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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ ไปของแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวและ
ภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของ
สถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรสนใจจะเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองที่ไต้หวัน
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร อายุระหว่าง 18-50 ปี จานวน 2,712,356 (สถิติทางการ
ทะเบียน, 2561) จานวน 400 ตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 38 ปี ขึ้นไป สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาอยูท่ ี่ปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 20,000–30,000 บาท ส่วนมากมีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
รับจ้าง และสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้ /วยตัวเอง 4–5 วัน โดยเลือกท่องเที่ยวไปกับเพื่อน คน /
รู ้จกั โดยในด้านแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญในด้านการผ่อนคลายมีระดับความสาคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ย(4.52) ซึ่งในส่วนของด้านภาพลักษณ์
ของสถานที่ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับด้านการเข้าถึงมี
ระดับความสาคัญมากที่สุดค่าเฉลี่ย(4.56) และในด้านความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามอยากใช้เวลาในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้นานตามความต้องการของนักท่องเที่ยวเอง
(ค่าเฉลี่ย4.65) รวมถึงอยากท่องเที่ยวในสถานที่ที่ทวั ร์ไม่ได้พาไปค่าเฉลี่ย(4.60) ซึ่งอยูใ่ นระดับความสาคัญที่
มากที่สุด
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยว ,, ความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยว

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
Keywords: motivation of tourists, destination image, travel intention

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยคุ กี่สมัย เศรษฐกิจจะตกต่า ค่าเงินทัว่ โลกจะแข็ง อ่อนอย่างไร ก็ตาม หนึ่งใน
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ผนั ผวนน้อยที่สุดนัน่ คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพราะ
กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่าง ๆทัว่ โลกนั้น พูดได้เลยว่าเป็ นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัย
ดังนั้นในมุมการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว หากกิจการใดสามารถเข้าถึงความต้องการของนักท่องเที่ยว หรื อเท
รนด์ธุรกิจท่องเที่ยว และสามารถส่งมอบประสบการณ์อนั น่าประทับใจได้ ธุรกิจนั้นจะทาเงินให้
ผูป้ ระกอบการได้มากมาย
หลังจากที่เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องนักท่องเที่ยวไทยก็แห่เดินทางออกนอกประเทศกันสนุกสนาน ทา
ให้ตวั เลขนักท่องเที่ยวคนไทยเที่ยวนอก ในปี น้ ีเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในรอบหลายปี ที่ผา่ นมา โดยนอกจาก
ญี่ปุ่น เกาหลี ที่เป็ นที่นิยมของคนไทยแล้ว “ไต้หวัน” เป็ นอีกประเทศที่คนไทยให้ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก
สาหรับปี 2562 นี้พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 1 มีนกั ท่องเที่ยวไทยที่เดินทางเข้าสู่ไต้หวันมากกว่า 9.8 หมื่นคน
เติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 26.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทาให้คาดว่าในปี 2562 นี้ จานวน
นักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางไปเที่ยวไต้หวัน อาจจะเติบโตมากกว่าเป้าที่ต้งั ไว้ที่ 3.6 แสนคน สาเหตุของ
การเติบโตอย่างมีนยั สาคัญของนักท่องเที่ยวไทยนั้น เกิดจากการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ตั้งแต่ช่วง
เดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผา่ นมา บวกกับการเพิ่มขึ้นของจานวนเที่ยวบินจากไทยสู่ไต้หวัน โดยหลังจากการ
เปิ ดฟรี ว่าซ่าของไต้หวันในช่วงที่ผา่ นมา เป็ นตัวแปรสาคัญที่ทาให้มีท้งั การเปิ ดเส้นทางใหม่ และการเพิ่ม
เที่ยวบินจากไทยสู่ไต้หวันอย่างชัดเจน ทาให้ปัจจุบนั เส้นทางบินจากประเทศไทยสู่ไต้หวันมีจานวนเที่ยวบิน
ประมาณ 20 เที่ยวบินต่อวัน
ซึ่งในอนาคตไต้หวัน มีเป้ าหมาย เตรี ยมโปรโมต “เมืองรอง” ให้กบั นักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อขยาย
การท่ องเที่ยวไปยังเมืองเล็ก ที่ยงั ไม่เป็ นที่ รู้จกั ของไต้หวัน รวมถึงสร้างการรั บรู ้ ถึงแง่มุมใหม่ที่แตกต่ าง
