ์ ความรู้สกึ ด้ านสังคม บริ ษัทนาเที่ยว และศูนย์การสอบถามข้ อมูล

(10) อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างของวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร มีลกั ษณะเป็ นหญิง สถานภาพโสด ช่วงอายุ
ระหว่าง 25 – 30 ปี พนักงานบริ ษัทเอกชน มีรายได้ สว่ นใหญ่ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท และรายได้ ตา่ กว่า 10,000 บาท
ใกล้ เคียงกัน จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยลักษณะกลุม่ ตัวอย่างดังกล่าวสอดคล้ องเช่นเดียวกับ งานวิจยั พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้ทอี่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร (ทิพย์สดุ า ดารงหัด ,2546) ผลการศึกษา กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษัท โดยรายได้ ตอ่ เดือน 10,000 บาทหรื อต่ากว่า สถานภาพเป็ น
โสด และสอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวไทยที่มีตอ่ รูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศ (ชีวนีย์ จิรภัทร
ภูมิ, 2546 ) พบว่ากลุม่ ตัวอย่างคาดเกี่ยวช่วงอายุ 25 – 45 มากทีส่ ดุ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง รายได้ 10,000-20,000 บาท /
เดือน การศึกษาปริ ญญาตรี และอาชีพพนักงาน/ลูกจ้ าง และสอดคล้ องกับ งานวิจยั การท่องเที่ยวของชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร( วีณา ผู้มีศีล ,2546) ด้ านสถานภาพส่วนใหญ่โสด ช่วงอายุ 21-25 ปี อาชีพพนักงานบริ ษัท และการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี
ด้ านพฤติกรรมการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เลือกที่จะท่องเที่ยวภูมิภาคหลัก 3 ลาดับแรก ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาค
กลาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อพักผ่อน โดยมักจะเส้ นทางบก และใช้ รถยนต์สว่ นบุคคล เลือกที่จะท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว และฤดู
ร้ อนเป็ นหลัก เลือกช่วงเวลาวันหยุดต่อเนื่องและช่วงวันหยุดพักร้ อน โดยพักตามโรงแรม/รี สอร์ ท โดยได้ รับข้ อมูลข่าวสารแหล่ง
การท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านสือ่ หลัก คือ อินเตอร์ เน็ท เพื่อนหรื อการบอกต่อ สอดคล้ องกับการศึกษาพฤติกรรมท่องเที่ยว
ภายในประเทศของชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (ทิพย์สดุ า ดารงหัด ,2546) ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวมี
วัตถุประสงค์คือ เพื่อพักผ่อน ผู้ที่ร่วมเดินทางเป็ นครอบครัวและญาติ เดินทางเองโดยใช้ พาหนะส่วนตัว สนใจแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ วันหยุดที่มกั เดินทางเป็ นช่วงวันสงกรานต์ นิยมไปภาคเหนือ ผู้ที่ตดั สินใจในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่จะไป
คือครอบครัวและญาติ ได้ รับข้ อมูลการท่องเที่ยวจากการบอกเล่าปากต่อปาก โดยสอดคล้ องกับ การท่องเที่ยวของชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร( วีณา ผู้มีศีล ,2546) ของพฤติกรรมการท่องเที่ยวทังด้
้ านการใช้ รถยนต์สว่ นตัวในการเดินทาง ท่องเที่ยว
ภาคเหนือและภาคใต้ มากที่สดุ ตามลาดับ โดยเดินทางไปกับครอบครัว
