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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึง องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว               
เชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าที                  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มีสถานภาพ อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                  
ในประเทศไทย ด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อสถานที่แตกต่างกัน ในส่วนของปัจจัยองค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเที่ยว ด้านจ านวนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งใจจะไป พบว่า องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านสิ่ง
ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พักในแหล่งท่องเที่ยว มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว                
ชาวยุโรป ส่วนด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อสถานที่ พบว่า องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว               
ด้านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พักในแหล่งท่องเที่ยว มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปด้วยเช่นกัน 
 
ค าส าคัญ: องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวชาวยโุรป 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study the components of tourist destinations affecting the 
cultural tourism behavior of European tourists. The data were collected from 400 tourists. The 
questionnaire was used as a tool to collect data. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean and standard deviation, an independent t-test, One-Way Analysis of Variance and Multiple 
Regression Analysis. The results of the hypothesis testing were at a statistically significant level of 0.05, 
showed that European tourists with different marital status, occupation, average monthly income showed 
different cultural tourism behavior in terms of the amount of money spent per place. For The 
components of tourist destinations in terms of the number of the places that they intended to visit found 
that the components of tourism in the aspects of attraction, accommodation of tourist destinations 
influencing the cultural tourism behavior of European tourists in Thailand. The components of tourist 
destinations in terms of the amount of the money spent per place, it was found that the components of 
tourist destinations in the aspects of attractions, and the accommodation of tourist destinations 
influenced cultural tourism behavior of European tourists in Thailand. 
 
Keywords: Tourist Destination Components, Cultural Tourism Behavior, European Tourists 
  

บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม            

ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม บทบาทที่เด่นชัดบทบาทหนึ่งในช่วงหลายปี                 
ที่ผ่านมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็คือ บทบาทด้านเศรษฐกิจ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรม             
ที่ท ารายได้ที่ส าคัญให้ประเทศเป็นล าดับต้น เป็นหนึ่งในก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะ            
การน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสร้างรายได้มหาศาลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ              
มาอย่างต่อเนื่อง โดย อัตราการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเติบโตขึ้นทุกปี โดยในปี 2561 เติบโตประมาณ             
ร้อยละ 7.1 หรือมีจ านวน 38.12 ล้านคน ส่งผลให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีประมาณ 2.01 ล้านล้านบาท ในปี 
2562 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.0  และสร้างรายได้มูลค่าประมาณ 2.20 ล้านล้านบาท 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) 

ปัจจุบันประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไทย เป็นต้น 
จากการพิจารณาจ านวนสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ พบว่า ในปี 2562 มีจ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติประมาณ 26,563,001 คน คิดเป็นรายได้ทั้งหมดประมาณ 1,289,626 ล้านบาท โดยจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้  
ที่มากที่สุดมาจากนักท่องเที่ยวจากทวีปเอเชียตะวันออก จ านวน 1,833,679 คน ท ารายได้ทั้งหมด 751,887 ล้านบาท                
เฉลี่ยต่อคนประมาณ 40,000 บาท รองลงมา ได้แก่นักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป จ านวน 4,395,494 คน ท ารายได้ทั้งหมด
ประมาณ 303,743 ล้านบาท เฉลี่ยต่อคนประมาณ 70,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวจากทวีปอเมริกา เอเชียใต้               
โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตามล าดับ (ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ณ วันท่ี 19 กันยายน 2562) 
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรป มีก าลังในการใช้จ่ายได้มากกว่านักท่องเที่ยวจากทวีปเอเชียถึงร้อยละ 43 
ซึ่งหากมุ่งเน้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป ให้ เข้ามาท่องเที่ยวได้มากขึ้น จะสามารถท า
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รายได้ให้กับประเทศไทยได้มากข้ึนเช่นกัน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยสนใจที่จะมุ่งเน้นการศึกษาไปท่ีนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวยุโรป
มากที่สุด 