หลากหลาย (ประชาชาติธุรกิจ, 2019)
ในช่วงหลายปี หลังกระแสการ “เที่ยวเอง” ในต่างประเทศถือว่ามาแรงแบบสุด ๆ เพราะนอกจาก
ราคาตัว๋ เครื่ องบินจะถูกลงกว่าแต่ก่อนค่อนข้างมากแล้ว ข้อมูลต่าง ๆ ยังสามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นเพียงแค่
ปลายนิ้วสัมผัส ยิง่ ถ้าเป็ นจุดหมายปลายทางหลัก ๆ ด้านการท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมของคนหมู่มากแล้ว ยิง่ หา
ข้อมูลได้ง่ายตั้งแต่ข้นั ตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ใช่ประเทศสายแมสที่คนไทยชอบไป
ตาม ๆ กัน ก็จะค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนได้ยากหน่อย แต่ความยากนี่แหละคือแรงกระตุน้ และ
เสน่ห์ช้นั ดีที่ช่วยเพิ่มแพสชัน่ ให้กบั เรา
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเทรนด์การท่องเที่ยวปัจจุบนั เริ่ มนิยมการ เพราะมี ”เที่ยวเอง“
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้ไปค้นหา มีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้ได้ไปลองมากมาย การจองที่พกั และตัว๋

เครื่ องบินราคาประหยัด ก็ยงิ่ ทาให้เซฟเงินในกระเป๋ ามากขึ้นอีก เที่ยวเอง(, 2018) และจากจานวนตัวเลขที่
เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไต้หวัน ผูว้ จิ ยั จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจ
ของนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วย
ตัวเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั ที่ได้จะทาให้เข้าใจแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น สายการบิน โรงแรมที่พกั บริ ษทั นาเที่ยว เว็ปไซต์การท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ที่สามารถนาข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางพัฒนารู ปแบบสินค้าและบริ การที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาว
ไทย และคาดว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชนไทยในการนาไปพัฒนาและออกนโยบายให้โดนใจ
และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยให้หนั กลับไปท่องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. สภาพทัว่ ไปของแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความ
ตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อ
ความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา หมายถึง ตัว แปรที่ใช้ในการศึก ษาวิจยั ได้แก่ แรงจูง ใจของนักท่ องเที่ยว
ภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว และความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา หมายถึง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ประชากรสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
อายุระหว่าง 18-50 ปี จานวน 2,712,356 (สถิติทางการทะเบียน, 2561) จานวน 400 ตัวอย่าง
3. ขอบเขตเวลา การวิจยั ครั้งนี้ทาการจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
1.ประโยชน์ เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ทาให้ขยายองค์ความรู ้เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภค เช่น คุณภาพการบริ การต่อสถานที่ท่องเที่ยว
แรงจูงใจ ภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว ให้มีความทรงจาที่ดีต่อสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็ นพื้นฐานของ
งานวิจยั ในอนาคต
2.ประโยชน์ เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ แยกออกเป็ น ประเด็น ดังนี้ 2
2.1 ทาให้องค์กรภาครัฐของไทยที่ดูแลการท่องเที่ยวสามารถนาผลงานวิจยั ไป
ประยุกต์ใช้กบั การพัฒนานโยบายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาว
ไทยให้ท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น

2.2 ผูป้ ระกอบการการท่องเที่ยว เช่น สายการบิน ที่พกั โรงแรม เว็บไซต์ท่องเที่ยว
ต่าง ๆและบริ ษทั ทัวร์ เป็ นต้น ที่สามารถทราบถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง
ในไต้หวันของคนไทย และสามารถนาผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้พฒั นารู ปแบบสินค้าและบริ การให้
เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคหรื อนักท่องเที่ยวแบบอิสระ ที่มีแนวโน้มว่าจะมีจานวนเพิม่ มากขึ้น
นิยามศัพท์
1. การท่องเที่ยวแบบอิสระ ( non package tour) หมายถึง ลักษณะของการท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยว
วางแผนจัดการเดินทางด่วนตัวเองทุกอย่าง หรื อการใช้บริ การของบริ ษทั นาเที่ยวในการอานวยความสะดวก
2. แบ็คแพ็คเกอร์ (backpacker) หมายถึงการท่องเที่ยวแบบไม่ตอ้ งการความสะดวกสบายมากนัก