อย่างไรก็ดีกลุ่มวัยทางานเน้ นการเดินทางสะดวก ใช้ เกณฑ์การเลือกแหล่งท่องเที่ยวจากสภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ความสะดวกในการเดินทาง ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ความปลอดภัยในการเดินทาง และความสะดวกสบายของที่พัก
ตามลาดับ โดยมีบคุ คลที่ร่วมเดินทางไปด้ วยคือญาติ และเพื่อน ส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวที่สาคัญคือ
เพื่อน สามีหรื อภรรยา บิดามารดา
ด้ านแรงจูงใจที่สาคัญในความสามารถเข้ าถึง เน้ นเส้ นทางคมนาคมที่ดี สภาพภูมิอากาศ ความชานาญเส้ นทาง
ป้ายบอกจูงใจในระดับมาก สอดคล้ องกับการวิจยั การท่องเที่ยวของชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร( วีณา ผู้มีศีล ,2546) ที่
กล่าวถึงปั ญหาและอุปสรรคที่พบในการเดินทาง เรื่ องเส้ นทาง เน้ นการเปิ ดรับสือ่ ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว ด้ านการท่องเที่ยว
ภายในประเทศพบว่า วัยทางานมีแรงจูงใจด้ านสภาพการท่องเที่ ยว เช่น ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สถานที่เด่น ๆ ฯลฯ มากที่สดุ
สอดคล้ องกับ แนวคิดของ แมธีสนั และวอลล์(Mathiesin – Wall , 1993 อ้ างในสาวิตรี แก่นพลอย ,2546) มนุษย์สามารถสร้ าง
หรื อลดอุปสงค์ การท่องเที่ยวได้ ซึ่งปั จจัยที่เข้ ามามีส่วนในการกาหนดอุปสงค์ การท่องเที่ยว ด้ านฤดูการท่องเที่ยว ได้ แ ก่
ลักษณะของภูมิอากาศหรื อปรากฎการณ์ตา่ ง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความดึงดูดใจทางกายภาพ หรื อเป็ นอุปสรรคต่อการเดินทาง ถือ
เป็ นอุปสงค์ที่มีอิทธิ พลอย่างมากต่อการเพิ่ม ลดอุปสงค์ ทางการท่องเที่ยว โดยจะเห็นว่าเน้ นการไปพักผ่อนตามสถานที่ที่

ต้ องการตากอากาศ ส่วนกิจกรรมนันทนาการ ด้ านขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิต วัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา มี
แรงจูงใจในระดับรองลงมาตามลาดับ ด้ านแรงจูงใจส่วนบุคคล พบว่าเน้ นด้ านความรู้ สกึ มากที่สดุ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
ต้ องการพักผ่อนในวันหยุดของคนวัยทางาน จึงเป็ นความรู้ สกึ ส่วนตัวในการมาพักผ่อน ถัดมาเป็ นการเพิ่มความรู้ ทักษะจูงใจ
ระดับมาก ปั จจุบนั พบว่ามีการศึกษาในลักษณะที่หลากหลาย โดยบางครัง้ เป็ นการเพิ่มเติมความรู้ และทักษะการทางาน ส่วน
ด้ านจิตวิทยา ที่ข้อเสนอที่ดี และความตังใจจะไป
้
สังคม ซึ่งวัยทางานต้ องมีกิจกรรมร่ วมกับเข้ าสังคม ศูนย์สอบถามข้ อมูล
บริ ษัทนาเที่ยวมีการจูงใจเพียงในระดับปานกลาง โดยจะเห็นว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ไปกับครอบครัวโดยรถยนต์สว่ นตัว จึง
อาจไม่มีความจาเป็ นในเรื่ องบริ ษัทนาเที่ยวมากนัก นอกจากนี ้มีแรงจูงใจด้ านสิ่งอานวยความสะดวก โดยเฉพาะมีผลต่อกลุม่
ตัวอย่างค่อนข้ างมาก โดยเน้ นสถานที่พกั (มีความสะอาดและปลอดภัย) สถานที่เที่ยว(มีความสะอาดและปลอดภัย) ส่วนสิ่ง
อานวยความสะดวกอื่น ๆ ในสถานที่ทอ่ งเที่ยวมีแรงจูงใจในระดับรองลงมา
ลัก ษณะกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ด้ านระดั บ การศึ ก ษา อายุ รายได้ ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ แรงจู ง ใจการท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศ พบว่า ระดับการศึกษาสัมพันธ์ กบั การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวทัศนียภาพ พืชพันธุ์ และสัตว์ และ
ท่องเที่ยวนันทนาการ นอกจากนี ้ยังสัมพันธ์ กับแรงจูงใจส่วนบุคคล ด้ านอารมณ์ ความรู้ สึก ด้ านสังคมสอดคล้ องกับวิจัย
