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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) สภาพทัว่ไปของแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวและ

ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวมีผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ยตวัเองของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวและภาพลกัษณ์ของ
สถานท่ีท่องเท่ียวมีผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ยตวัเองของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรสนใจจะเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเองท่ีไตห้วนั
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อายรุะหว่าง 18-50 ปี จ  านวน 2,712,356 (สถิติทางการ
ทะเบียน, 2561) จ านวน 400 ตวัอยา่ง  

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ38 ปีข้ึนไป สถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาอยูท่ี่ปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 20,000–30,000 บาท ส่วนมากมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

 /รับจา้ง และสนใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัด้ วยตวัเอง 4–5 วนั โดยเลือกท่องเท่ียวไปกบัเพื่อน  /คน
รู้จกั โดยในดา้นแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ยตวัเองของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในดา้นการผอ่นคลายมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.52) ซ่ึงในส่วนของดา้นภาพลกัษณ์
ของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ยตวัเองของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัดา้นการเขา้ถึงมี
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.56) และในดา้นความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเองพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามอยากใชเ้วลาในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวใหไ้ดน้านตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเอง
(ค่าเฉล่ีย4.65) รวมถึงอยากท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีทวัร์ไมไ่ดพ้าไป (ค่าเฉล่ีย 4.60) ซ่ึงอยูใ่นระดบัความส าคญัท่ี
มากท่ีสุด 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวและภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ยตวัเองของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to study (1) general conditions of tourism for tourism and 
tourism for tourism which has an effect on self-employed of Thai tourists in Bangkok (2) of tourists and 
their image Of tourist attractions, affecting the intention of traveling to Taiwan by myself Thai tourists in 
Bangkok, for example, the population interested in traveling by themselves as souvenirs, Thai tourists in 
Bangkok aged between 18-50 years, of 2,712,356 (registration statistics, 2018), of 400 samples. 

The results showed that most of the respondents were female, 38 years and older, continue to 
study at the bachelor degree level with monthly income. 20,000–30,000 Most of them have a career as a 
private company employee / contractor and are interested in Travel to Taiwan by themselves for 4–5 days 
by choosing to travel with friends / acquaintances. In terms of traveling of tourists that affect the intention 
of traveling The Taiwanese self-image of Thai tourists in Bangkok is at a high level, with respondents 
placing emphasis on relaxation being the most important (currency value 4.52). Affecting the intention to 
travel to Taiwan on their own by Thai tourists in Bangkok. Bloom pays attention to the most important 
issues (currency 4.56) and for travel itself. Tourists themselves (compensation 4.65), including wanting to 
travel in places that do not travel (compensation 4.60) is in the highest level of importance 

The hypothesis testing found that the motivation of tourists and the image of tourist places had an 
influence on the intention of self-travel to Taiwan of Thai tourists in Bangkok. With statistical 
significance at the level of 0.05 
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ไม่ว่าจะผา่นมาก่ียคุก่ีสมยั เศรษฐกิจจะตกต ่า ค่าเงินทัว่โลกจะแข็ง อ่อนอยา่งไร  กต็าม หน่ึงใน
ธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีผนัผวนนอ้ยท่ีสุดนัน่คือ ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เพราะ
กิจกรรมการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัท่ีต่าง ๆทัว่โลกนั้น พูดไดเ้ลยว่าเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกเพศทุกวยั 
ดงันั้นในมุมการประกอบธุรกิจท่องเท่ียว หากกิจการใดสามารถเขา้ถึงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว หรือเท
รนดธุ์รกิจท่องเท่ียว และสามารถส่งมอบประสบการณ์อนัน่าประทบัใจได ้ธุรกิจนั้นจะท าเงินให้
ผูป้ระกอบการไดม้ากมาย  

หลงัจากท่ีเงินบาทแข็งค่าต่อเน่ืองนกัท่องเท่ียวไทยก็แห่เดินทางออกนอกประเทศกนัสนุกสนาน ท า
ใหต้วัเลขนกัท่องเท่ียวคนไทยเท่ียวนอก ในปีน้ีเพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจนในรอบหลายปีท่ีผา่นมา โดยนอกจาก
ญ่ีปุ่น เกาหลี ท่ีเป็นท่ีนิยมของคนไทยแลว้ “ไตห้วนั” เป็นอีกประเทศท่ีคนไทยใหค้วามนิยมเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก 
ส าหรับปี 2562 น้ีพบว่า ในช่วงไตรมาสท่ี 1 มีนกัท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางเขา้สู่ไตห้วนัมากกว่า 9.8 หมื่นคน 
เติบโตเพ่ิมข้ึนประมาณ 26.5% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ท าใหค้าดว่าในปี 2562 น้ี จ  านวน
นกัท่องเท่ียวคนไทยท่ีเดินทางไปเท่ียวไตห้วนั อาจจะเติบโตมากกว่าเป้าท่ีตั้งไวท่ี้ 3.6 แสนคน สาเหตุของ
การเติบโตอยา่งมีนยัส าคญัของนกัท่องเท่ียวไทยนั้น เกิดจากการยกเวน้การเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ตั้งแต่ช่วง
เดือนกรกฎาคม 2561 ท่ีผา่นมา บวกกบัการเพ่ิมข้ึนของจ านวนเท่ียวบินจากไทยสู่ไตห้วนั โดยหลงัจากการ
เปิดฟรีว่าซ่าของไตห้วนัในช่วงท่ีผา่นมา เป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าใหมี้ทั้งการเปิดเสน้ทางใหม่ และการเพ่ิม
เท่ียวบินจากไทยสู่ไตห้วนัอยา่งชดัเจน ท าใหปั้จจุบนัเสน้ทางบินจากประเทศไทยสู่ไตห้วนัมจี  านวนเท่ียวบิน
ประมาณ 20 เท่ียวบินต่อวนั  