เป็ นกลุ่มท่องเที่ยวทัว่ ไปที่เดินทางด้วยตัวเอง ไม่พ่งึ พาบริ ษทั นาเที่ยว
3. การท่องเที่ยว(tourism) หมายถึง การดาเนินกิจกรรมบริ การด้านการนาเที่ยว
4. ความตั้งใจที่จะท่องเที่ยว หมายถึง การแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ ของนักท่องเที่ยวที่จะท่องเที่ยว
5. ปัจจัยดึงดูด หมายถึง แรงจูงใจหรื อปัจจัยที่เป็ นเหตุจูงใจในการกาหนดจุดหมายปลายทาง และ
ตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่น้นั
6.แรงจูงใจในการท่องเที่ยว หมายถึง สภาวะแรงผลักดันให้คนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทางด้านสังคม และจิตวิทยา แรงจูงใจในการท่องเที่ยวช่วยกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวพึงพอใจที่จะตอบสนอง
ความต้องการส่วนตัว จึงเป็ นเหตุผลที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวทากิจกรรมทางการท่องเที่ยว
7.ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว คือ ความเชื่อและความประทับใจของบุคคลต่อสถานที่ในเชิง
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ความมีชื่อเสียงของบุคคลและปูชนียสถาน ตลอดจน
แหล่งที่มาแห่งความบันเทิงเริ งรมย์ ความผ่อนคลาย และสิ่งอานวยความสะดวก
แนวคิดและทฤษฎี
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีดงั นี้
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว คาว่า มาจากคากริ ยาในภาษา ”แรงจูงใจ“
“ ละตินที่ว่าMovere” มีความหมายตรงกับคาภาษาอังกฤษที่ว่า “to move” ซึ่งมีความหมายคือ การผลักให้
เกิดการเคลื่อนไหว ซึ่งในพฤติกรรมใดๆนั้นจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีแรงจูงใจ หรื อแรงกระตุน้ ( Behavior is
caused) ดั้งนั้นแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว โดย เดย์เอ้าท์ (Dayour, 2015) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจดึง ไว้ว่า
“แรงจูงใจดึง”ค่อนข้างอธิบายทางเลือกของปลายทางที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของมัน ดังนี้
1. การแสวงหาความแปลกใหม่ เป็ นหนึ่งในเหตุผลที่นกั ท่องเที่ยวต้องการเยีย่ มชมจุดหมาย
ปลายทาง เป็ นแรงกระตุน้ ภายในที่กระตุน้ ให้แต่ละคนมีส่วนร่ วมในการสังเกตการสารวจการจัดการและการ
ตั้งคาถาม

2. ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ๆ ที่เราไม่คุน้ ชิน
จึงมีความจาเป็ นในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานที่ท่องเที่ยวปลายทาง
3. ความท้าทาย หมายถึงการที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่มีความท้าทาย
ซึ่งนี่คือการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย อย่างไรก็ตามเป็ นสิ่งที่นกั ท่องเที่ยวต้องการสัมผัสเพื่อเข้าถึงสถานที่
ท่องเที่ยวแบบชัดเจน
4. การติดต่อทางสังคม เป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เป็ นสิ่งที่แฝงอยู่
ในการปฏิสมั พันธ์ทางสังคมคือความเป็ นไปได้ของมิตรภาพ การท่องเที่ยวเป็ นการที่รวบรวมผูค้ นที่มีภูมิ
หลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งอาจนาไปสู่มิตรภาพ
5.การหลีกหนี คือความต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยว มักเกี่ยวข้องกับความปรารถนาที่จะหลบหนี
สิ่งเดิม ๆที่เจอในปัจจุบนั
6.การพักผ่อน มีความหมายที่ใกล้เคียงกับการหลบหนี การเดินทางเพื่อพักผ่อน มันเกี่ยวข้องกับการ
พักผ่อนจากกิจกรรมที่เหนื่อยล้าในทุก ๆ วัน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว คือความรู ้และความรู ้สึกของคนเราที่มี
ต่ อสิ่ งต่ าง ๆ โดยเฉพาะความรู ้ น้ ัน เป็ นความรู ้ ที่เ ราสร้ างขึ้ นมาเอง (Morachat, 2003, p. 42) ระบุ ว่ าใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย 5A คือ
1.สิ่งดึงดูด (attractions) แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 สิ่งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ (natural attractions)
1.2 สิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้น (built attractions) รวมถึงกิจกรรมที่มนุษย์จดั ขึ้น ซึ่งเป็ น
เหตุให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
2. การเข้าถึง (accessibility) การเข้าถึง หรื อ การคมนาคม หมายถึง สภาพการคมนาคมที่จะสามารถ
นานักท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย
3. ที่พกั (accommodation) มีจานวนที่พกั ที่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว อีกทั้งต้องมีราคา ประเภทห้องที่
หลากหลาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของต้น ส่วนทาเลที่ต้งั ของที่พกั ไม่ควร
ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวมากนัก
4. สิ่ งอานวยความสะดวก (amenities) คือสิ่ งที่จะต้องมีในขั้น พื้นฐานเพื่อบริ การแก่นักท่องเที่ย ว
เช่น ร้านอาหารและเครื่ องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก สถานเริ งรมย์ สถานบริ การต่าง ๆ ระบบสาธารณูปโภค ตู ้
เอทีเอ็ม สถานรักษาพยาบาล สถานีตารวจ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย ต่าง ๆ
5.กิจกรรมต่าง ๆ(activities) นักท่องเที่ยวบางกลุ่ม เลือกสถานที่ท่องเที่ยวจากกิจกรรมที่จะได้ทาใน
ขณะที่ท่องเที่ยวที่นนั่
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยว ความตั้งใจที่จะไปท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมภายนอกได้ โดยที่บุคคลอื่นสังเกตเห็นได้จากการกระทา และ
สัมผัสได้ถึงความต้องการที่จะตอบสนองต่อความตั้งใจนั้น ๆโดยมีปัจจัยต่าง ๆ คือ

1.การมีเป้าหมาย นักท่องเที่ยวต้องมีเป้าหมายในการเดินทางในใจอยูแ่ ล้ว ไม่ว่าจะเป็ น ข้อมูลจาก
โฆษณาคนใกล้ชิด หรื อสิ่งเร้าต่าง ๆ
2.ความพร้อม คือ ความพร้อมทางด้านวุฒิภาวะ ความสามารถในการทากิจกรรมที่ต้งั ใจไว้
3.สถานการณ์ คือ เหตุการณ์หรื อโอกาสที่เอื้ออานวยต่อการเดินทางโดยไม่มีอุปสรรคในการ
ท่องเที่ยว
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ณิ ชารี ย ์ จันทร์อินทร์ (2558) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลเชิงบวกความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวของ ผูบ้ ริ โภค
ในงานท่องเที่ยวไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ ผลจากการศึกษาพบว่า มีเพียงปัจจัย การเรี ยนรู ้ที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครโดยมีค่า β = 0.340 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
นวรัตน์ ทรงไทย (2560) ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการดาเนินชีวติ แรงจูงใจ และการรับรู ้ปัจจัย
องค์ประกอบการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วย
ตนเอง ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ผตู ้ ิดตามเฟซบุก๊ แฟนเพจ ”คุณนายปลาดิบ“
คุณนายปลาด“ิิบ ซึ่งมีผตู ้ ิดตามเป็ นจานวน ”80,000 คน และเคยเดินทางไปประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยตนเอง ที่มี
อายุระหว่าง 20-65 ปี จานวน 120 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบตามสะดวก ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ ด้านกิจกรรม ด้านความ ความสนใจ และด้านความคิดเห็น ไม่ส่งผลต่อการตัดสิน ใจท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่น แต่แรงจูงใจทั้งด้านปัจจัยผลัก ปัจจัยดึงดูด และการรับรู ้องค์ประกอบการ ท่องเที่ยวด้านสิ่ง
ดึงดูดใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปนุ่
กชพรรณ ใจแกล้ว (2559) ศึกษาเรื่ องปัจจัยคุณภาพการเดินทางพักแรมและภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศ ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ นักท่องเที่ยงชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จานวน
400 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการเดินทางพักแรมในระดับมาก
โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริ การ มีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก โดย
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ มีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
เรื่ องท่านมีความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และมีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคตในระดับมาก
โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการบอกต่อ เรื่ องท่านจะแนะนาให้คนรู ้จกั มาท่องเที่ยวทีนี่
พรชนก เหลืองอ่อน (2560) ศึกษาเรื่ องการรับรู ้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ
นักท่องเที่ยวจานวน 180 คน ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ส่งผลต่อการรับรู ้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในแต่ละรายประเภท
พบว่าภาพลักษณ์ดา้ นจิตวิทยาและด้านคุณค่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด ถัดมาภาพลักษณ์ดา้ นสถานที่ท่องเที่ยว

ด้านกายภาพและด้านการสื่อสารอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ และอิทธิพลของการรับรู ้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวโดยรวมส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเภทพบว่ามีเพียง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสารที่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวัน
นกัญ จันทโภโต (2561) ศึกษาเรื่ องปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การเดินทางท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี จานวน 400
คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 35-44 ปี มีรายได้
หลักต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท สาหรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้น พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทราบ
ข้อมูลมาจากอินเอตร์เน็ต และมีจุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหน่อยใจ ส่วนใหญ่พกั ที่รีสอร์ท
กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างอยากมาทาส่วนใหญ่คือการล่องแก่ง
กรอบแนวความคิดที่ใช้ ในการวิจยั
แรงจูงใจของนักท่ องเทีย่ ว
(
Tourism Motivation)
ค้นหาความแปลกใหม่- (Novelty Seeking)
-ผ่อนคลาย (Relaxation)
-วัฒนธรรม (Culture)
-ความท้าทาย (Adventure)
ภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว
(Destination image)
-การเข้าถึง (Accessibility
-ที่พกั (Accommodation)
-สิ่งอานวยความสะดวก (Facility)
-สิ่งดึงดูด (Attraction)

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวิจยั

ความตั้งใจท่องเที่ยว
ไต้หวันด้วยตัวเอง

สมมติฐานการวิจยั
1. แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว มีอิทธิพล ต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.ภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว มีอิทธิพล ต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: คือประชากรที่สนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองในประเทศ
ไต้หวันของคนไทยในกรุ งเทพมหานคร อายุระหว่าง 18-50 ปี ซึ่งมีจานวนไม่แน่นอน ผูว้ จิ ยั จึงใช้ขอ้ มูล
ประชากรอายุ 18-50 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 2,712,356 คน จากระบบสถิติทางการทะเบียน
ธันวาคม 2561 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับร้อยละ 95 ซึ่งสามารถสรุ ปเป็ นขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 400 ตัวอย่าง
เครื่ องมือการวิจยั คือ การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยการใช้คาถามปลายปิ ด (close-end question)
สรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิจยั ด้านข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีดงั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 38 ปี ขึ้นไป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยูท่ ี่ปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน
20,000 – 30,000 บาท ส่วนมากมีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รับจ้าง และสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว /
ไต้หวันด้วยตัวเอง4 – 5 วัน โดยเลือกท่องเที่ยวไปกับเพื่อน คนรู ้จกั /
ตาราง 1 แรงจูงใจของนักท่ องเที่ยวที่มอี ิทธิพลต่ อความตั้งใจเดินทางท่ องเที่ยวไต้ หวันด้วยตัวเองของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร (n=400)
แรงจูงใจของนักท่ องเทีย่ ว
B
t
Sig.
ค่าคงที่
1.782
8.967
0.000**
1.ค้นหาความแปลกใหม่
0.106
2.096
0.037**
2.ผ่อนคลาย
0.247
5.296
0.000**
3.วัฒนธรรม
0.039
0.914
0.361
4.ความท้าทาย
0.213
4.456
0.000**
R = 0.578; R2= 0.334; SEE = 0.390; F. = 49.493; Sig F. = 0.000
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลการวิเคราะห์ พบว่าแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานครอยู่ 3 ปัจจัย ได้แก่ การค้นหาความแปลกใหม่ การผ่อนคลาย
ความท้าทาย มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05, 0.01 และ 0.01 ตามลาดับ ซึ่งมีความคิดเห็นไปใน
แนวทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อความสาคัญของแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว ด้านค้นหาความแปลกใหม่ ด้าน
ผ่อนคลาย และด้านความท้าทายเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองเพิ่ม
สูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่ดา้ นวัฒนธรรมไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเอง
ตาราง 2 ภาพลักษณ์ ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มอี ิทธิพลต่ อความตั้งใจเดินทางท่ องเที่ยวไต้ หวันด้ วยตัวเองของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
ภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว
B
t
Sig.