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวในประเทศของผู้ที่พานักอยู่ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล (ชัยวัฒน์ เกตุสิทธิ บูล , 2547 ) ผล
การศึ ก ษายัง พบว่ า มี แ รงจู ง ใจหลายด้ านที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ม ผู้ที่ พ านัก อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ซึง่ ได้ แก่ แรงจูงใจด้ านอารมณ์ การศึกษาสัมพันธ์กบั การอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว
ด้ าน การบริ การในการเดินทาง สาธารณูปโภค สถานที่พกั สะอาด ร้ านอาหารสะอาด และศูนย์การสอบถามข้ อมูล อายุ
สัมพันธ์กบั แรงจูงใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแรงจูงใจส่วนบุคคลด้ าน อารมณ์ความรู้สกึ สังคม การพัฒนาส่วนบุคคล
เช่นเพิ่มความรู้ ทักษะ และแรงจูงใจด้ านจิตวิทยา รายได้ สมั พันธ์ กบั แรงจูงใจด้ านการเดินทางที่ง่าย และมีการคมนาคมที่ดี
และด้ านอารมณ์ ความรู้สกึ ด้ านสังคม บริ ษัทนาเที่ยว และศูนย์การสอบถามข้ อมูล โดยสอดคล้ องกับการศึกษาความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวไทยที่มีตอ่ รูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศ (ชีวนีย์ จิรภัทรภูมิ, 2546 )โดยลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์
กับ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประวัติ ศ าสตร์ โบราณวัต ถุ ส ถานและศาสนา และสอดคล้ อ งการวิ จัย เรื่ อ ง พฤติ ก รรมท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศของชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ( วีณา ผู้มีศีล ,2546) ภาพลักษณ์ในเรื่ องการท่องเที่ยวของชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร การเปิ ดรับสือ่ ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว โดยลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ีภมู ิ
หลังทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันจะมีวตั ถุประสงค์ พฤติกรรม ความต้ องการและรสนิยมในการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน และมักจะใช้ บริ การตามโรงแรมและภัตตาคารที่คอ่ นข้ างมีมาตรฐาน นอกจากนี ้สอดคล้ องกับ การวิจยั
เรื่ องปั จจัยที่กาหนดอุปสงค์การท่องเที่ ยวภายในประเทศของชาวกรุ งเทพมหานคร (ณัฐกานต์ โรจนุตมะ,2542) พบว่าระดับ
รายได้ ของครอบครั วที่ค่อนข้ างสูง และรู ปแบบการเดินทางเป็ นปั จจัยสาคัญในการกาหนดอุปสงค์ การเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศของชาวกรุงเทพมหานคร ไม่วา่ พิจารณาอุปสงค์ในช่วงเวลาใด ตัวแปรทังสองมี
้
อปุ สงค์ทอ่ งเที่ยวในทิศทางบวก
เสนอแนะ
1. จากการสรุปข้ อมูลในการศึกษาเพื่อ การส่งเสริ มการท่องเที่ยวในกลุม่ เป้าหมายวัยทางาน จึงควรเน้ นความ
สะดวกสบายเนื่องจากไปเป็ นครอบครัวและส่วนใหญ่ไปพักผ่อนเกิน 1 วัน โดยเลือกทีจ่ ะไปวันหยุดยาว หรื อสุดสัปดาห์ ทังนี
้ ้
เน้ นการท่องเที่ยวจากบรรยายของสถานที่ ด้ านภูมิประเทศและภูมอิ ากาศในแหล่งท่องเทีย่ วเด่น ๆ เป็ นสาคัญ โดยคานึงถึง

สถานที่พกั ที่สะอาด สะดวก และสภาพสถานที่ทอ่ งเทีย่ วที่โดดเด่นจูงใจ รวมทังความพร้
้
อมสาธารณูปโภคพื ้นฐาน นอกจากนี ้
ควรสนับสนุน จูงใจตามช่วงฤดูกาลโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว และส่งเสริ มรูปแบบการท่องเทีย่ วเป็ นกลุม่ ครอบครัวโดยบอกถึง
