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บทคัดย่อ 
  

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่ งหมายเพื่อศึกษาความตั้ งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยว และ แรงจูงใจในการท่องเที่ยวท่ีมีอิทธิพลความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์
ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความสนใจ
หรือเคยท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการเข้าถึง 
ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านท่ีพัก โดยรวมอยู่ในระดับดี และมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวซื้อทัวร์ไหว้พระ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลจากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านที่
พักมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 59.4  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่าแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย แรงจูงใจผลักดันในการท่องเที่ยว และ
แรงจูงใจดึงดูดในการท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้ร้อยละ 67.4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากงานวิจัยนี้คือ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถนาข้อมูลที่ไดไ้ปใช้ในการวางแผน
หรือปรับปรุงการท่องเที่ยวและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้ 

 
ค าส าคัญ: องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว แรงจูงใจ ความตั้งใจท่องเที่ยว 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research is to study the intentions of Thai tourists in terms of Buddha image 
tours in Bangkok and to study the components of tourism and tourism incentives that influence their 
intentions to travel to pay respect to Buddha images. The sample group used in this research included 
400 Thai tourists in Bangkok who were interested in or had visited Buddha image tours. The tool used for 
collecting data was a questionnaire. The research findings revealed that the respondents had opinions on 
the components of tourism such as activities, facilities, accessibility in terms of attraction, 
accommodation, and was at a good overall level and opinions on the incentives to pay for tours to pay 
respect to monks was at a high overall level. The opinions of the respondents on the overall intention to 
travel to pay respect to Buddha images, at a high level. As a result of hypothesis testing, it was found that 
the tourism components consisted of activities, facilities, and accommodation had an influence on the 
intention of traveling to pay respect to Buddha images of Thai tourists in Bangkok by 59.4% with statistical 
significance at a level of 0.05 and found that tourism incentives consisted of incentives to drive tourism 
and incentives to attract tourism. It influenced their intention of traveling to pay respect to Buddha 
images among Thai tourists in Bangkok by 67.4%. The benefits obtained from this research was that 
tourism business operators could use the information obtained in terms of planning or improving tourism 
and services to meet the needs of target tourists. 