และเพื่อให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่สามารถแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในแถบเอเชียได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ การพิจารณาถึงปัจจัยที่ผลักดันให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวไปในแต่ละสถานที่ เป็นเรื่องส าคัญ                
จึงท าการศึกษาทฤษฎีของ Pelasol (2012) ซึ่งได้กล่าวว่า ก่อนที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นต้องค านึงถึงองค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 6 ประการ ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ธรรมชาติ ประวัติศาตร์ วัฒนธรรม สิ่งปลูก
สร้างต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญทีท าให้นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยว สะดุดตาและสนใจเป็นด่านแรกก่อนการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว อันได้แก่ สิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับการคมนาคมต่างๆ ความยากง่ายในการเข้าไปท่องเที่ยว เป็นต้น ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ที่ควรจะต้องมีไว้เพื่อบริการ
นักท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เพราะหากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแต่การเป็นอยู่ล าบาก อาจจะ
ไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวบางคน ด้านที่พัก เช่น บรรยากาศภายในที่พัก ระยะทางของที่พักกับแหล่งท่องเที่ยว 
ราคาของที่พักที่เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งด้านที่พักนี้เมื่อมีการเดินทางมาท่องเที่ยวข้ามประเทศนักท่องเที่ยวทุกคนต้องมีการสรร
หาที่พักท่ีพอใจอย่างแน่นอน ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว เช่น การมีบริการรถรับ-ส่ง การมีผู้ท าหน้าที่อธิบายความ
เป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งหากเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ใช่เจ้าถิ่น ควรมีบริการที่ดี คอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
เป็นต้น จึงท าให้ทฤษฏีองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจในการน ามาก าหนดเป็นปัจจัยในการศึกษาวิจัย 

ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเรื่อง องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป เพื่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการวางแผน พัฒนา สนับสนุน ก าหนด
ทิศทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยว น าไปสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป จ าแนกตามลักษณะ

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อปี 
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว  การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว               

สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว บริการเสริมของแหล่งท่องเที่ยว 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ 
1.1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน          
1.2 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวย

ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว 
2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยของ

นักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
2. องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก ที่พัก 

กิจกรรมการท่องเที่ยว บริการเสริม มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  เจมส์ และ พอล (Engle Jame F.Blackwell Roger D. and 

Miniard Paul W, 1990) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า หมายถึง การกระท าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ   
การแสวงหา การจับจ่ายใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ จึงท าให้เกิดเป็นการบริโภค รวมทั้งกระบวนการที่ผู้บริโภค              
ใช้ตัดสินใจทั้งก่อนและหลังการกระท าที่กล่าวมาข้างต้น ชิฟแมน และ คานูค(Schiffmam Leon G and Leslie Lazar 
Kanuk, 2000) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคนั้น หมายถึง การกระท าของบุคคลที่เกิดขึ้นในการค้นหาสินค้าหรือบริการ              
การค้นหาข้อมูล การใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ เกิดเป็นการใช้สินค้า และประเมินผลในท้ายท่ีสุด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตน 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยว  Pelasol (2012) ได้กล่าวว่า ก่อนที่จะพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น ต้องค านึงถึงองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 6 ประการได้แก่ สิ่งดึงดู ดใจของแหล่งท่องเที่ยว 
(Attraction) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) สิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) 
ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว (Accommodations) กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว (Activities) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
(Ancillary services)  

แนวคิดด้านประชากรศาสตร์  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ (2550 , น. 57-59)  กล่าวว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เป็นเกณฑ์ที่มักจะใช้ในการแบ่งส่วน ทางการตลาดบ่อยครั้ง ลักษณะของประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญ 
นับเป็นสถิติที่สามารถใช้วัดลักษณะประชากร เพื่อช่วยก าหนดเป้าหมายทางการตลาด รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น 
ตัวแปรทางด้านประชากรที่ส าคัญ ได้แก่ อายุ เพศ ลักษณะครอบครัว รายได้ การศึกษา และอาชีพ 

แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่า                    
การท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการเดินทางในช่วงเวลาช่ัวคราวโดยความสมัครใจ ไม่ได้เป็นการถูกบังคับหรือเพื่อค่าจ้าง เช่น                
การเดินทางเพื่อไปพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางเพื่อศึกษาหาความรู้ เปิดหูเปิดตาค้นหาสิ่งใหม่ ๆ การค้นหาความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน การไปประชุมสัมมนา การกีฬา การไปเยี่ยมเยียนญาติมิตรการไปเจรจาต่อรอง ติดต่อธุรกิจ หรือแม้กระทั่งเรื่อง
ทางศาสนา เป็นต้น เพราะถ้าไม่ใช่การเดินทางตามลักษณะที่กล่าวมา จะไม่เป็นการท่องเที่ยว 

แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) เป็นอุตสาหกรรม                  
ที่ประกอบด้วยธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันทางตรง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันทางอ้อม รวมถึงธุรกิจ
สนับสนุนต่าง ๆ ธุรกิจการบริการที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศซื้อ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งสินค้าออกที่ไม่สามารถมองเห็นด้วย
สายตา (Invisible Export) เพราะเป็นการซื้อบริการ ไม่มีรูปธรรมให้เห็น และเป็นการจ่ายด้วยเงินตราต่างประเทศ จึงนับเป็น
การส่งออกสินค้า การผลิต สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวจ่ายเงินเพื่อแลกมา ก็จะต้องมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูง                
แต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะเป็นรายได้ของประเทศ และช่วยให้เกิดงาน อาชีพ อย่างหลากหลาย เกิดการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ประโยชน์ทางด้านสังคมการท่องเที่ยว ยังถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ช่วยคลายความตึงเครียดจาก              
ชีวติประจ าวัน การได้เรียนรู้ เปิดมุมมองใหม่ ความเข้าใจใหม่ ๆ ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มา
ของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพ การหมุนเวียนทางการเงินได้เป็นอย่างมาก และ               
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การท่องเที่ยวยังมีบาทช่วยกระตุ้นให้มีการน าทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นได้น ามา
ประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน   ขายเป็นของที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมี
บทบาทและความส าคัญที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ 3 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ฉันทัช  วรรณถนอม, 2552)  

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เป็นการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งการให้ความรู้และความภาคภูมิใจ ที่มุ่งเน้นเสนอลักษณะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
สถานที่ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของสังคม โดยกล่าวอีกว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประกอบด้วย 1. ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ 2. โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ 3. งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่
ดั้งเดิม 4. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้นและแกะสลัก 5. ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆทางศาสนา 6. ดนตรี 
การแสดงละคร ภาพยนตร์ 7. ภาษาและวรรณกรรม 8. วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหาร 9. ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
เทศกาลต่าง ๆ 10. ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น ามาใช้เฉพาะท้องถิ่น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในประเทศไทย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว             

เชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย ซึ่งไม่สามารถระบุจ านวนท่ีแน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณ
แบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ยอมให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ได้เท่ากับ               
385 ตัวอย่าง ผู้วิจัยขอเพิ่มขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างเป็นจ านวน 400 คน ซึ่งตัวอย่างที่จะน ามาศึกษาครั้งนี้จะด าเนินการอ้างอิง
ไปยังประชากรเป้าหมายทั้งหมด  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม              

ในประเทศไทย เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างอันเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด 400 คน โดยจะท าการเก็บกลุ่มตัวอย่างจะใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้น วิธีท่ีเหมาะสมที่สุดคือ
การเก็บแบบสอบถามผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยท าการฝากลิ้งไว้ในเพจเฟสบุค ซึ่งเลือกเพจเฟสบุคที่เป็นกลุ่มเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกแฟนเพจเป็นชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่  ดังนี้  desperately seeking Bangkok, 
BANGKOK EXPATS, You Know You’ve live in Thailand when…, Everything Bangkok, Bangkok Expats, FRIEND 
4 THAILAND, Thailand Travel Advice Group, BANGKOK EXPATS CLASSIFIEDS FORUM, Bangkok Girl Gone 
International, Bangkok and Thailand Travellers โดยท าการฝากลิ้งทุกสัปดาห์ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเห็นกัน
อย่างทั่วถึง และฝากลิ้งไว้ในช่องสนทนาออนไลน์ของชาวต่างชาติชาวยุโรปโดยตรง ซึ่งจะเก็บแบบสอบถามช่องทางออนไลน์  
ให้ครบตามจ านวนแบบสอบถาม 400 ชุด 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็นออกเป็นตอน ดังนี้  
ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเพื่อคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป โดยมีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว (Attraction)                
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) ด้านท่ีพักในแหล่ง
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ท่องเที่ยว (Accommodation) ด้านกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว (Activities) ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary 
Services) 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
ลักษณะแบบสอบถามประกอบด้วย ค าถามปลายปิด (Closed-ended question) มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice 
Question) และให้เลือกตอบข้อที่เหมาะสมที่สุดจ านวน 6 ข้อ และ มีค าถามปลายเปิด (Open-ended question) จ านวน             
2 ข้อ ซึ่งค าถามที่เกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)  
1.1 การคิดค่าหาความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลของ

แบบสอบถามส่วนที่ 2 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล และส่วนที่ 4 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยของ          
ชาวยุโรป 

1.2 การคิดหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 เกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม            
ในประเทศไทยของชาวยุโรป 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
2.1 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ t-test (Independent Sample t-test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ           

กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ด้าน เพศและสถานภาพ 
2.2 สถิติการวิ เคราะห์ค่ าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance or ANOVA) เพื่ อ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ด้าน อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

2.3 เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อใช้ทดสอบความสัมพันธ์ของ 
ตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่                

เป็นเป็นเพศชาย จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 มีอายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี  จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5             
มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 สถานภาพ โสด/แยกกันอยู่ จ านวน 245 คน                
คิดเป็นร้อยละ 61.3  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า              
3,601 ยูโร จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว                   
ชาวยุโรป พบว่า จ านวนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปตั้งใจจะไป เฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 สถานที่ โดยมี
จ านวนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวตั้งใจจะไปต่ าสุด 1 สถานที่ สูงสุด 15 สถานที่ ค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อสถานที่ เฉลี่ยอยู่ที่ 59.6 ยูโรต่อสถานที่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว              
เชิงวัฒนธรรมต่อสถานที่ต่ าสุด 5.9 ยูโร สูงสุด 7.6 ยูโร วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
นักท่องเที่ยวรชาวยุโรปในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญที่สุด เพื่อชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  
จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 กิจกรรมที่สนใจที่สุดในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
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มีกิจกรรมที่สนใจที่สุด คือรับประทานอาหารพื้นเมือง จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปสนใจที่สุด คือสถานที่โบราณ / สถานที่ประวัติศาตร์ จ านวน 209 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 52.2 ช่วงฤดูที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปชอบเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยมากท่ีสุด คือแบบฟรีสไตล์ 
จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 บุคคลที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปชอบเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย
ด้วยมากที่สุด คือ ครอบครัว / ญาติ จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 ช่องทางการรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม          
ที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปได้รับมากที่สุด คือ อินเตอร์เน็ต / เว็บไซต์ต่าง ๆ จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อแบ่งออกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมีความคิดเห็นใน
ระดับดี ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับดี สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวมีความคิดเห็นใน
ระดับดี ด้านที่พักของแหล่งท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับดี ด้านกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับดี  และ
ด้านการให้บริการเสริมของแหล่งท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับดี 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานข้อท่ี 1 นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
ด้านจ านวนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งใจจะไป พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน               
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อสถานที่ พบว่า  นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มีสถานภาพและอาชีพ              
ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว 
มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ผลการวิเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวและด้านที่พัก มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศ
ไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในด้านจ านวนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งใจจะไปและด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อสถานท่ี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

สรุปและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกัน พบว่า  
เพศ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านจ านวนสถานท่ีท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมที่ตั้งใจจะไป และด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อสถานที่ ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยในปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ การหาข้อมูล                 
ในการท่องเที่ยวสามารถหาได้ง่าย ท าให้ผู้คนสามารถท่องเที่ยวได้ตามที่ต้องการได้ทั้งชายและหญิงมีความเท่าเทียมกัน 
ความสามารถในการเที่ยวเหมือนกัน ส่งผลให้พฤติกรรมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริอร ทองมั่ง (2547) ศึกษา
เรื่อง ทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวเกาะพงัน จ .สุราษฎร์
ธานี จากการศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ในการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นัฐพงศ์ คุมา (2549) ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากผล
การศึกษาพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 
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อายุ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านจ านวนสถานที่ท่องเที่ยว                   
เชิงวัฒนธรรมที่ตั้งใจจะไป และด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อสถานที่ ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยอาจจะเป็นเพราะด้วยยุคเทคโนลยีในปัจจุบัน ท าให้นักท่องเที่ยว
สามารถวางแผนล่วงหน้าไว้ได้ว่าต้องการมาเที่ยวกี่สถานท่ี และต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการท่องเที่ยวแต่ละสถานท่ี เนื่องจาก
ข้อมูลสถานที่และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หาได้ง่ายจากนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวและเขียนเล่าประสบการณ์ของตนเองไว้ ท าให้
นักท่องเที่ยวคนอ่ืน ๆวางแผนในการมาเที่ยวได้อย่างมีระเบียบแบบแผน ท าให้การท่องเที่ยวมีลักษณะคล้ายๆกัน ท าตามๆ กัน 
ใช้จ่ายใกล้เคียงกัน ท าให้พฤติกรรมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาทิต อิทธิศิริเวทย์ (2551) ท าการศึกษา
เรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า อายุที่แตกต่างกันมีค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้งในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน ซึ่งเป็นยุคสมัยที่โลกออนไลน์ ยังไม่ได้รับความนิยมเท่ากับยุคปัจจุบัน 