ซ่ึงในอนาคตไตห้วนั มีเป้าหมาย เตรียมโปรโมต “เมืองรอง” ให้กบันกัท่องเท่ียวต่างชาติเพื่อขยาย
การท่องเท่ียวไปยงัเมืองเล็กท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของไต้หวนั รวมถึงสร้างการรับรู้ถึงแง่มุมใหม่ท่ีแตกต่าง
หลากหลาย (ประชาชาติธุรกิจ, 2019)  

ในช่วงหลายปีหลงักระแสการ “เท่ียวเอง” ในต่างประเทศถือว่ามาแรงแบบสุด ๆ เพราะนอกจาก
ราคาตัว๋เคร่ืองบินจะถูกลงกว่าแต่ก่อนค่อนขา้งมากแลว้ ขอ้มูลต่าง ๆ ยงัสามารถคน้หาไดง่้ายข้ึนเพียงแค่
ปลายน้ิวสมัผสั ยิง่ถา้เป็นจุดหมายปลายทางหลกั ๆ ดา้นการท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของคนหมู่มากแลว้ ยิง่หา
ขอ้มูลไดง่้ายตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดทา้ย อยา่งไรก็ตาม ถา้ไม่ใช่ประเทศสายแมสท่ีคนไทยชอบไป
ตาม ๆ กนั ก็จะคน้หาขอ้มูลเพื่อประกอบการวางแผนไดย้ากหน่อย แต่ความยากน่ีแหละคือแรงกระตุน้และ
เสน่ห์ชั้นดีท่ีช่วยเพ่ิมแพสชัน่ใหก้บัเรา  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าเทรนดก์ารท่องเท่ียวปัจจุบนัเร่ิมนิยมการ “เท่ียวเอง ”เพราะมี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจใหไ้ปคน้หา มีอะไรแปลกๆใหม่ๆใหไ้ดไ้ปลองมากมาย การจองท่ีพกัและตัว๋



เคร่ืองบินราคาประหยดั ก็ยิง่ท าใหเ้ซฟเงินในกระเป๋ามากข้ึนอีก (เท่ียวเอง , 2018) และจากจ านวนตวัเลขท่ี
เพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีไตห้วนั ผูว้จิยัจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจ
ของนกัท่องเท่ียวและภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวมีผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ย
ตวัเองของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัท่ีไดจ้ะท าใหเ้ขา้ใจแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เช่น สายการบิน โรงแรมท่ีพกั บริษทัน าเท่ียว เวป็ไซตก์ารท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ท่ีสามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางพฒันารูปแบบสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาว
ไทย และคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชนไทยในการน าไปพฒันาและออกนโยบายใหโ้ดนใจ
และสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวต่างชาติและนกัท่องเท่ียวชาวไทยใหห้นักลบัไปท่องเท่ียวไทยเพ่ิมมากข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. สภาพทัว่ไปของแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวและภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความ
ตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ยตวัเองของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวและภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อ
ความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ยตวัเองของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวจิยั 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา หมายถึง ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ได้แก่ แรงจูงใจของนักท่องเท่ียว 
ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว และความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ยตวัเองของนักท่องเท่ียวชาว
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตดา้นประชากรในการศึกษา หมายถึง ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
ประชากรสนใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเองไตห้วนัของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
อายรุะหว่าง 18-50 ปี จ  านวน 2,712,356 (สถิติทางการทะเบียน, 2561) จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

3. ขอบเขตเวลา การวิจยัคร้ังน้ีท าการจดัเก็บขอ้มูลระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
1.ประโยชน์เชิงวชิาการ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีท าใหข้ยายองคค์วามรู้เก่ียวกบั 

ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความตั้งใจท่ีจะท่องเท่ียวของผูบ้ริโภค เช่น คุณภาพการบริการต่อสถานท่ีท่องเท่ียว 
แรงจูงใจ ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ใหมี้ความทรงจ าท่ีดีต่อสถานท่ีท่องเท่ียว เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของ
งานวิจยัในอนาคต 

2.ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวจิยัคร้ังน้ี แยกออกเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี  
2.1 ท าใหอ้งคก์รภาครัฐของไทยท่ีดูแลการท่องเท่ียวสามารถน าผลงานวิจยัไป

ประยกุตใ์ชก้บัการพฒันานโยบายใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยใหท่้องเท่ียวภายในประเทศมากข้ึน 



2.2 ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว เช่น สายการบิน ท่ีพกัโรงแรม เวบ็ไซตท่์องเท่ียว
ต่าง ๆและบริษทัทวัร์ เป็นตน้ ท่ีสามารถทราบถึงแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง
ในไตห้วนัของคนไทย และสามารถน าผลงานวิจยัไปประยกุตใ์ชพ้ฒันารูปแบบสินคา้และบริการให้
เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคหรือนกัท่องเท่ียวแบบอิสระ ท่ีมีแนวโนม้ว่าจะมีจ  านวนเพ่ิมมากข้ึน 
 