 
Keywords: Tourism Elements, Motivation, Intention 

 
บทน า 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือส าคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สร้างงาน
ให้ประชาชน และเพิ่มรายได้ให้ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้การท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคตามนโยบาย ของรัฐบาลโดยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย โดยเน้นการ
ประสานงานระหว่างเครือข่ายภาครัฐกับภาคเอกชน กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการ
สร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งต่อสถาบันครอบครัวและต่อสงัคมโดยรวม อันจะน าไปสูก่ารสรา้งและกระตุ้นจติส านึกรักษาสิง่แวดล้อม 
รวมทั้งให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2551) ที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันการท่องเที่ยวได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมหาศาล และ มีแนวโน้มสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยตลอดทั้งปี 2561 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2,003,837.13 พันล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนท่ีมากขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2560 ท่ีมีรายได้เพียง 1,831,105.00 พันล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) ทั้งนี้ ด้วยปัจจัยเอื้อ ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและสวยงาม ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
ตลอดจนบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย สิ่งที่แสดงออกจากภายในบุคคล จนเป็นคุณลักษณะเฉพาะที่สร้างความประทับใจของคนไทย 
ส่งผลให้รัฐบาลให้ความส าคัญและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการตื่นตัวของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนต่าง ๆ 
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ที่ร่วมกันพัฒนาและยกระดับเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวชุมชน เน้นการแสดงถึงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้
ประจักษ์แก่สายตานักท่องเที่ยว เกิดเป็นลักษณะการท่องเที่ยวท่ีเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเดินทางท่องเที่ยวท าบุญไหว้พระส่วนใหญ่ คือ กว่าร้อยละ 90 เป็นทัวร์ท าบุญไหว้พระใน
ลักษณะเช้าไปเย็นกลับตามจังหวัดใกล้ๆ ที่เหลือเป็นกลุ่มที่เดินทางไปท าบุญในลักษณะค้างคืนช่วงเทศกาลงานบุญส าคัญๆ 
อาทิ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลกินเจ เป็นต้น การจัดการเดินทางท่องเที่ยวท าบุญไหว้พระมี 2 
รูปแบบซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ รูปแบบท่ีผู้เดินทางจัดการเดินทางไปกันเองในกลุ่มครอบครัว หรือเพื่อนฝูง และรูปแบบที่
ผู้เดินทางซื้อรายการท่องเที่ยวท าบุญไหว้พระเดินทางไปเป็นกลุ่มจากบริษัทน าเที่ยวหรือผู้ประกอบการธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(อาทิ ธุรกิจบริการด้านการขนส่ง ) ส าหรับผู้ประกอบการที่จัดรายการทัวร์ไหว้พระเดินทางไปเป็นกลุ่มนั้น ส่วนใหญ่เป็ น
ผู้ประกอบการรายย่อยที่จัดรายการท่องเที่ยวท าบุญไหว้พระในลักษณะการหาผู้ร่วมท าบุญแบบปากต่อปากไปตามชุมชนกลุ่ม
ต่าง ๆ อาทิ ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร กลุ่มคนท างานตามหน่วยราชการและบริษัทเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจร้านค้า
รายย่อยในย่านต่าง ๆ โดยผู้ประกอบธุรกิจทัวร์ไหว้พระจะท าหน้าที่ประสานกับวัดในต่างจังหวัดรวมทั้งจัดหารถบริการ การ
ท่องเที่ยวท าบุญไหว้พระในลักษณะนี้จะเป็นกลุ่มขนาดใหญ่และค่าบริการค่อนข้างถูก (ผู้จัดการออนไลน์, 2555) 
 จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นพบว่า ถึงแม้ธุรกิจท่องเที่ยวในปัจจุบันจะมีการขยายตัวข้ึนอย่างต่อเนื่องจากทางภาค
ธุรกิจตลอดจนนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางตลาดท่องเที่ยวได้สูงและธุรกิจท่องเที่ยวมีผลที่ส าคัญต่อการเสริมสร้าง
และพัฒนาความเข้มแข็งทางธุรกิจให้กับประเทศไทย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลที่น ามาสู่การท าการศึกษาวิจัยเรื่ององค์ประกอบ
ด้านการท่องเที่ยวและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร อันได้แก่ องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว แรงจูงใจในการท่องเที่ยว และ ความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ 
ซึ่งผู้วิจัยมีความตั้งใจในการที่จะศึกษาที่จะหาข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยธุรกิจ และผู้ที่
สนใจจะเข้ามาด าเนินธุรกิจประเภทนี้ เพื่อเป็นหนทางในการพัฒนาการให้บริการและยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาธุรกิจบริการ
ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนหรอืปรับปรุงการท่องเที่ยวและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้ 
 2. หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความสนใจเกี่ยววิจัยนี้สามารถน าผลสรุปไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางให้กับงานวิจัยครั้ง
ต่อไป 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
 1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 
 1.2 องค์ประกอบการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สิ่งดึงดูดใจ  กิจกรรม การเข้าถึง สิ่งอ านวยความสะดวก และที่พัก 
 1.3 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ประกอบด้วย แรงจูงใจผลักดันในการท่องเที่ยว และ แรงจูงใจดึงดูด
ในการท่องเที่ยว 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักท่องเที่ยวท่ีมีลักษณะทางประชาการศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือนแตกต่างกันมีความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 2. องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านท่ีพัก มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย แรงจูงใจผลักดันในการท่องเที่ยว และแรงจูงใจดึ งดูดในการท่องเที่ยว             