ค่าคงที่
1.508
7.604
0.000**
1.การเข้าถึง
0.138
2.709
0.007**
2.ที่พกั
0.129
2.864
0.004**
3.สิ่งอานวยความสะดวก
0.126
2.729
0.007**
4.สิ่งดึงดูด
0.264
5.439
0.000**
R = 0.610; R2= 0.372; SEE = 0.378; F. = 58.567; Sig F. = 0.000
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะห์ พบว่าภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยว
ไต้หวันด้วยตัวเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01โดยเมื่อ
วิเคราะห์ในรายละเอียด จะเห็นว่าการเข้าถึง ที่พกั สิ่งอานวยความสะดวก สิ่งดึงดูด ซึ่งทุกด้านมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเอง อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.01, 0.01, 0.01 และ
0.01 ตามลาดับ โดยมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อความสาคัญของภาพลักษณ์ของ
สถานที่ท่องเที่ยว การเข้าถึง ที่พกั สิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งดึงดูด จะส่งผลให้ความตั้งใจเดินทาง
ท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

อภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุ รับจ้าง / ปี ขึ้นไป ส่วนมากมีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน 83สอดคล้องกับการศึกษาของ พร
ชนก เหลืองอ่อน (2559) ที่ศึกษาเรื่ องการรับรู ้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทาง
ท่องเที่ยวไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานครที่ว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน โดยนักท่องเที่ยวเกินครึ่ งมีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยูท่ ี่
ปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 20,000–80,บาท 000 สอดคล้องกับการศึกษาของ ณิ ชารี ย ์ จันทร์อินทร์ (2558)
ที่ว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดือน 20,00030,000 บาทอีกทั้งการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมาก เลือกที่จะไปเที่ยวกับเพื่อน
และครอบครัว โดยใช้เวลาท่องเที่ยว 4-5 วัน
ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับระดับความสาคัญต่อแรงจูงใจของนักท่ องเทีย่ ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญต่อแรงรู งใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสาคัญ
มาก โดยด้านการผ่อนคลายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านค้นหาความแปลกใหม่ ด้านความท้าทาย
ด้านวัฒนะธรรม ตามลาดับ ทั้งนี้ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับแรงจูงใจที่จะ
ส่งผลให้ต้งั ใจเดินทางท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ เดย์เอาท์ (Dayour, 2015) ที่ศึกษาเรื่ อง
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวต่างประเทศและความตั้งใจที่จะกลับไปที่ภาคเหนือของกานา มีแรงจูงใจเป็ น
ตัวกระตุน้ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการและการเดินทางที่แท้จริ งของแต่ละบุคคล ทั้งด้านการพักผ่อน
ด้านค้นหาความแปลกใหม่ ความท้ายทาย และวัฒนะธรรม
อีกทั้งผลการศึกษายังสอดคล้องกับ นกัญ จันทโภโต (2561) ที่ศึกษาเรื่ องปัจจัยผลักดันและปัจจัย
ดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ที่ว่ากลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในระดับให้ความสาคัญมาก หมายถึงความรู ้ สึก ความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัว
บุคคลและกระตุน้ ให้คนมีความต้องการที่จะเดินทาง ต้องการผ่อนคลายความเครี ยด ต้องการพาหนะเดินทาง
ที่พกั สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารที่ปลอดภัยและสะอาด ได้พบเห็นเพื่อเป็ นการบันทึกประสบการณ์และ
ความสาเร็ จของตนเอง
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาแม้ว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อแรงรู งใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกับ นกัญ จันทโภโต (2561) แต่ลาดับ
การให้ความสาคัญแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวแต่ละด้านอาจมีความแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย เนื่องจาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกัน
ประเด็นที่น่าสนใจคือ แม้ว่าการศึกษาการตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองจะมีความแตกต่างกันใน
ลาดับของการให้ความสาคัญกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวแต่ละด้าน เป็ นที่สงั เกตได้ว่าในรายละเอียดของ
แต่ละแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวยังคงให้ความสาคัญกับด้านความอยากไปผ่อนคลาย เพื่อ

พักผ่อน อยากผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าจากการทางานและการเรี ยน อยากออกไปค้นหาความแปลกใหม่
อยากเดินทางไปยังสถานที่ ที่ไม่เคยไป อยากเรี ยนรู ้วฒั นธรรมท่องถิ่น อยากเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์
แปลกใหม่ ทานอาหารที่ไม่เคยลอง เป็ นต้น สิ่งเหล่านี้เป็ นปัจจัยที่ทาให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว พรี เซนต์
ประเทศของตัวเอง เพื่อเพิม่ แรงกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความอยากออกเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่