นิยามศัพท์ 
1. การท่องเท่ียวแบบอิสระ ( non package tour) หมายถึง ลกัษณะของการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียว

วางแผนจดัการเดินทางด่วนตวัเองทุกอยา่ง หรือการใชบ้ริการของบริษทัน าเท่ียวในการอ านวยความสะดวก  
2. แบ็คแพค็เกอร์ (backpacker) หมายถึงการท่องเท่ียวแบบไม่ตอ้งการความสะดวกสบายมากนกั 

เป็นกลุ่มท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีเดินทางดว้ยตวัเอง ไม่พ่ึงพาบริษทัน าเท่ียว  
3. การท่องเท่ียว(tourism) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมบริการดา้นการน าเท่ียว  
4. ความตั้งใจท่ีจะท่องเท่ียว หมายถึง การแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ของนกัท่องเท่ียวท่ีจะท่องเท่ียว  
5. ปัจจยัดึงดูด หมายถึง แรงจูงใจหรือปัจจยัท่ีเป็นเหตุจูงใจในการก าหนดจุดหมายปลายทาง และ

ตดัสินใจเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีนั้น  
6.แรงจูงใจในการท่องเท่ียว หมายถึง สภาวะแรงผลกัดนัใหค้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียว

ทางดา้นสงัคม และจิตวิทยา แรงจูงใจในการท่องเท่ียวช่วยกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวพึงพอใจท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการส่วนตวั จึงเป็นเหตุผลท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวท ากิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

7.ภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียว คือ ความเช่ือและความประทบัใจของบุคคลต่อสถานท่ีในเชิง 
ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ศิลปะและวฒันธรรม ความมีช่ือเสียงของบุคคลและปูชนียสถาน ตลอดจน 
แหล่งท่ีมาแห่งความบนัเทิงเริงรมย ์ความผอ่นคลาย และส่ิงอ  านวยความสะดวก  

 
 แนวคดิและทฤษฎ ี
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีดงัน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว ค าว่า “แรงจูงใจ ”มาจากค ากริยาในภาษา
ละตินท่ีว่า “ Movere” มีความหมายตรงกบัค าภาษาองักฤษท่ีว่า “to move” ซ่ึงมีความหมายคือ การผลกัให้

เกิดการเคล่ือนไหว ซ่ึงในพฤติกรรมใดๆนั้นจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีแรงจูงใจ หรือแรงกระตุน้  ( Behavior is 
caused) ดั้งนั้นแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว โดย เดยเ์อา้ท ์(Dayour, 2015) ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจดึง ไวว้่า 
“แรงจูงใจดึง”ค่อนขา้งอธิบายทางเลือกของปลายทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของมนั ดงัน้ี 

1. การแสวงหาความแปลกใหม่ เป็นหน่ึงในเหตุผลท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการเยีย่มชมจุดหมาย
ปลายทาง เป็นแรงกระตุน้ภายในท่ีกระตุน้ใหแ้ต่ละคนมีส่วนร่วมในการสงัเกตการส ารวจการจดัการและการ
ตั้งค  าถาม 



2. ประสบการณ์ทางวฒันธรรม วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวสถานท่ีใหม่ๆ ท่ีเราไม่คุน้ชิน 
จึงมีความจ าเป็นในการเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินของสถานท่ีท่องเท่ียวปลายทาง 

3. ความทา้ทาย หมายถึงการท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางสมัผสัประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีมีความทา้ทาย 
ซ่ึงน่ีคือการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั อยา่งไรก็ตามเป็นส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการสมัผสัเพ่ือเขา้ถึงสถานท่ี
ท่องเท่ียวแบบชดัเจน 

4. การติดต่อทางสงัคม เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว เป็นส่ิงท่ีแฝงอยู่
ในการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมคือความเป็นไปไดข้องมิตรภาพ การท่องเท่ียวเป็นการท่ีรวบรวมผูค้นท่ีมีภูมิ
หลงัทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัซ่ึงอาจน าไปสู่มิตรภาพ 

5.การหลีกหนี คือความตอ้งการท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว มกัเก่ียวขอ้งกบัความปรารถนาท่ีจะหลบหนี
ส่ิงเดิม ๆท่ีเจอในปัจจุบนั 

6.การพกัผอ่น มคีวามหมายท่ีใกลเ้คียงกบัการหลบหนี การเดินทางเพื่อพกัผอ่น มนัเก่ียวขอ้งกบัการ
พกัผอ่นจากกิจกรรมท่ีเหน่ือยลา้ในทุก ๆ วนั 
 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว คือความรู้และความรู้สึกของคนเราท่ีมี
ต่อส่ิงต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้นั้นเป็นความรู้ท่ีเราสร้างข้ึนมาเอง (Morachat, 2003, p. 42)  ระบุว่าใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวประกอบดว้ย 5A คือ 

1.ส่ิงดึงดูด (attractions) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
1.1 ส่ิงดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ (natural attractions)  
1.2 ส่ิงดึงดูดใจท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (built attractions) รวมถึงกิจกรรมท่ีมนุษยจ์ดัข้ึน ซ่ึงเป็น

เหตุใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว  
2. การเขา้ถึง (accessibility) การเขา้ถึง หรือ การคมนาคม หมายถึง สภาพการคมนาคมท่ีจะสามารถ