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ สรุปได้ว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์มีความส าคัญเกี่ยวกับนักการตลาด ว่าความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันและการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรศาสตร์ท าให้เห็นถึงสภาพของตลาดในช่วงนั้น ๆ  ผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะประชากรศาสตร์โดยอ้างอิงแนวคิดของ    
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2556, น. 42) อธิบายว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์จะมีส่วนประกอบของ อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นหลักที่นักการตลาดเกณฑ์นิยมใช้เพื่อก าหนดในเรื่องการ
แบ่งส่วนตลาดมากที่สุด จึงน ามาใช้เป็นตัวแปรในการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของปัจจัยดังกล่าวที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว จากแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว สรุปได้
ว่า องค์ประกอบการท่องเที่ยว คือ สิ่งดึงดูด ใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวก การ
ขนส่ง การต้อนรับ วิวทิวทัศน์ และธรรมชาติที่สวยงาม และประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง  ๆ เป็นต้น ผู้วิจัย
เลือกใช้ ทฤษฎี 5A ของ Dickman (1996) ซึ่งหมายถึง สิ่งดึงดูดใจ (Attractions) กิจกรรม (Activities) การเข้าถึง (Access) 
สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ที่พัก (Accommodation) มาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่อง 
องค์ประกอบการท่องเที่ยวและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเท่ียว จากแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว สรุปได้ว่า สิ่งที่
กระตุ้นให้บุคคลหนึ่งที่ต้องการค้นหาความชอบใจด้วยการกระท าที่มีจุดมุ่งหมาย โดยการออกเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ (ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, 2550) ในสมัยก่อนประชาชนก็ออกท่องเที่ยวด้วยเหตุผลเพื่อการหาอาหาร น้ าดื่ม ถิ่นที่อยู่
อาศัย การขยายอาณาเขตหรือดินแดน และการไปจาริกแสวงบุญ ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่คนมักจะเดินทางท่ องเที่ยวเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของตัวเอง หลีกหนีจากวิถีชีวิตเดิม ๆ รวมถึงการไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อน (Alister and Wall, 1982) 
ซึ่งแรงจูงใจในการท่องเที่ยวอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ปัจจัยพื้นฐานคือ ปัจจัยผลักดัน (Push Factors) และปัจจัยดึงดูดหรือ
ปัจจัยจูงใจ (Pull Factors) ดังนั้น แรงจูงใจจึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง และผู้วิจัยได้น าแนวคิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของ (Alister and Wall, 1982) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยผลักดัน 
(Push Factors) และ ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้ังใจท่องเท่ียว จากแนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจท่องเที่ยว สรุปได้ว่า ความคิดที่จะ
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยองค์ประกอบที่ส าคัญในตัวบุคคล 
คือ พื้นฐานของความรู้ความจ า และเจตนคติ ซึ่งมีส่วนก่อให้เกิดความตั้งใจและผลักดันให้มีพฤติกรรมนั้น ๆ ความตั้งใจกระท า
เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (A theory of reason action)โดยความตั้งใจกระท าพฤติกรรมขึ้นอยู่กับ
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องค์ประกอบ 2 ประการ คือ ทัศนคติหรือความรู้สึกท่ีมีต่อการกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมและปทัสถานทางสังคมหรือการ
รับรู้ปทัสถานทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการกระท าหรือไม่กระท านั้น ๆ องค์ประกอบแรกนั้นเป็นการรับรู้ และการตัดสินใจของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท า พฤติกรรมของตนเอง ส่วนองค์ประกอบท่ีสองมีความเกี่ยวข้องกับสภาวะทางสังคมนั่นคือ การ
เอาตัวไปติดกับความคิดของบุคลข้างเคียง เช่น สามี ภรรยา แม่ พ่อ พี่สาวน้อชายง ญาติๆ คนใกล้ชิด เป็นต้น ดังนั้น ความ
ตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ จึงหมายความถึง ความต้องการ การวางแผนของนักท่องเที่ยวท่ีมีความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและผู้วิจัยได้น าแนวคิดความตั้งใจท่องเที่ยว
ทัวร์ไหว้พระของ Jaccard, 1975  เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัททัวร์ เนื่องจากประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศ 
โดยตลอดทั้งปี 2561 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2,003,837.13 พันล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนที่มากขึ้นจากปี พ.ศ. 
2560 ท่ีมีรายได้เพียง 1,831,105.00 พันล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2562) ซึ่งจากยอดรายได้การท่องเที่ยว
ท าให้มีบริษัททัวร์เกิดขึ้นมากมาย โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาติถึง 12,907 ราย 
ซึ่งหน่ึงในการท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยมย่อมหนีไมพ่้นการท่องเที่ยวไหว้พระ เพราะประเทไทยเป็นเมืองพุทธท่ีมีวัดอันสวยงาม 
ดังนั้นจึงมีบริษัททัวร์อยู่จ านวนไม่น้อยท่ีหันมาจัดโปรแกรมในการท่องเที่ยวไหว้พระ โดยมีตัวอย่างบริษัททัวร์ที่จัดทัวร์ไหว้พระ 
ดังนี ้
 1. บริษัท ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล จ ากัด 
 2. บริษัท มัชรูมทราเวล จ ากัด 
 3. บริษัท ไทยเวย์รักษ์การท่องเที่ยว จ ากัด 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ความสนใจหรือเคยท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความสนใจหรือเคย
ท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบขนาดของประชากรของ Cochran, W. C. (1963 ) โดยก าหนดความเช่ือมั่น 95% ความ
ผิดพลาดไม่เกิน 5% ซึ่งจากการค านวณจะได้ขนาดตัวอย่าง 385 คน และเพิ่มจ านวนตัวอย่างไว้ 4% คิดเป็น 15 คน เพื่อเป็น