ระดับการศึกษา นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม              
ด้านจ านวนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งใจจะไป และด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อสถานที่ 
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ด้วยยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และการท่องเที่ยวเป็นที่นิยมกับคนทุกระดับส่งผลให้ระดับการศึกษาไม่ส่งผลให้การท่องเที่ยวแตกต่างกัน ความรู้ 
ข้อมูลต่าง ๆ คนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายแค่เพียงปลายนิ้วส่งผลให้ทุกคนมีความเสมอภาค พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวจึงไม่แตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิศร ฉายแสง (2548) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีค่าใช้จ่าย
ต่อครั้งในการท่องเที่ยวต่อครั้งแตกต่างกัน  

สถานภาพ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านจ านวน
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งใจจะไป ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และ
ด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อสถานที่ แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยจ านวนเงินที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อสถานที่ของสถานภาพแต่งงานมากกว่าสถานภาพ
โสด / แยกกันอยู่ ซึ่งเป็นไปได้ว่ากลุ่มที่มีสถานภาพแต่งงานย่อมมาเที่ยวกับครอบครั ว คนรัก ญาติ ๆ ซึ่งการใช้จ่ายต้อง
มากกว่ากลุ่มที่มีสถานภาพโสด / แยกกันอยู่ อยู่แล้ว เนื่องจากกลุ่มที่มาเที่ยวมีจ านวนคนมากกว่า ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ
นั้นจึงต่างกัน เปรียบเทียบกับคนโสด / แยกกันอยู่ มีค่าใช้จ่ายเพื่อตนเองเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรารัตน์ 
เมฆินทร์พิทักษ์ (2549) ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่มาท่องเที่ยวเมืองพัทยา จากผลการศึกษา
พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการมาเที่ยวไม่แตกต่างกัน 

อาชีพ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านจ านวนสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งใจจะไป ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย มีสถานที่สวยงามที่หลากหลาย และโด่งดัง ดังนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยว             
จึงหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวได้ไม่ยาก และวางแผนท่องเที่ยวได้ดี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในแผนได้เหมือนๆ กัน ท าให้แต่ละ
สายอาชีพมีจ านวนสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีตั้งใจจะไปไม่แตกต่างกัน  ส่วนด้านจ านวนเงินท่ีใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อ
สถานที่ พบว่าแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ อาจจะเกิดจากในแต่ละสายอาชีพนั้น              
มีรายได้ที่มากน้อยแตกต่างกัน ท าให้ความสามารถในการใช้จ่ายเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวนั้นแตกต่างกันด้วย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สรารัตน์ เมฆินทร์พิทักษ์ (2549) ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่มาท่องเที่ยวเมือง
พัทยา ผลการศึกษาพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน และ
ยังสอดคล้อองกับงานวิจัยของ ประสงค์ นิธินวกร (2545) ที่ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการศึกษาพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแตกต่างกัน 