นั้น ๆ และทาให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศนั้น ๆ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับระดับความสาคัญต่อภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญต่อภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับสาคัญมาก โดยภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวให้ความสาคัญต่อการเข้าถึงมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านสิ่งดึงดูด ทางด้านที่พกั และสิ่งอานวยความสะดวก ตามลาดับ สอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีของ กชพรรณ ใจแกล้ว (2559) ที่ศึกษาปัจจัยคุณภาพการเดินทางพักแรมและภาพลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศที่ว่าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย 5A คือ
(1สิ่งดึงดูด) attraction( 2การเข้าถึง) accessibility( 3ที่พกั ) accommodation( 4สิ่งอานวยความสะดวก)
facility และ (5 กิจกรรมต่าง ๆ)activities
อีกทั้งผลการศึกษายังสอดคล้องกับ นวรัตน์ ทรงไทย (2560) ที่ทาการศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวิต
แรงจูงใจ และการรับรู ้ปัจจัยองค์ประกอบการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปนของ
ุ่
นักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยตนเองในเฟชบุ๊กแฟนเพจที่ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพมี ”คุณนายปลาดิบ”
องค์ประกอบหลัก 3 ประกาศ คือ สิ่ งดึงดูดใจ สิ่งอานวยความสะดวก การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และ
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจและความตั้งใจที่จะท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาแม้ว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อภาพลักษณ์ของสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสาคัญมาก เช่นเดียวกับการศึกษาของ นวรัตน์ ทรงไทย (2560) แต่ลาดับการให้
ความสาคัญกับภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละด้านอาจะมีความแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย เนื่องจาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกัน
ประเด็นที่น่าสนใจคือ นักท่องเที่ยวรักการเดินทางแบบอิสระมากขึ้น บวกกับเมื่อไต้หวันเปิ ดฟรี วีซ่า
สาหรับคนไทย และยังมีเที่ยวบินตรง ทาให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้าถึงง่าย และเมื่อศึกษาการเดินทางด้วย
คมนาคมของไต้หวันก็เจริ ญมาก มีท้งั รถไฟใต้ดิน รถไฟความเร็ วสูง รถไฟท้องถิ่น รถบัส แท๊กซี่ มีป้ายกากับ
ภาษาอังกฤษ มีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนานักท่องเที่ยวอยูแ่ ทบทุกแห่ง ที่สาคัญอาหารระดับมิชลินสตาร์มีอยู่
เยอะมากที่ไต้หวัน มีแหล่งช็อปปิ้ งที่คล้ายญี่ปุ่นแต่มีราคาถูกกว่า ไต้หวันจึงเป็ นอีกประเทศหนึ่ง ที่ทาให้
นักท่องเที่ยวอยากที่จะเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น
ผลการวิเคราะห์ ความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้ หวันด้ วยตัวเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามได้ให้ความสาคัญต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วย

ตัวเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยูใ่ นระดับสาคัญมาก โดย พบว่าอยากใช้
เวลาในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้นานตามความต้องการของท่าน ให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุด
รองลงมาคืออยากท่องเที่ยวให้สถานที่ที่ทวั ร์ไม่ได้พาไป มีอาหารสตรี ทฟู้ดที่น่าสนใจหลากหลาย ค่าเงินไม่
แตกต่างกับประเทศไทยมี รู ้สึกคุม้ ค่ากว่าประเทศอื่นๆในบริ เวณใกล้เคียง ต้องการรู ้จกั ไต้หวันมากขึ้น และมี
แรงจูงใจจากการรี วิว ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวของ
ณิ ชาริ ย ์ จันทร์อินทร์ (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในงาน
ท่องเที่ยวไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ พบว่าการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านความพึงพอใจ
และความทรางจาที่ดีจะส่งผลให้เกิดการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ ต่อนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างพฤติกรรมความตั้งใจที่จะ
ท่องเที่ยวเป็ นแนวคิดที่สามารถนาไปพัฒนารู ปแบบการให้บริ การท่องเที่ยวตลอดจนนาไปพัฒนารู ปแบบ
ของธุรกิจเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้ตรงตามความต้องการ
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ พรชนก เหลืองอ่อน (2559) ที่ได้ศึกษาการรับรู ้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตั้งใจเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยส่วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวไต้หวันมากสุด ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวมีความ
น่าสนใจ ถัดมาคือต้องการที่ท่องเที่ยวใหม่ ราคาไม่แพง รู ้สึกคุม้ ค่ากว่าที่อื่น ต้องการรู ้จกั ประเทศไต้หวันให้
มากขึ้น ใช้เวลาไม่นาน ซึ่งมีความตั้งใจอยูใ่ นระดับมาก และมีความตั้งใจไปเที่ยวไต้หวันในระดับปานกลาง
ได้แก่ ถ้าไม่มีทางเลือกที่ดีกว่า และแรงจูงใจจากโฆษณา