ตัวแทนท่ีของประชากร รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดเป็น 400 คน โดยมีขั้นตอนวิธีการสุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการแบ่งเขตการปกครอง
ทั้งหมด 50 เขต มี 6 กลุ่มเขตการปกครอง ตามระบบการบริหารและการปกครองของกรุงเทพมหานคร จากนั้นใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเลือกเขตใดเขตหนึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มการ
ปกครองจาก 6 กลุ่มเขตการปกครอง คือ กลุ่มรัตนโกสินทร์กลุ่มบูรพา กลุ่มศรีนครินทร์ กลุ่มเจ้าพระยา กลุ่มกรุงธนใต้ และ
กลุ่มกรุงธนเหนือ    
 ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ซึ่งท าการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
ตามที่ก าหนดไว้ในข้ันตอนท่ี 1 สุ่มได้ 6 เขต โดยแบ่งเขตละเท่าๆ กันได้เขตละประมาณ 66-67 คน รวม 400 คน 
 ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปที่ บริษัท ไทยเวย์รักษ์การ
ท่องเที่ยว จ ากัด บริษัท มัชรูมทราเวล จ ากัด บริษัท เซอร์วิส มายด์ ทัวร์  บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จ ากัด และบริษัท
ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล เนื่องจากเป็นบริษัทท่ีมีการขายทัวร์ไหว้พระ ท่ีอยู่ในเขตทั้ง 6 เขต  
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 ขั้นตอนที่ 4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักท่องเที่ยวท่ีมีความสนใจหรือเคยท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ จาก บริษัท ไทยเวย์รักษ์การท่องเที่ยว จ ากัด บริษัท มัชรูมทราเวล 
จ ากัด บริษัท เซอร์วิส มายด์ ทัวร์  บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จ ากัด และ บริษัทดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล จ ากัด ตาม
เขตที่ได้รับการสุ่มในข้ันตอนที่ 3 โดยขอความร่วมมือจากผู้บริโภคที่อยู่ตามเขตดังกล่าวตอบแบบสอบถาม จนครบจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละเขตที่ก าหนด 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบค าถามปลายปิด (Close-Ended Questions) 
โดยประกอบไปด้วยค าถามแบบมีตัวเลือกค าตอบ (Choice Question) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1  เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นค าถามมีค าตอบให้เลือก  
2 ทาง (Dichotomous Question) ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ เพศ ส่วนค าถามแบบตัวเลือกตอบหลายตัวเลือก (Multiple 
– Choice) แต่ให้เลือกตอบได้เพียงตัวเลอืกเดียว  ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended) มีหลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) ให้เลือกตอบเพียงค าตอบ
เดียว จ านวน 6 ข้อ  
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด 
(Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale 
มี 5 ระดับ จ านวน 19 ข้อ  
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจการท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด 
(Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) มีลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบ Rating Scale มี 5 ระดับ จ านวน 8 ข้อ  
 ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระของนักท่องเที่ยวชาวไทยลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) มีลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบ Rating Scale มี 5 ระดับ จ านวน 5 ข้อ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ในการอธิบายให้ทราบถึงลักษณะข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดคือ 1) ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และ รายได้ มาวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 2) องค์ประกอบ
การท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ 3) แรงจูงใจการท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ และ 4) ความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ท าการวิเคราะห์
ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) น ามาใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
     สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ แตกต่างกันมี
ความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จะท าการทดสอบสมมุติฐาน 
โดยจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS จะใช้สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง t-test  
     สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จะท าการทดสอบสมมุติฐาน โดยจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS จะใช้สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง ONE-Way ANOVA 
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 สมมติฐานข้อที่ 3 องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านที่ พัก มีผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร จะท าการทดสอบสมมุติฐาน โดยการทดสอบสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) 
 สมมติฐานข้อที่ 4 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย แรงจูงใจผลักดันในการท่องเที่ยว และแรงจูงใจดึงดูด
ในการท่องเที่ยว มีผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จะท าการทดสอบ
สมมุติฐาน โดยการทดสอบสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 56.3 มีช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 28.75 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53.75 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.75 ประกอบอาชีพ
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 37.75 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.25  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยวซื้อทัวร์ไหว้พระของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยวซื้อทัวร์ไหว้พระโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