น านกัท่องเท่ียวไปสู่แหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ ไดอ้ยา่งสะดวกสบายและปลอดภยั 
3. ท่ีพกั (accommodation) มีจ  านวนท่ีพกัท่ีเพียงพอต่อนกัท่องเท่ียว อีกทั้งตอ้งมีราคา ประเภทหอ้งท่ี

หลากหลาย เพ่ือใหน้ักท่องเท่ียวสามารถเลือกไดต้ามความเหมาะสมของตน้ ส่วนท าเลท่ีตั้งของท่ีพกัไม่ควร
ห่างจากแหล่งท่องเท่ียวมากนกั 

4. ส่ิงอ  านวยความสะดวก (amenities) คือส่ิงท่ีจะตอ้งมีในขั้นพ้ืนฐานเพ่ือบริการแก่นักท่องเท่ียว 
เช่น ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านขายของท่ีระลึก สถานเริงรมย ์สถานบริการต่าง ๆ ระบบสาธารณูปโภค ตู้
เอทีเอม็ สถานรักษาพยาบาล สถานีต ารวจ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภยั ต่าง ๆ  

5.กิจกรรมต่าง ๆ(activities) นกัท่องเท่ียวบางกลุ่ม เลือกสถานท่ีท่องเท่ียวจากกิจกรรมท่ีจะไดท้ าใน
ขณะท่ีท่องเท่ียวท่ีนัน่ 

แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยว ความตั้งใจท่ีจะไปท่องเท่ียวของ 
นกัท่องเท่ียวสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมภายนอกได ้โดยท่ีบุคคลอ่ืนสงัเกตเห็นไดจ้ากการกระท า และ
สมัผสัไดถึ้งความตอ้งการท่ีจะตอบสนองต่อความตั้งใจนั้น ๆโดยมีปัจจยัต่าง ๆ คือ 



1.การมีเป้าหมาย นกัท่องเท่ียวตอ้งมีเป้าหมายในการเดินทางในใจอยูแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็น ขอ้มูลจาก
โฆษณาคนใกลชิ้ด หรือส่ิงเร้าต่าง ๆ  

2.ความพร้อม คือ ความพร้อมทางดา้นวุฒิภาวะ ความสามารถในการท ากิจกรรมท่ีตั้งใจไว ้ 
3.สถานการณ์ คือ เหตุการณ์หรือโอกาสท่ีเอ้ืออ  านวยต่อการเดินทางโดยไม่มีอุปสรรคในการ 

ท่องเท่ียว  
 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  
ณิชารีย ์จนัทร์อินทร์ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลเชิงบวกความตั้งใจท่ีจะท่องเท่ียวของ ผูบ้ริโภค

ในงานท่องเท่ียวไทย ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ผลจากการศึกษาพบว่า มีเพียงปัจจยั การเรียนรู้ท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะท่องเท่ียวของผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานครโดยมีค่า  β = 0.340 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 

นวรัตน์ ทรงไทย (2560) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวติ แรงจูงใจ และการรับรู้ปัจจยั
องคป์ระกอบการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยดว้ย
ตนเอง ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุณนายปลาดิบ ”ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

“คุณนายปลาด ิิบ  ”ซ่ึงมีผูติ้ดตามเป็นจ านวน 80,000 คน และเคยเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่นดว้ยตนเอง ท่ีมี
อายรุะหว่าง 20-65 ปี จ  านวน 120 ตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบตามสะดวก ผลการวจิยัพบว่า รูปแบบการ
ด าเนินชีวติดา้นกิจกรรม ดา้นความ ความสนใจ และดา้นความคิดเห็น ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว
ประเทศญ่ีปุ่น  แต่แรงจูงใจทั้งดา้นปัจจยัผลกั ปัจจยัดึงดูด  และการรับรู้องคป์ระกอบการ ท่องเท่ียวดา้นส่ิง
ดึงดูดใจ ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น 
 กชพรรณ ใจแกลว้ (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัคุณภาพการเดินทางพกัแรมและภาพลกัษณ์แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศ ตวัอยา่งท่ีใชศ้ึกษาคือ นกัท่องเท่ียงชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย จ  านวน 
400 คน ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการเดินทางพกัแรมในระดบัมาก 
โดยค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการบริการ มีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวในระดบัมาก โดย
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นส่ิงดึงดูดใจ มีความพึงพอใจในการท่องเท่ียวในระดบัมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
เร่ืองท่านมีความสุขในการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี และมีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคตในระดบัมาก 
โดยค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นการบอกต่อ เร่ืองท่านจะแนะน าใหค้นรู้จกัมาท่องเท่ียวทีน่ี 
 พรชนก เหลืองอ่อน (2560) ศึกษาเร่ืองการรับรู้ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อความตั้งใจ
เดินทางไปท่องเท่ียวไตห้วนัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ตวัอยา่งท่ีใชศ้ึกษาคือ
นกัท่องเท่ียวจ านวน 180 คน ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในแต่ละรายประเภท
พบว่าภาพลกัษณ์ดา้นจิตวิทยาและดา้นคุณค่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ถดัมาภาพลกัษณ์ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว



                แรงจูงใจของนกัท่องเทีย่ว  

                  ( Tourism Motivation) 

-คน้หาความแปลกใหม่  (Novelty Seeking)  
-ผอ่นคลาย (Relaxation)  

-วฒันธรรม (Culture)  
-ความทา้ทาย (Adventure) 

            ภาพลกัษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว  

                     (Destination image) 

-การเขา้ถึง (Accessibility 
-ท่ีพกั (Accommodation)  
-ส่ิงอ  านวยความสะดวก (Facility)  

-ส่ิงดึงดูด (Attraction)  
 

 

ดา้นกายภาพและดา้นการส่ือสารอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั และอิทธิพลของการรับรู้ภาพลกัษณ์การ
ท่องเท่ียวโดยรวมส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางไปท่องเท่ียวไตห้วนั เม่ือพิจารณาเป็นรายประเภทพบว่ามีเพียง
ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวดา้นจิตวิทยา และดา้นการส่ือสารท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางไปท่องเท่ียวไตห้วนั 
 นกญั จนัทโภโต (2561) ศึกษาเร่ืองปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
การเดินทางท่องเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ไดด้  าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 400 
คน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายรุะหว่าง 35-44 ปี มีรายได้
หลกัต่อเดือนต ่ากว่า 20,000 บาท ส าหรับพฤติกรรมการท่องเท่ียวนั้น พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ทราบ
ขอ้มูลมาจากอินเอตร์เน็ต และมีจุดประสงคใ์นการมาท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหน่อยใจ ส่วนใหญ่พกัท่ีรีสอร์ท 
กิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งอยากมาท าส่วนใหญ่คือการล่องแก่ง    
 
กรอบแนวความคดิที่ใช้ในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวจิยั 

ความตั้งใจท่องเท่ียว
ไตห้วนัดว้ยตวัเอง 



สมมตฐิานการวจิยั 
1. แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว มีอิทธิพล ต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ยตวัเองของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว มีอิทธิพล ต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ยตวัเองของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ระเบียบวธิีวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง: คือประชากรท่ีสนใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเองในประเทศ
ไตห้วนัของคนไทยในกรุงเทพมหานคร อายรุะหว่าง 18-50 ปี ซ่ึงมีจ  านวนไม่แน่นอน ผูว้จิยัจึงใชข้อ้มูล
ประชากรอาย ุ18-50 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  านวน 2,712,356 คน จากระบบสถิติทางการทะเบียน 
ธนัวาคม 2561 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ซ่ึงสามารถสรุปเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้400 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือการวจิยั คือ การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ยการใชค้  าถามปลายปิด (close-end question) 

 
สรุปผลการวจิยั 

ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ38 ปีข้ึนไป สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาอยูท่ี่ปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 
20,000 – 30,000 บาท ส่วนมากมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  /รับจา้ง และสนใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว
ไตห้วนัดว้ยตวัเอง 4 – 5 วนั โดยเลือกท่องเท่ียวไปกบัเพื่อน  /คนรู้จกั  

 
ตาราง 1 แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวท่ีมอิีทธิพลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไต้หวันด้วยตัวเองของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (n=400) 

แรงจูงใจของนกัท่องเทีย่ว B t Sig. 
ค่าคงท่ี 1.782 8.967 0.000** 
1.คน้หาความแปลกใหม่ 0.106 2.096 0.037** 
2.ผอ่นคลาย 0.247 5.296 0.000** 
3.วฒันธรรม 0.039 0.914 0.361 
4.ความทา้ทาย 0.213 4.456 0.000** 
R = 0.578; R2= 0.334; SEE = 0.390; F. = 49.493; Sig F. = 0.000 
*   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

   



ผลการวิเคราะห์ พบว่าแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ยตวัเองของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครอยู ่3 ปัจจยั ไดแ้ก่ การคน้หาความแปลกใหม่ การผอ่นคลาย 
ความทา้ทาย มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ยตวัเองของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, 0.01 และ 0.01 ตามล าดบั ซ่ึงมีความคิดเห็นไปใน
แนวทางเดียวกนั กล่าวคือเมื่อความส าคญัของแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว ดา้นคน้หาความแปลกใหม่ ดา้น
ผอ่นคลาย และดา้นความทา้ทายเพ่ิมสูงข้ึนจะส่งผลใหค้วามตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ยตวัเองเพ่ิม
สูงข้ึนตามไปดว้ย ในขณะท่ีดา้นวฒันธรรมไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ยตวัเอง 
  
ตาราง 2 ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมอิีทธิพลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไต้หวันด้วยตัวเองของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภาพลกัษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว B t Sig. 
ค่าคงท่ี 1.508 7.604 0.000** 
1.การเขา้ถึง 0.138 2.709 0.007** 
2.ท่ีพกั 0.129 2.864 0.004** 
3.ส่ิงอ  านวยความสะดวก 0.126 2.729 0.007** 
4.ส่ิงดึงดูด 0.264 5.439 0.000** 
R = 0.610; R2= 0.372; SEE = 0.378; F. = 58.567; Sig F. = 0.000 

*   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

   

ผลการวิเคราะห์ พบว่าภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียว
ไตห้วนัดว้ยตวัเองของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01โดยเมื่อ
วิเคราะห์ในรายละเอียด จะเห็นว่าการเขา้ถึง ท่ีพกั ส่ิงอ  านวยความสะดวก ส่ิงดึงดูด ซ่ึงทุกดา้นมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ยตวัเอง อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01, 0.01, 0.01, 0.01 และ 
0.01 ตามล าดบั โดยมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนั กล่าวคือเมื่อความส าคญัของภาพลกัษณ์ของ
สถานท่ีท่องเท่ียว การเขา้ถึง ท่ีพกั ส่ิงอ  านวยความสะดวก และส่ิงดึงดูด จะส่งผลใหค้วามตั้งใจเดินทาง
ท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ยตวัเองเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย 