เส้ นทางที่สะดวกต่อการเดินทาง ใช้ สอื่ ผ่านอินเตอร์ เนื่องจากปั จจุบนั เป็ นสือ่ ที่คนวัยทางานนิยมใช้ เป็ นสือ่ กลางในการทางาน
ในธุรกิจ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นตอบสนองและจูงใจการท่องเที่ยวในกลุม่ ดังกล่าว
2. ควรมีการจัดส่งเสริ มการตลาด ด้ านแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคเหนือ และเน้ นการจัดรายการท่องเที่ยวเป็ นกลุม่
หรื อครอบครัว ควรเน้ นการสือ่ สารเพื่อการพักผ่อนของกลุม่ วัยทางาน และสือ่ โฆษณาด้ านอารมณ์และความรู้สกึ ในการจูงใจ
การท่องเที่ยวของคนวัยทางานกรุงเทพมหานคร นอกจากนี ้รายได้ มีความสัมพันธ์กบั ศูนย์การสอบถามข้ อมูลการท่องเที่ยว จึง
ควรสือ่ สารข้ อมูลการท่องเที่ยวกับหน่วยที่เกี่ยวข้ องในการให้ ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อการวาง
แผนการเดินทาง
3. เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ประทับใจการท่องเทีย่ วทะเล และระยะทางกรุงเทพมหานครกับแหล่งท่องเที่ยว
ทะเลไม่ไกลมากนัก การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสัน้ ๆ สุดสัปดาห์ โดยจัดส่งเสริ มการขายในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการลด
ราคา ทัง่ นี ้เป็ นไปตามข้ อเสนอแนะของกลุม่ วัยทางาน ในด้ านการส่งเสริ มการท่องเทีย่ ว จากผู้ตอบจานวน 306 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 76.5 ส่วนใหญ่ให้ ความคิดเห็นว่าควรมีการให้ สว่ นลดและการการจัดกิจกรรมที่นา่ สนใจให้ เพิ่มมากขึ ้น
4. การจะเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายคือ กลุม่ วัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครได้ นนั ้ จาเป็ นที่จะต้ องได้ รับ
ความร่ วมมือในด้ านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จากหลายหน่วยงาน โดยเป็ นการเชื่อมโยงสนับสนุนการท่องเที่ยวกับกลุ่ม
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานท่องเที่ยวท้ องถิ่น หน่วยงานรัฐในภูมิภาคเพื่อให้ ความสะดวก คล่องตัวในการเดินทางท่องเที่ยว
ตลอดจนการช่วยดูแลสถานที่ท่องเที่ยว รักษาความสะอาด และการช่วยกันอนุรักษ์ รูปแบบในการไปท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ
เช่น สภาพภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทั่งนีเ้ พื่อเป็ นการจูงใจกลุ่มวัยทางาน ตามประเภทการ
ท่องเที่ยวที่มีความเด่นชัดและมีความโดดเด่นของสถานที่ กลุ่มวัยทางานคานึงถึงคุณภาพการท่องเที่ยว นอกจากนี ้ความ
คิดเห็นโดยอิสระจานวน 110 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.5 ส่วนใหญ่ให้ ความคิดเห็นว่า ควรให้ รัฐบาลนาเงินไปพัฒนาด้ านสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆภายในประเทศไทย
5. การวิจยั ครัง้ หน้ า ควรกาหนดตัวแปรเพิ่มในด้ านกิจกรรม ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลีย่ ในการไปท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ
และ ถึงนึงถึงมุง่ มองของผู้ประกอบการในการให้ บริ การ นอกจากนี ้ครัง้ หน้ า ควรเก็บกลุม่ ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุม่ วัยทางานตาม
กลุม่ รายได้ เพื่อให้ การตอบสนองการท่องเที่ยวมีความจาเพาะเจาะจงมากขึ ้น และตอบสนองกับรายได้ ที่ตา่ งกัน
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