2.1 ด้านสิ่งดึงดูดใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านสิ่งดึงดูดใจ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ข้อ ความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์ของวัด อยู่ในระดับดีมาก และข้อวัดมีช่ือเสียงและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
จ านวนมาก สถานท่ีบริเวณวัดมีความสวยงาม ร่มรื่น เหมาะกับการถ่ายภาพส าหรับนักท่องเที่ยว และ จ าหน่ายสินค้าและของ
ฝากมีความหลากหลาย อยู่ในระดับดี 

2.2  ด้านกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับดีมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อการท าสังฆทาน การท าบุญ เช่น ปล่อยนก ปล่อยปลา บริจาคเงินให้กับวัด และ การไหว้พระและสวดมนต์อยู่ใน
ระดับดีมาก และข้อการฟังเทศก์อยู่ในระดับดี 

2.3 ด้านการเข้าถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านการเข้าถึงโดยรวมอยู่ในระดับดีเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อ ความหลากหลายของวิธีการเดินทางมาเที่ยว สถานที่มีป้ายบอกทางชัดเจน ลักษณะพื้นที่และทางเดินที่เอื้ออ านวย
ต่อการพาผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องนั่งรถเข็นวีลแชร์อยู่ในระดับดี 

2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยรวมอยู่ในระดับ
ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อมีให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว สถานที่มีร้านค้าหลากหลายประเภท สถานที่มีท่ีจอดรถ
รองรับนักท่องเที่ยวและ มีห้องน้ าสะอาดภายในวัดที่เพียงพอกับจ านวนนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับดี 

2.5 ด้านท่ีพัก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านทีพักโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เจ้าหน้าที่ประจ าที่พักสามารถให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
และ ห้องพักมีความสะอาด และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครัน อยู่ในระดับดี 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวซื้อทัวร์ไหว้พระ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวซื้อทัวร์ไหว้พระ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
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3.1 แรงจูงใจผลักดันในการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านแรงจูงใจผลักดันในการท่องเที่ยว 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อเพื่อแสวงบุญ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน 
ความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์ของวัด เพื่อเคารพและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ เพื่อความสงบและความสบายใจ อยู่ใน    
ระดับมาก 

3.2 แรงจูงใจดึงดูดในการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านแรงจูงใจดึงดูดในการท่องเที่ยว โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อความเหมาะสมคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการมาเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด 
และ ข้อได้รับอิทธิพลจากสื่อสังคมออนไลน์ ความมีช่ือเสียงของสถานท่ี และ ความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มี
ครบครัน อยู่ในระดับมาก 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีระดบัความคดิเห็นต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อท่านอยากกลับมาใช้บริการหรือ ซื้อทัวรไ์หว้พระนีอ้ีกครั้งในอนาคตเมื่อท่านเกิดความพึงพอใจ และ ท่านยินดี
ที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อทัวรไ์หว้พระนีใ้นอนาคตหากมีราคาทัวร์มีการปรบัเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับมากทีสุ่ด และ ข้อหากท่านมี
ความต้องท่องเที่ยว ท่านจะนึกถึงทัวร์ไหว้พระเป็นอันดับแรก ท่านวางแผนที่จะซื้อทัวรไ์หว้พระนี้อีกในอนาคต และ ท่านจะ
ท่องเที่ยวกับทัวร์ไหว้พระอยูเ่สมอเพราะถือว่าเป็นความสงบสุขทางจิตใจ และการพักผ่อนของตัวท่านเองอยู่ในระดับมาก 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางประชาการศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
โดยผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้แตกต่างกัน มีความตั้งใจ
ท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านที่พัก มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเ ที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า  องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกและ ด้านท่ีพัก มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ร้อยละ 59.4 

สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย แรงจูงใจผลักดันในการท่องเที่ยว และแรงจูงใจดึงดูดใน
การท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัย
พบว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านแรงจูงใจผลักดันในการท่องเที่ยวและ ด้านแรงจูงใจดึงดูดในการท่องเที่ยวมี 
อิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ร้อยละ 67.4 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวและแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้
พระของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 สมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางประชาการศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
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 นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกันมีความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร            
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากเพศหญิงและเพศชายมีความต้องการการท่องเที่ยวที่
เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวไหว้พระซึ่งนักท่องเที่ยวต่างมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันส่วนใหญ่เพื่อเสริมความ
เป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ดังนั้นการท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวท้ังเพศชายและเพศหญิง 
นักท่องเที่ยวท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท าบุญไหว้พระหรือการท่องเที่ยวทัวร์ไหว้
พระนั้นนิยมเดินทางมาเป็นลักษณะของครอบครัว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวที่หลากหลายวัย ดังนั้น ความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ
จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยหรืออายุท่ีจะส่งผลต่อความตั้งใจของนักท่องนักท่องเที่ยว 
 นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อาจเนื่องมาจาก นักท่องเที่ยวท่ีมีความชอบการท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระนั้นมี
หลากหลายกลุ่มทั้งแบบกลุ่มครอบครัว กลุ่มคนโสด หรือแม้กระทั่งกลุ่มของคู่รัก ดังนั้น การท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระจึงขึ้นอยู่กับ
ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของแต่ละบุคคลมากกว่า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางสังคมของนักท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจาก พุทธศาสนิกชนนั้นได้รับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
นอกเหนือจากวัดแล้วยังมีการเผยแพร่ในสถานศึกษาโดยการบรรจุหลักสูตรพระพุทธศาสนาให้กับสถานศึกษาท าให้เกิดความ
เลื่อมใส และศรัทธนา ดังนั้น ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะไม่มีผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้
พระของนักท่องเที่ยว 
 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร          
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวท่ีมีอาชีพที่หลากหลายท าให้มีเวลาว่างหรือ
เวลาการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ทัวร์ไหว้ในปัจจุบันมีแพ็คเก็จในการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อตอบ สนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น เช่น ทัวร์ไปเช้าเย็นกลับ หรือทัวร์ค้างคืน ดังนั้น นักท่องเที่ยวจึงมีทางเลือกในการซื้อทัวร์
ได้ตามความต้องการได้ของแต่ละบุคคล 
 นักท่องเที่ยวที่มีรายได้แตกต่างกันมีความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร           
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากทัวร์ไหว้พระเป็นทัวร์ที่จัดขึ้นในประเทศไทย และมี
หลากหลายราคาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความตอ้งการหรอืตามรายได้ของนักท่องเที่ยวแต่ละคน มีทั้งทัวร์ที่มีราคาสูงจนถึง
ราคาถูกมาก ส าหรับนักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้สูงสามารถเลือกซื้อทัวร์ได้ในลักษณะค้างคืนและมีระยะเวลาหลายวัน ซึ่งจะมีราคา
ที่เพ่ิมสูงขึ้นส่วน ส่วนนักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้น้อยก็สามารถเลือกทัวร์ไหว้พระไปเช้าเย็นกลับได้ ดังนั้น รายได้ไม่ได้มีผลต่อความ
ตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระของนักท่องเที่ยว 
 ดังนั้น นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความตั้งใจ
ท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ธนิกานต์ มะรินทร์ 
ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ของประชากรศาสตร์ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: วัดสมานรัตนาราม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของสมาชิกในชุมชน ได้แก่ 

เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภูมิล าเนาเดิม ไม่มีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาท่ีแตกต่าง 
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 สมมติฐานข้อที่ 2 องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง ด้าน
สิ่งอานวยความสะดวก ด้านที่พัก มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจาก หาก
กิจกรรมทางพระพุทธนานั้นสอดคล้องกับความเช่ือและสามารถท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสุขทางใจแล้วย่อมท าให้
นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาท ากิจกรรมการทางวัด เช่น การปล่อยนก ปล่อยปลา การท าสังฆทาน การท าบุญในวันเกิด          
เป็นต้น 
 องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจ
เนื่องมาจาก หากภายในวัดมีสิ่งที่อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวย่อมส่งผลให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาร่วมท า
กิจกรรมภายในวัดได้ เช่น มีห้องน้ าท่ีสะอาด มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ และ มีการรักษาความปลอดภัยส าหรับการเดินทางมา
ท าบุญ เป็นต้น  
 องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ด้านท่ีพักมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจาก หากนักท่องเที่ยวมีความ
ต้องการท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระแบบค้างคืนนั้นสิ่งที่เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาท่องเที่ยวทัวร์
ไหว์พระคือ สถานที่พัก ซึ่งต้องเป็นสถานที่ที่มีความสะดวกสบาย สามารถเดินทางมาท ากิจกรรมกับทางวัดได้อย่างสะดวก 
และมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตอบค าถามหรือให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวได้ 
 ดังนั้นองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านที่พัก มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาศศุภา นิ่มบุญจาช (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีผลต่อความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาสนหนอกวัว ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ  
ทางการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความส าคัญมากที่สุด คื อ ด้านกิจกรรม โดยรูปแบบกิจกรรมมีความ 
เหมาะสม เป็นด้านที่มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมา คือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ล าดับถัดมา คือ ด้านที่พักโดยสถานที่  
ตั้งของที่พักมีความสะอาด และมีความ ปลอดภัย  
 สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย แรงจูงใจผลักดันในการท่องเที่ยว และแรงจูงใจดึงดูดใน
การท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านแรงจูงใจผลักดันในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ ยวทัวร์ไหว้พระ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจ
เนื่องมาจาก แรงจูงใจผลักดันในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ซื้อทัวร์ไหว้พระนั้น เกิดขึ้นจากความเชื่อและเลื่อมใสศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาโดยเช่ือว่าเมื่อท ากิจกรรมทางศาสนาแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความสุขทางใจและความเป็นสิริมงคลของชีวิต 
ดังนั้นแรงจูงใจนี้จึงส่งผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวีร์ บุญคุ้ม 
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการมาเยือนวัดส าคัญในจังหวัดเพชรบุรีและการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาเยือนซ้ าของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยววัดส าคัญในจังหวัดเพชรบุรี 
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มีการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดส าคัญในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ การรับรู้ต่อกายภาพ การรับรู้ต่อความน่าเลื่อมใสศรัทธา
ของวัด และการรับรู้ต่อความสะดวก 
 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านแรงจูงใจดึงดูดในการท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจ
เนื่องมาจาก นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาไหว้พระหรือเคารพโบราณสถานไม่เพียงแต่ต้องการความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเท่าน้ัน
แต่มีความต้องการเพลิดเพลินกับเที่ยวชมศาสนสถานหรือแม้กระทั่งการเดินถ่ายรูปเพื่อเป็นการสื่อสารกับสังคมออไลน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับค าว่ากล่าวของ ศิวพร มีนาภา (2561) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบพื้นฐานส าคัญด้านการ
ท่องเที่ยว ท้ังทางด้านสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวยังสถานที่แห่งนั้น ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานท่ีท่องเที่ยว ปัจจัยด้านสิ่ ง
อ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านการขนส่งและปัจจัยด้านการต้อนรับของเจ้าของสถานท่ี เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 ผลจากวิจัยองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระในประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวมีความตั้งใจ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. บริษัทท่องเที่ยวเกี่ยวกับทัวร์ไหว้พระควรมีกิจกรรมพิเศษส าหรับนักท่องเที่ยวโดยมีการประสานงานกับวัดเพื่อจัด
กิจกรรมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมีความตั้งใจท่องที่ยวทัวร์ไหว้พระ ได้แก่ กิจกรรมการท าบุญไว้พระเสริมดวง การท าสังฆทาน
หมู่ และการฟังเทศก์ การสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งหากมีกิจกรรมเหล่านี้แล้วย่อมจะท าให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจและต้องการ
ท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระเพิ่มมากข้ึน 

2. บริษัทท่องเที่ยวเกี่ยวกับทัวร์ไหว้พระควรเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่ การเพิ่มความ
สะดวกในการเดินทางไปวัด โดยที่บริษัทควรจัดหารถขนาดพอกับดีจ านวนของนักท่องเที่ยว มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ 
บนรถอย่างเพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็นน้ าดื่ม ของว่าง หมอน ผ้าห่ม เพื่อท่ีนักท่องเที่ยวจะได้มีความสะดวกสบายในการเดินทาง
ไปท่องเที่ยวทัวร์ไหว้พระให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทททัวร์ควรมีการประสานกับทางวัดเพื่อจัดหาที่จอดรถภายในวัด เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินเข้าภายในวัดโดยไม่ต้องเดินไกล และทางวัดก็ควรมีการอ านวยความสะดวกใน
ด้านอื่น ๆ ภายในวัด เช่น การรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีกล้องวงจรปิดติดไว้ท่ัวบริเวณวัด เพื่อป้องกันของ
มีค่าสูญหายหรือการก่ออาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในวัด 

