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Abstract 
 
Research Title  :   BEHAVIORAL PATTERNS AND MOTIVATION IN CULTURAL 
Author :   Wareeya Khlungsaeng,  
 Year  :   2563  

.................................................................................................  
The objectives of this research are 1). to study behavioral patterns in cultural tourism 
atBan  Ton  Tarn  community  2). to study  motivation  in  cultural  the  results  showed  
that  most  of  the respondents were female which resulting at 57.8 percent and most of 
them were 25-34 years old. Regarding their status, most respondents were single which 
accounting for 48.5 percent. The educational level aspects, most of them had a 
bachelor degree which accounting for 53.8 percent. For the occupation of the 
respondents, most of them were students which accounting for 32.8 percent. The 
average monthly income ofrespondents, most of respondents earn less than  or  equal  
to  10,000  baht  per  month.Most  of  the  tourism  behavior  patterns,  the  research 
results  shown  that 1)66.4percentof  the  respondent  travel  with  their  family 2)There  
are group of 1-3 people travelingtogether, which representing at 44percent3) 55percentof 
the respondents  travel 1-2 times  per  month 4)A  one-day  trip  was  shown  at 
81.6percent5)Travelling  at  the  end  of  the  week  (Saturday –Sunday)  representing  at 
53 53percent,  6)Tourism  expenses  was  shown  at  59.6percent7) Majority  of  the  
respondents  got  the information from friend’s recommendation at 40.6% and 8)A 
favorite activity of respondents is  watching  the  demonstration  of  local  woven  
fabrics  which  accounting  for 30.6 percent.Regarding  tourism  motivation,  it  was  
found  that  the  overall  opinion  was  at  a  high  level  (= 3.80, SD = 0.79). When 
considering each aspect, it was found that cultural motivation had the highest  mean  
which  is  at  the  highest  level  at  (=  4.22,  S.D.  =  0.78)  followed  by  physical 
motivation was at a high level at (= 3.90, S.D. = 0.76),interpersonal motivation was at a 
high level at (= 3.70, S.D. = 0.74). status or reputation motivation had the least mean at a 
moderatelevel at (= 3.80, SD = 0.89)respectively. 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากคนทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของแหล่งท่องเที่ยวที่
อยากมาสัมผัส ส่งผลให้ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
เห็นได้จากรายได้ จากการท่องเที่ยวในประเทศไทย ณ เดือนเมษายน 2561 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมาร้อยละ 16.07 โดยรายได้ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวร้อยละ 17.55 และรายได้ของ
นักท่องเที่ยวไทยขยายตัว ร้อยละ 12.21 ดังนั้นจึงปฎิเสธไม่ได้เลยว่า เศรษฐกิจไทยที่เจริญเติบโตรายได้
ส่วนหนึ่งมาจากการท่องเที่ยว รัฐบาลจึง เล็งเห็นถึงการกระจายรายได้ของการท่องเที่ยวไปสู่ชาวบ้าน
โดยตรงจากการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือให้เม็ดเงินจาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลงไปสู่เศรษฐกิจฐานราก
ของประเทศซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ เศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อนประเทศ 
(ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน,2561)[1]. 

"วัฒนธรรมประจำชาติ” คือ สิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจ เป็นต้นทุนที่สามารถสร้างรายได้
ให้สังคมอยู่ดีกินดี มีความมั่นคง วัฒนธรรมจึงเป็นกลไกที่สามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศ และกระจาย
รายได้สู่ชุมชน ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เป็นอุตสาหกรรมการบริการที่ทำรายได้
มหาศาลให้กับประเทศ การใช้ทุนวัฒนธรรมยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใน
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  โดยนำเอาทรัพยากรในชุมชนทั้งทางธรรมชาติ มรดกภูมิปัญญา 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน งานหัตถกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน มาเป็นจุดเริ่มต้น
ในการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการอย่างยั่งยืนสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ท้องถิ่นโดยตรง (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม,2562)[2] 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทา ง
ประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสั งคม โดย
สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงาม
และประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุค
สมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี (ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
,2556)[3]. 

อย่างไรก็ดีท่ามกลางการแข่งขันของตลาดท่องเที่ยวที่สูงขึ้นกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน  

 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความพิเศษตรงที่นักท่องเที่ยวจะเน้นที่การศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่
หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สถานที่ดังกล่าวจะมีการบอกเล่า



เรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์
ความรู้และการให้คุณค่าของสังคมโดยสามารถสะท้อนให้เห็นถึง สภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละ
ยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี  (กาญจนา แสง
ลิ้มสุวรรณ และ ศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ,2555)[4] 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการท่องเที่ยวที่อยู่บนพื้นฐานของคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือ
วัฒนธรรมชุมชน ก่อให้เกิดคุณค่าของชุมชน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยว รวมถึงการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน สามารถสร้างจุดเด่นให้กับชุมชนส่งผลต่อการ
เกิดอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นปัจจัยประการสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของการท่องเที่ยว ทำให้
ผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรมในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างแรงจูงใจความพึงพอใจและเพ่ือส่งเสริมการทอง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษารูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
2.เพ่ือศึกษาแรงจูงใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรประกอบด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