9 
 

รายได้ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านจ านวนสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งใจจะไปแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีวางไว้ โดยอาจจะเป็นไปได้
ว่าการวางแผนสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะไปแต่ละสถานที่ ย่อมมีค่าใช้จ่ายต่อสถานที่เกิดขึ้น หากมีหลายสถานที่ ค่าใช้จ่าย              
ก็ย่อมเพิ่มขึ้น ท าให้นักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้ที่สูงกว่ามีความสามารถในท่องเที่ยวได้หลากหลายสถานท่ีมากกว่า ส่วนด้านจ านวน
เงินท่ีใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อสถานท่ี พบว่าไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน
ที่วางไว้ ถึงแม้ว่ารายได้ของนักท่องเที่ยจะแตกต่างกัน แต่ค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในแต่ละสถานที่นั้นไม่ได้แตกต่างกัน 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสถานที่มีจ านวนที่ค่อนข้างคงที่ แต่ละคนที่เข้ามาท่องเที่ยวจึงมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้
แตกต่างกันมาก รวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลการท่องเที่ยวไว้ได้ก่อนมาเที่ยว ท าให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการมา
ท่องเที่ยวได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สิริรัตน์ นาคแป้น, 2555) ผลการศึกษาพบว่ารายได้ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม 
การท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวเกาะพงันแตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว 
มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว และด้านที่พักในแหล่งท่องเที่ยว มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ด้านจ านวนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
ที่ตั้งใจจะไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยทั้ง 2 ตัวแปร มีอิทธิพล            
ในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 14.7 เนื่องจากในประเทศไทยนั้นมีสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น 
และมีจ านวนหลากหลายสถานที่ ในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวสามารถแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่สวยงามปรากฏสู่สายตาของ
นักท่องเที่ยว และด้วยความที่ประเทศไทยค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องของการมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่อนข้างสูง ท าให้
เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวจึงเกิดที่พักขึ้นมากมายใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยว สามารถหาที่พักได้อย่างง่ายดาย มีปริมาณ             
ที่มากพอ รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างพอเพียง ราคาเหมาะสม การตกแต่งภายในที่พักนิยมตกแต่งเอาใจชาวต่างชาติ โดยจะ
ท าให้บรรยากาศภายในที่พักแสดงความเป็นวัฒนธรรมไทย ด้วยปัจจัยดังที่กล่าวมาท าให้มีผลต่อจ านวนสถานที่ท่ีนักท่องเที่ยว
ตั้งใจจะไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิตวร ประดิษฐ์รอด (2557) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ได้ผ่านวิถีชีวิตของชุมชน จะท าให้นักเที่ยวมีแรงจูงใจในการ
มาท่องเที่ยวได้ รวมถึงด้านที่พักในแหล่งท่องเที่ยวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิศร ฉายแสง (2548) กล่าวว่า 
นักท่องเที่ยวจะมีความพอใจในที่พักที่มีราคาเหมาะสม สวยงาม มีความสะดวกสบาย อยู่ติดกับแหล่งท่องเที่ยว สามารถใช้
จักรยานข่ีชมเมืองได้ด้วยตัวเอง 

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว และด้านที่พักในแหล่งท่องเที่ยว มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยว            
เชิงวัฒนธรรมต่อสถานที่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ โดยทั้ง 2 ตัวแปร 
มีอิทธิพลในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 16.0 เนื่องจากความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น แสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงาม
ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยนั้น เป็นจุดเด่นที่ส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวยอมจ่ายเงินเพื่อการมาท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่เหล่านี้ ที่พักต่าง ๆ ในแต่ละสถานท่ีท่องเที่ยวล้วนมีอยู่มากมาย
ให้เลือกสรรค์ แต่ละสถานที่ตกแต่งได้อย่างมีกลิ่นไอของความเป็นวัฒนธรรมไทย จึงเป็นลักษณะส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยว
มองเรื่องที่พักเป็นสิ่งส าคัญในการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย ยอมจ่ายเงินเพื่อสิ่งเหล่านี้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อัจฉรา  สมบัตนันทนา (2555) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น ได้ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว ที่ประกอบด้วย ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก ท าให้นักท่องเที่ยวยอมเสียค่าใช้จ่ายในการมาเที่ยว ส่วนในด้านที่พักในแหล่งท่องเที่ยว มีความสอดคล้องกับ



10 
 
แนวคิดของ Schiffmam Leon G and Leslie Lazar Kanuk (2000) กล่าวว่า เมื่อนักท่องเที่ยวมีความเห็นที่ดีกับสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวก็พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อบริการอย่างเต็มใจและซื้อมากขึ้นด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. พฤติกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยว                     