3. บริษัทท่องเที่ยวเกี่ยวกับทัวร์ไหว้พระควรจัดหาที่พักหรือโรงแรมที่มีความสะอาดและปลอดภัยส าหรับการพักค้าง
คืนของนักท่องเที่ยว และมีสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ภายในห้องพัก ครบครัน มีสัญญาไวไฟ โทรศัพท์ แอร์ และเครื่องท า
น้ าอุ่นที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ที่พักหรือโรงแรมควรตั้งอยู่ใกล้กับวัดหรือศาสนาสถานที่ท ากิจกรรมทัวร์ไหว้พระเพื่อที่
นักท่องเที่ยวในทัวร์จะได้ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่เหนื่อยในการต้องเดินทางไปวัดอีกด้วย 

4. การซื้อทัวร์ท่องเที่ยวไหว้พระกับทางบริษัททัวร์ควรน าเสนอให้เห็นถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายมากกว่าที่จะ
เดินทางท่องเที่ยวไหว้พระด้วยตนเอง เช่น มีคนคอยอ านวยความสะดวกในการเดินทางตลอด24ช่ัวโมง หรือมีการน าชมศาสน
สถานในมุมมองใหม่ที่ถ้าเดินทางมาเอง นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับประสบการณ์นี้ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวซื้อทัวร์เพื่อมาไหว้
พระกันมากขึ้น และทางบริษัททัวร์ต้องมีประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีเป็นศาสนสถานท่ีมีชื่อเสียงและมีความสวยงาม โดย
เน้นช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Line IG และ website เป็นต้น เพราะประชากรในยุคนี้ใช้สื่อออนไลน์เป็นหลัก โดย
ให้ท าสื่อที่มีความดึงดูดใจ โดยใช้ภาพที่มีความสะดุดตาของศาสนสถานหรือใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงด้านศาสนสถานมาเป็นคน
ชักชวนประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวออกมาซื้อทัวร์ไหว้พระกับบริษัททัวร์มากกว่ากรเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
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5. บริษัทท่องเที่ยวเกี่ยวกับทัวร์ไหว้พระควรมีการท าการสื่อสารการตลาดให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ โดย
เน้นว่าเมื่อไหร่ที่คนเรามีความทุกข์จิตใจไม่สงบ ต้องการการแสวงบุญ การออกมาเดินทางท่องเที่ยวไหว้พระเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่พุทธศาสนิกชนพึงกระท า เพราะการเดินทางมาไหว้พระจะท าให้เกิดความสบายใจ ความสงบให้กับตัวเรามากขึ้น โดยสื่อ
ที่ท าออกไปต้องสามารถเพิ่มแรงผลักดันให้นักท่องเที่ยวอยากท่ีจะผลักดันตัวเองให้ออกจากบ้านเพื่อมาเดินทางท่องเที่ยวทัวร์
ไหว้พระเพื่อหาความสงบให้กับจิตใจ โดยที่ต้องมีการแสดงจุดเด่นในสื่อนั้น ๆ ด้วยว่าถ้าเดินทางมากับทัวร์จะมีข้อที่ดีกว่าการ
เดินทางด้วยตัวเองอย่างไร เช่น เพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนได้ โดยที่ระหว่างเดินทาง ทางทัวร์ก็จะมีการจัด
กิจกรรมบนรถให้แต่ละครอบครัวได้ท ากิจกรรมตอบค าถามต่าง ๆ ร่วมกัน นอกจากนั้น  ทางทัวร์ไหว้พระก็ยังจะมีการจัด
กิจกรรมร่วมกับทางวัดซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะท าแค่เฉพาะกรุ้ปทัวร์เท่าน้ัน เช่น สวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมฟังเทศน์ กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรม ถวายสังฆทาน เป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความอยากผลักดันตัวเองออกมาท่องเที่ยวไหว้พระกับทัวร์มากกว่าเดินทาง
ด้วยตนเองมากขึ้น 
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