 
 
 
 



อภิปรายผลการวจิยั 
 

ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อาย ุ 83 ปีข้ึนไป ส่วนมากมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  /รับจา้ง สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ พร
ชนก เหลืองอ่อน (2559) ท่ีศึกษาเร่ืองการรับรู้ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเดินทาง
ท่องเท่ียวไตห้วนัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน โดยนกัท่องเท่ียวเกินคร่ึงมีสถานภาพโสด ระดบัการศกึษาอยูท่ี่
ปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 20,000–80, 000 บาท  สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ณิชารีย ์จนัทร์อินทร์ (2558) 
ท่ีว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 20,000-
30,000 บาทอีกทั้งการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเองผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก เลือกท่ีจะไปเท่ียวกบัเพื่อน
และครอบครัว โดยใชเ้วลาท่องเท่ียว 4-5 วนั  
ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัระดบัความส าคญัต่อแรงจงูใจของนักท่องเทีย่ว พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัต่อแรงรูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญั
มาก โดยดา้นการผอ่นคลายมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นคน้หาความแปลกใหม่ ดา้นความทา้ทาย 
ดา้นวฒันะธรรม ตามล าดบั ทั้งน้ีในภาพรวมแสดงใหเ้ห็นว่า นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญักบัแรงจูงใจท่ีจะ
ส่งผลใหต้ั้งใจเดินทางท่องเท่ียว สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ เดยเ์อาท ์(Dayour, 2015) ท่ีศึกษาเร่ือง
แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวต่างประเทศและความตั้งใจท่ีจะกลบัไปท่ีภาคเหนือของกานา มีแรงจูงใจเป็น
ตวักระตุน้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการและการเดินทางท่ีแทจ้ริงของแต่ละบุคคล ทั้งดา้นการพกัผอ่น 
ดา้นคน้หาความแปลกใหม่ ความทา้ยทาย และวฒันะธรรม  
 อีกทั้งผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบั นกญั จนัทโภโต (2561) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัผลกัดนัและปัจจยั
ดึงดูดท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
ท่ีว่ากลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในระดบัใหค้วามส าคญัมาก หมายถึงความรู้สึก ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนภายในตวั
บุคคลและกระตุน้ใหค้นมคีวามตอ้งการท่ีจะเดินทาง ตอ้งการผอ่นคลายความเครียด ตอ้งการพาหนะเดินทาง 
ท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารท่ีปลอดภยัและสะอาด ไดพ้บเห็นเพื่อเป็นการบนัทึกประสบการณ์และ
ความส าเร็จของตนเอง  
 อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาแมว้่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อแรงรูงใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกบั นกญั จนัทโภโต (2561) แต่ล  าดบั
การใหค้วามส าคญัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวแต่ละดา้นอาจมีความแตกต่างกนัออกไปเลก็นอ้ย เน่ืองจาก
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนั  

ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ แมว้่าการศึกษาการตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเองจะมีความแตกต่างกนัใน
ล าดบัของการใหค้วามส าคญักบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวแต่ละดา้น เป็นท่ีสงัเกตไดว้่าในรายละเอียดของ
แต่ละแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวนั้น นกัท่องเท่ียวยงัคงใหค้วามส าคญักบัดา้นความอยากไปผอ่นคลาย เพื่อ



พกัผอ่น อยากผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้จากการท างานและการเรียน อยากออกไปคน้หาความแปลกใหม่ 
อยากเดินทางไปยงัสถานท่ี ท่ีไม่เคยไป อยากเรียนรู้วฒันธรรมท่องถ่ิน อยากเดินทางไปสมัผสัประสบการณ์
แปลกใหม่ ทานอาหารท่ีไม่เคยลอง เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีท าใหธุ้รกิจดา้นการท่องเท่ียว พรีเซนต์
ประเทศของตวัเอง เพ่ือเพ่ิมแรงกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความอยากออกเดินทางท่องเท่ียวไปในสถานท่ี
นั้น ๆ และท าใหเ้ศรษฐกิจการท่องเท่ียวของประเทศนั้น ๆ เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย 
ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัระดบัความส าคญัต่อภาพลกัษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัต่อภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียว โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัส าคญัมาก โดยภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว พบว่านกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัต่อการเขา้ถึงมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นส่ิงดึงดูด ทางดา้นท่ีพกัและส่ิงอ  านวยความสะดวก ตามล าดบั สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดทฤษฎีของ กชพรรณ ใจแกลว้ (2559) ท่ีศึกษาปัจจยัคุณภาพการเดินทางพกัแรมและภาพลกัษณ์
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศท่ีว่าในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวประกอบดว้ย 5A คือ 
(1 )ส่ิงดึงดูด  attraction  ( 2 )การเขา้ถึง  accessibility  ( 3 )ท่ีพกั  accommodation  ( 4 )ส่ิงอ  านวยความสะดวก  
facility และ (5 )กิจกรรมต่าง ๆ activities  
 อีกทั้งผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบั นวรัตน์ ทรงไทย (2560) ท่ีท าการศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิต 
แรงจูงใจ และการรับรู้ปัจจยัองคป์ระกอบการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยดว้ยตนเองในเฟชบุ๊กแฟนเพจ ”คุณนายปลาดิบ ”ท่ีว่าแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพมี
องคป์ระกอบหลกั 3 ประกาศ คือ ส่ิงดึงดูดใจ ส่ิงอ  านวยความสะดวก การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว และ 
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของสถานท่ีท่องเท่ียว ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจและความตั้งใจท่ีจะท่องเท่ียว 

อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาแมว้่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อภาพลกัษณ์ของสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก เช่นเดียวกบัการศึกษาของ นวรัตน์ ทรงไทย (2560) แต่ล  าดบัการให้
ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละดา้นอาจะมีความแตกต่างกนัออกไปเลก็นอ้ย เน่ืองจาก
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนั 
 ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ นกัท่องเท่ียวรักการเดินทางแบบอิสระมากข้ึน บวกกบัเม่ือไตห้วนัเปิดฟรีวีซ่า
ส าหรับคนไทย และยงัมีเท่ียวบินตรง ท าใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางเขา้ถึงง่าย และเมื่อศึกษาการเดินทางดว้ย
คมนาคมของไตห้วนัก็เจริญมาก มีทั้งรถไฟใตดิ้น รถไฟความเร็วสูง รถไฟทอ้งถ่ิน รถบสั แท๊กซ่ี มีป้ายก ากบั
ภาษาองักฤษ มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้  าแนะน านกัท่องเท่ียวอยูแ่ทบทุกแห่ง ท่ีส าคญัอาหารระดบัมิชลินสตาร์มีอยู่
เยอะมากท่ีไตห้วนั มีแหล่งช็อปป้ิงท่ีคลา้ยญ่ีปุ่นแต่มีราคาถูกกว่า ไตห้วนัจึงเป็นอีกประเทศหน่ึง ท่ีท าให้
นกัท่องเท่ียวอยากท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเองมากข้ึน 
ผลการวเิคราะห์ความตั้งใจเดนิทางท่องเที่ยวไต้หวนัด้วยตวัเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญัต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวไตห้วนัดว้ย



ตวัเองของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก โดย พบว่าอยากใช้
เวลาในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวใหไ้ดน้านตามความตอ้งการของท่าน ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคืออยากท่องเท่ียวใหส้ถานท่ีท่ีทวัร์ไม่ไดพ้าไป มีอาหารสตรีทฟู้ดท่ีน่าสนใจหลากหลาย ค่าเงินไม่
แตกต่างกบัประเทศไทยมี รู้สึกคุม้ค่ากว่าประเทศอ่ืนๆในบริเวณใกลเ้คียง ตอ้งการรู้จกัไตห้วนัมากข้ึน และมี
แรงจูงใจจากการรีวิว ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะท่องเท่ียวของ 
ณิชาริย ์จนัทร์อินทร์ (2556) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจท่ีจะท่องเท่ียวของผูบ้ริโภคในงาน
ท่องเท่ียวไทย ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ พบว่าการสร้างประสบการณ์ท่องเท่ียวผา่นความพึงพอใจ
และความทรางจ าท่ีดีจะส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ต่อนกัท่องเท่ียวเพ่ือสร้างพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะ
ท่องเท่ียวเป็นแนวคิดท่ีสามารถน าไปพฒันารูปแบบการใหบ้ริการท่องเท่ียวตลอดจนน าไปพฒันารูปแบบ
ของธุรกิจเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดต้รงตามความตอ้งการ 

นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พรชนก เหลืองอ่อน (2559) ท่ีไดศ้ึกษาการรับรู้
ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางไปท่องเท่ียวไตห้วนัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตั้งใจเดินทางไปท่องเท่ียวไตห้วนัโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวไตห้วนัมากสุด ไดแ้ก่ สถานท่ีท่องเท่ียวมีความ
น่าสนใจ ถดัมาคือตอ้งการท่ีท่องเท่ียวใหม่ ราคาไม่แพง รู้สึกคุม้ค่ากว่าท่ีอ่ืน ตอ้งการรู้จกัประเทศไตห้วนัให้
มากข้ึน ใชเ้วลาไม่นาน ซ่ึงมีความตั้งใจอยูใ่นระดบัมาก และมีความตั้งใจไปเท่ียวไตห้วนัในระดบัปานกลาง
ไดแ้ก่ ถา้ไม่มีทางเลือกท่ีดีกว่า และแรงจูงใจจากโฆษณา 
 ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ การท่ีนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัอยากใชเ้วลาในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวใหไ้ด้
นานตามความตอ้งการไม่มีเวลามาเป็นตวับงัคบั และอยากไปสถานท่ีใหม่ๆ เป็นแลนดม์าร์กแห่งใหม่ ซ่ึง
อาจจะรับรู้ไดจ้ากรีวิวทางโซเชียวต่าง ๆ จากนกัท่องเท่ียวท่ีเคยเดินทางไปไตห้วนัและถ่ายทอดความประทบั
ใจสู่นกัเดินทางคนอ่ืน ๆ  อีกทั้งยงัสามารถทานอาหารท่ีเป็นอาหารทอ้งถ่ินของไตห้วนัไดอี้กดว้ย ซ่ึงจาก
ขอ้มูลน้ีท าใหน้กัท่องเท่ียวชาวไทยตั้งใจท่องเท่ียวดว้ยตวัเองมากข้ึน เพราะไตห้วนัเป็นประเทศท่ีไป
ท่องเท่ียวไดง่้าย มีสายการบินบินตรง ไม่ตอ้งขอวีซ่า การคมนาคมสะดวก มีวฒันธรรมแบบผสมผสานท่ี
น่าสนใจ และราคาถูก ท าใหธุ้รกิจการท่องเท่ียวของประเทศไตห้วนัเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ซ่ึงตรงกบั
ขอ้มูลจาก (ข่าวสด , 2562( ท่ีระบุว่า มีนกัท่องเท่ียวไทยไปเท่ียวประเทศไตห้วนัในปี 2562 เพ่ิมสูงข้ึนถึง 
320, 000 คนต่อปี  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
ดว้ยผลจากการวิจยัคร้ังน้ีท าใหข้ยายองคค์วามรู้เก่ียวกบั ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความตั้งใจท่ีจะท่องเท่ียว