ประเด็นที่น่าสนใจคือ การที่นกั ท่องเที่ยวในปัจจุบนั อยากใช้เวลาในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้
นานตามความต้องการไม่มีเวลามาเป็ นตัวบังคับ และอยากไปสถานที่ใหม่ๆ เป็ นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ซึ่ง
อาจจะรับรู ้ได้จากรี วิวทางโซเชียวต่าง ๆ จากนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางไปไต้หวันและถ่ายทอดความประทับ
ใจสู่นกั เดินทางคนอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถทานอาหารที่เป็ นอาหารท้องถิ่นของไต้หวันได้อีกด้วย ซึ่งจาก
ข้อมูลนี้ทาให้นกั ท่องเที่ยวชาวไทยตั้งใจท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น เพราะไต้หวันเป็ นประเทศที่ไป
ท่องเที่ยวได้ง่าย มีสายการบินบินตรง ไม่ตอ้ งขอวีซ่า การคมนาคมสะดวก มีวฒั นธรรมแบบผสมผสานที่
น่าสนใจ และราคาถูก ทาให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไต้หวันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งตรงกับ
ข้อมูลจาก ข่าวสด(, 2562( ที่ระบุว่า มีนกั ท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวประเทศไต้หวันในปี 2562 เพิ่มสูงขึ้นถึง
320, คนต่อปี 000
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
ด้วยผลจากการวิจยั ครั้งนี้ทาให้ขยายองค์ความรู ้เกี่ยวกับ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตั้งใจที่จะท่องเที่ยว
ด้วยตัวเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย

สาหรับองค์กรภาครัฐไทยที่ดูแลการท่องเที่ยวสามารถนาผลงานวิจยั ไปประยุกต์
ใช้กบั การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวไทยให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับ
การเข้าถึง รถโดยสารสาธารณะ ภาครัฐควรจะพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและเดินทางง่าย มี
เวลามาจอดป้ายที่แน่นอน ระบบขนส่งเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย และมีทางลาดให้แก่คนพิการ พัฒนาสิ่ง
อานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็ นการใช้บตั รแทนการใช้เงินสดที่ใช้ได้ท้ งั รถโดยสาร
สาธารณะและร้านสะดวกซื้อ จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับแหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือนและชอบ
ศึกษาสถานที่ใหม่ ๆ ภาครัฐด้านการท่องเที่ยวควรเดินทางไปประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยวไทยให้กบั
ประเทศอื่นๆ รู ้จกั ประเทศไทยและอาหารไทย นาเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของไทย และ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจและยังแนะนาสถานที่ใหม่ ๆให้ชาวต่างชาติ
อย่ากมาท่องเที่ยวอีกด้วย
สาหรับผูป้ ระกอบการการท่องเที่ยว เช่น สายการบิน ที่พกั โรงแรม เว็บไซต์ท่องเที่ยวต่าง ๆและ
บริ ษทั ทัวร์ ที่สามารถทราบถึงแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว ที่มีผลต่อการตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองใน
ไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถนาผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้พฒั นารู ปแบบสินค้าและบริ การให้
เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคหรื อนักท่องเที่ยวแบบอิสระ ที่มีแนวโน้มว่าจะมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบนั ธุรกิจ
บริ ษทั นาเที่ยวในประเทศไทยมีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า
นักท่องเที่ยวจะให้ความสาคัญกับการต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัว Reset ร่ าย
กายและสมอง เดินทางไปยัง่ สถานที่ใหม่ๆ เพื่อได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆ อยากอยูอ่ ย่างคนท้องถิ่น กิน
อาหารตามแบบคนท้องถิ่น และเหตุผลสาคัญของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยากท่องเที่ยวในสถานที่ที่ทวั ร์
ไม่ได้พาไป และอยากใช้เวลาในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้นานตามความต้องการ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
นักท่องเที่ยวในปัจจุบนั อยากกาหนดเวลาเดินทางได้ดว้ ยตัวเอง และได้เลือกสถานที่ที่อยากจะไป เลือก
ร้านอาหารที่อยากไปลองชิม ทั้งนี้เพื่อเป็ นการกระตุน้ ธุรกิจท่องเที่ยว ในด้านบริ ษทั ทัวร์ ควรจัดทาแพ็กเกจ
ใหม่ ๆ ออกมาให้นกั ท่องเที่ยวเสมอ มีวนั อิสระให้นกั ท่องเที่ยวพร้อมกับข้อมูลการเดินทางด้วยตัวเอง
เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความสนุก และตื่นเต้นในกิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวอยากทา
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ในครั้งต่อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาเรื่ องนี้สามารถขยายต่อไป การพัฒนารู ปแบบของการวิจยั อันเป็ นประโยชน์
รวมถึงปัญหาด้านต่าง ๆ ที่มีลกั ษณะรู ปแบบที่เกี่ยวข้องกัน ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะประเด็น สาหรับการทาวิจยั
ครั้งต่อไป ควรมีการสารวจความพึงพอใจและการรับรู ้ภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว ของผูท้ ี่เดินทางไป
ท่องเที่ยวไต้หวันและต้องการกลับไปเที่ยวซ้ าอีกครั้ง และการแสวงหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยว
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