เชิงวัฒนธรรมต่อสถานท่ีจ าแนกตามอาชีพน้ัน พบว่า อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความสามารถในด้านการจ่ายเงิน
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อสถานที่ได้มากกว่าอาชีพอื่น ๆ จึงควรดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ด้วยการโปรโมทการ
ท่องเที่ยวสู่กลุ่มอาชีพเหล่านี้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการจัด Package การท่องเที่ยวต่าง ๆ ท้ังโปรแกรมการท่องเที่ยว ที่พัก 
อาหาร พาหนะ พร้อมทั้งมีส่วนลดภายใน Package โดยใช้หลักการทางการตลาดเข้าช่วย ส่วนกลุ่มอาชีพอ่ืน เพื่อไม่ให้สูญเสีย
นักท่องเที่ยวไป ควรจัด Package ส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน อาจจะลดกิจกรรมลงมา เสนอ Package ในราคา             
ที่ถูกลง เหมาะสมและอยู่ในก าลังความสามารถการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 

2. นักท่องเที่ยวชาวยุโรปต่างก็ให้ความส าคัญกับการเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาตร์ การเรียนรู้วัฒนธรรม
ไทย การเข้าไปท่องเที่ยวตามหมู่บ้าน การรับประทานอาหารพื้นเมือง เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน            
ที่อาจจะเกี่ยวข้องต่าง ๆ ควรดูแลภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเที่ยว และสิ่งที่แสดงถึงความเป็นวัฒนธรรมของไทยไว้ ไม่ว่าจะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ควรมีการดูแล ท านุบ ารุง ให้คงสภาพความเก่าแก่ แต่ไม่ผุพัง อย่างสม่ าเสมอ ด้านบุคคลากา ร เช่น  
คนในชุมชนของแหล่งท่องเที่ยว ควรจัดให้มีการอบรม ท้ังทางด้านภาษาอังกฤษ การแสดงออกทางด้านกิริยาที่เหมาะสมแสดง
ถึงความเป็นไทย สนับสนุนเครื่องแต่งกายเป็นชุดประจ าชาติไทยในหลายๆแบบ สนับสนุนคนไทยให้มีอาชีพ โดยเฉพาะ               
การท าอาหารไทยพื้นเมือง ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของไทย เพื่อเป็นการอนุรักษณ์วัฒนธรรมไทย สร้างเสน่ห์เพิ่ม
ความดึงดูดนักท่องเที่ยว และเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วย 

3. ปัจจัยองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 6 ปัจจัย ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย  
ด้านที่พักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย ด้านกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย ด้านการให้บริการ
เสริมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยของทุกด้านอยู่ในระดับดี ดังนั้นหากหน่วยงาน
รัฐบาล หน่วยงานเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดการเรื่องการตลาดเพื่อส่งเสริมปัจจัยองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวท้ัง 6 ด้าน
ให้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และคงอยู่อย่างยั่งยืน จะช่วยให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยโด่งดังข้ึนไปอีกข้ัน 

4. จากการศึกษาปัจจัยองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 6 ปัจจัย พบว่า ด้านที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว             
เชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ทั้งด้านจ านวนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งใจจะไป  และด้านจ านวนเงินท่ีใช้
จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อสถานท่ีมี 2 ปัจจัยคือ ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย และด้านที่
พักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย ดังนั้น จึงควรพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมทั้ง 2 ด้านนี้ที่สุด โดยด้านสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย ควรให้ความส าคัญในเรื่องของความโดดเด่น ความเป็นเอกลักษณ์ในความเป็นไทย 
เชิดชูจุดเด่นข้อนี้ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น ท าให้ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีลักษณะที่แสดงถึงประเพณี วิถีชีวิตของไทย               
ซึ่งเป็นจุดที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความสนใจ รวมถึงการท าให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามอยู่เสมอ ท านุบ ารุง              
ให้แหล่งท่องเที่ยวคงความเป็นไทย มีศิลปะเฉพาะตัวไว้ตลอด ส่วนด้านที่พักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย              
ควรสนับสนุนส่งเสริมให้อยุ่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวมากนัก เพื่อสะดวกในการเดินทาง จัดให้ที่พักมีความเพียงพอต่อจ านวน
นักท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศภายในที่พักให้แสดงความเป็นไทย เข้าพักแล้วรู้สึกปลอดภัย และที่ส าคัญราคาต้องเหมาะสมดว้ย 
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กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเสร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงที่ให้ค าแนะน าปรึกษา จากอาจารย์              

ดร. ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ และ
อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ             
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัยช้ินนี้ 
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