ดว้ยตวัเองของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  



ส าหรับองคก์รภาครัฐไทยท่ีดูแลการท่องเท่ียวสามารถน าผลงานวิจยัไปประยกุต ์
ใชก้บัการพฒันานโยบายการท่องเท่ียวไทยใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว เพื่อดึงดูด
นกัท่องเท่ียวชาวไทยใหท่้องเท่ียวภายในประเทศมากข้ึน จากการศกึษาพบว่านกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญักบั
การเขา้ถึง รถโดยสารสาธารณะ ภาครัฐควรจะพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกและเดินทางง่าย มี
เวลามาจอดป้ายท่ีแน่นอน ระบบขนส่งเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดง่้าย และมีทางลาดใหแ้ก่คนพิการ พฒันาส่ิง
อ  านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการใชบ้ตัรแทนการใชเ้งินสดท่ีใชไ้ดท้ั้งรถโดยสาร
สาธารณะและร้านสะดวกซ้ือ จะเห็นไดว้่านกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญักบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีไปเยอืนและชอบ
ศึกษาสถานท่ีใหม่ ๆ ภาครัฐดา้นการท่องเท่ียวควรเดินทางไปประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเท่ียวไทยใหก้บั
ประเทศอ่ืนๆ รู้จกัประเทศไทยและอาหารไทย น าเสนอแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามของไทย และ
ประชาสมัพนัธก์ารท่องเท่ียวเมืองรอง เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจและยงัแนะน าสถานท่ีใหม่ ๆใหช้าวต่างชาติ
อยา่กมาท่องเท่ียวอีกดว้ย 

ส าหรับผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว เช่น สายการบิน ท่ีพกัโรงแรม เวบ็ไซตท่์องเท่ียวต่าง ๆและ
บริษทัทวัร์ ท่ีสามารถทราบถึงแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีผลต่อการตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเองใน
ไตห้วนัของนกัท่องเท่ียวชาวไทย สามารถน าผลงานวิจยัไปประยกุตใ์ชพ้ฒันารูปแบบสินคา้และบริการให้
เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคหรือนกัท่องเท่ียวแบบอิสระ ท่ีมีแนวโนม้ว่าจะมีจ  านวนเพ่ิมมากข้ึน ปัจจุบนัธุรกิจ
บริษทัน าเท่ียวในประเทศไทยมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า 
นกัท่องเท่ียวจะใหค้วามส าคญักบัการตอ้งการพกัผอ่นหยอ่นใจ ใชเ้วลากบัเพื่อนและครอบครัว Reset ร่าย
กายและสมอง เดินทางไปย ัง่สถานท่ีใหม่ๆ เพ่ือไดเ้จอประสบการณ์ใหม่ๆ อยากอยูอ่ยา่งคนทอ้งถ่ิน กิน
อาหารตามแบบคนทอ้งถ่ิน และเหตุผลส าคญัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่อยากท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีทวัร์
ไม่ไดพ้าไป และอยากใชเ้วลาในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวใหไ้ดน้านตามความตอ้งการ ซ่ึงจะเห็นไดว้่า 
นกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัอยากก าหนดเวลาเดินทางไดด้ว้ยตวัเอง และไดเ้ลือกสถานท่ีท่ีอยากจะไป เลือก
ร้านอาหารท่ีอยากไปลองชิม ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการกระตุน้ธุรกิจท่องเท่ียว ในดา้นบริษทัทวัร์ ควรจดัท าแพก็เกจ
ใหม่ ๆ ออกมาใหน้กัท่องเท่ียวเสมอ มีวนัอิสระใหน้กัท่องเท่ียวพร้อมกบัขอ้มูลการเดินทางดว้ยตวัเอง 
เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความสนุก และต่ืนเตน้ในกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวอยากท า 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิยัในคร้ังต่อไป 

เพ่ือใหผ้ลการศึกษาเร่ืองน้ีสามารถขยายต่อไป การพฒันารูปแบบของการวจิยั อนัเป็นประโยชน์
รวมถึงปัญหาดา้นต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะประเด็น ส าหรับการท าวิจยั
คร้ังต่อไป ควรมีการส ารวจความพึงพอใจและการรับรู้ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ของผูท่ี้เดินทางไป
ท่องเท่ียวไตห้วนัและตอ้งการกลบัไปเท่ียวซ ้าอีกคร้ัง และการแสวงหาขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวซ ้าของนกัท่องเท่ียว 
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