การวิจัยครั้งนี้ ได้กำหนดขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
2.1 ด้านพฤติกรรมในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 
2.2 ด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 

3. ขอบเขตด้านเวลา  
งานวิจัยนี้ดำเนินการ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. ทราบถึงรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 2. ทราบถึงแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
 
 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้

ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปของสถานที่ที่ทำ
วิจัยในครั้งนี้อีกด้วย เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาท่องเที่ยวชุมชน โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้า งานวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องและควรนำมาพิจารณา ดังนี้  

2.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.1แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
 2.1.2แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 2.1.3แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจ 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
2.1.1แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
  ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทาง

และท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้นที่กรุงโรม  ประเทศอิตาลี  และได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “การ
ท่องเที่ยว”  ไว้ว่า “การเดินทางเพ่ือความบันเทิงรื่นเริงใจ  เยี่ยมญาติ หรือการไปร่วมประชุมแต่มิใช่เพ่ือ
การประกอบอาชีพเป็นหลักฐานหรือไม่พำนักอยู่เป็นการถาวร”  

 ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2546) ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพ่ือ
ความเพลิดเพลิน  พักผ่อนหย่อนใจและเป็นการเดินทางที่มีเงื่อนไข 3 ประการคือ 1. เดินทางจากที่อยู่
อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว2. เดินทางด้วยความสมัครใจ 3. เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ที่
ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได ้
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542) ให้ความหมายว่าการ
ท่องเที่ยวว่าเป็นการนันทนาการรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาว่างที่มีการเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง 
ซึ่งหมายถึงเดินทางจากที่อยู่อาศัยไปยังอีกที่หนึ่งที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีแรงกระตุ้นจากความต้องการในด้านกายภาพ วัฒนธรรม การปฏิสัมพนัธ์  

 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2550) ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวโดยผู้ท่องเที่ยวไม่มุ่งหวังที่
จะได้รับผลตอบแทน แต่เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหย่อนอารมณ์ เพ่ือทำนุบำรุงสุขภาพ และเพ่ือสนอง
ความอยากรู้อยากเห็น 
  ดังนั้น การท่องเที่ยว หมายถึง การที่บุคคลเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง 
โดยเกิดจากแรงกระตุ้นหรือความต้องการเพ่ือพักผ่อน ศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ซึ่งก่อให้เกิดความสุข 
ความสบายใจ ความรู้ รวมถึงการมีจิตใจและสุขภาพท่ีดีตามมา 



   
 
  

2.1.2แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 ชิราภรณ์ โลหะชาละ(2556) ให้ความหมายว่า นักท่องเที่ยวคือ ผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือน

ชั่วคราวอาจพำนักหรือเข้าอยู่ในประเทศนั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือพักผ่อน เพ่ือสุขภาพ เพ่ือ
การศึกษา เพ่ือการศาสนา เพ่ือการกีฬา หรือเพ่ือเยี่ยมเยียนญาติมิตร เพ่ือการธุรกิจ เพื่อศึกษาวิถีชีวิต โดย
หากพำนักในประเทศนั้นอย่างน้อย 24 ชั่วโมงจะหมายถึงนักท่องเที่ยว (Tourist) และหากพำนักใน
ประเทศนั้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงจะหมายถึงนักทัศนาจร (Excursionist) 

  องค์การการท่องเที่ยว หรือ WTO (World Tourist Organization) ให้ความหมายว่า 
นักท่องเที่ยวหมายถึงบุคคลใดก็ตามเดินทางไปยังสถานที่ท่ีไม่ใช่ที่อยู่อาศัย  

 Ogilvie พ.ศ.2476 (ค.ศ.1933) ให้ความหมายว่า นักท่องเที่ยวคือ บุคคลที่อยู่ห่างจาก
บ้านในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง และใช้เงินในสถานที่นั้นๆ โดยไม่ได้รับรายได้ใดๆ 

 Cohen ( 1979 อ้างถึงใน เลิศพร ภาระสกุล,2559) ได้แบ่งประเภทของนักท่องเที่ยว 5 
ประเภท ดังนี้  

 1.นักท่องเที่ยวต้องการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นการท่องเที่ยวเพื่อคลายความเครียด 
 2.นักท่องเที่ยวที่ต้องการสิ่งแปลกใหม่ เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือหลีกหนีความจำเจ  

ต้องการลืมความเบื่อหน่าย 
 3.นักท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ เป็นการท่องเที่ยวที่ได้เห็น ได้ดู สัมผัสสิ่งแปลกใหม่ 
 4.นักท่องเทียวชอบทดลอง เป็นการท่องเที่ยวที่เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถื่น มีส่วน

ร่วมในกิจกรรม ของคนมนสังคมนั้น เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี การทำอาหาร 
 5.นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่สนใจสิ่งอำนวยความ

สะดวก ฝังตัวเรียนรู้วิถีชีวิตคนในพ้ืนที่ พักในโฮมสเตย์  
 McKercher และ du Cros (2002 อ้างถึงใน เลิศพร ภาระสกุล ,2559 ) ได้จำแนก

นักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้  
1. นักท่องเที่ยวที่มีจุดมุ่ งหมายมาท่องเที่ยวทางวัฒนรรม(the purposeful 

cultural tourist) การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเปินแรงจูงใจหลักในการมาเยือนแหล่งท่องเที่ยว และ
นักท่องเทีย่วได้รับประสบการณีในระดับลึก 

2. นักท่องเที่ ยวเพ่ือชมวัฒ นธรรม (the sightseeing cultural tourist) ชม
วัฒนธรรมเป็นหลักแต่ได้ประสบการณ์ตื้น ๆ 

3. นักท่ องเที่ ยวทางวัฒ นธรรมที่ ไม่ ได้ วางแผนแต่ ได้ รับประโยชน์  (The 
serendipitous cultural tourist) ไม่ได้มาท่องเที่ยวเพ่ือเหตุผลทางวัฒนธรรม แต่หลังจากเข้าร่วมกลับ
ได้รับประโยชน์  



 

4. นักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบเรื่อยเปื่อย (the casual cultural tourist) 
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับต่ำ ผลก็คือได้รับประสบการณต์่ำด้วย 

5. นักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยบังเอิญ (the incidental cultural tourist) 
ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแต่ก็ได้ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผลก็คือเกิดความรู้ทางด้าน
วัฒนธรรมอย่างผิวเผิน 

 ทั้งนี้ นักวิชาการทั้ง 2 ท่าน ยังได้เสนอแนะวิธีการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  5 ประเด็น ดังนี้  

 1.การเล่าเรื่อง การเล่าเรื่องเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานเป็นการทำให้แหล่งท่องเที่ยวมี
ความหมายสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นการปลุกเร้าความสนใจให้เกิดขึ้น การเล่าเรื่องคือการสื่อความหมาย 
(interpretation) การทำประวัติย่อเกี่ยวกับโบราณสถานให้นักท่องเที่ยวอ่าน การจัดให้มีมัคคุเทศก์นำชม 
การจัดให้มีบริการเทปบันทึกเสียงแบบ 

 2.การสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับแหล่ง คือการปลุกซากโบราณสถานกลับคืนชีพขึ้นมา
ใหม่ด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนานสนใจที่จะเรียนรู้ และใช้เวลาอยู่ใน
แหล่งโบราณสถานให้นานขึ้น ซึ่งจะนำไปสูประสบการณ์ในระดับลึก ความสามารถในการเล่าเรื่ อง
ประวัติศาสตร์ที่นำเบื่อให้สนุกเป็นสิ่งมัคคุเทศก์ก็ต้องมีการฝึกฝนพกพาพร้อมหูฟังคือตัวอย่างของการเล่า
เรื่อง 

 3.ทำให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไป
เดินดูเดินชมบริเวณที่เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด ชนการเดินชมอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย การเดินชมพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ 

 4.ทำให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวนักท่องเที่ยว  พยายาม
เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เข้ากับประวัติศาสตร์โลกหรือ
ประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยว เช่น การโยงประวัติศาสตร์ของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ที่ลพบุรี เข้ากับ
ประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสตอนที่ส่งราชทูตมาเช้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ ขณะนำนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส
ชมแหล่งผ่องเที่ยว 

 5.เน้นที่คุณภาพและความเป็นของแท้ การจัดแสดงโบราณวัตถุอย่างมีคุณภาพ มีศิลปะ 
จะเป็นการสร้างความน่าสนใจและน่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว การจัดวางงานศิลปะอย่างเป็นระเบียบ 
การจัดแสงเงาให้น่าประทับใจ คือบางตัวอย่างของการจัดการอย่างมีคุณภาพ นักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาและมีการเดินทางมามาก เขาสามารถบอกได้ว่าสิ่งใดดีมีคุณภาพ ถ้าประทับใจ จะ
กลับมาเยือนซ้ำ และจะบอกต่อให้ผู้อื่นมาชมด้วย 
  ดังนั้น นักท่องเที่ยวหมายถึงผู้ที่ เดินทางพำนักหรือเข้าอยู่ ในประเทศนั้นๆ โดยมี
วัตถุประสงค์คือ เพื่อพักผ่อน เพ่ือสุขภาพ เพื่อการศึกษา เพื่อการศาสนา เพื่อการกีฬา หรือเพ่ือเยี่ยมเยียน
ญาติมิตร เพ่ือการธุรกิจ เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต ทั้งนี้หากเป็นนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็



มักจะต้องการชมวัฒนธรรมอาจมีความตั้งใจต้องการสัมผัสวัฒนธรรมอยู่แล้วหรือได้รับความรู้ด้าน
วัฒนธรรมโดยบังเอิญ  
 
  รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

John Swarbrooke และ Susan Horner (1999 อ้างใน สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ,2554) ได้
เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ 7 รูปแบบ ดังนี้  
1.นักท่องเที่ยวแบบหลงใหลทะเล 
2. นักท่องเที่ยวชอบผูกมิตร 
3. นักท่องเทีย่วแบบชอบธรรมชาติ 
4. นักท่องเที่ยวแบบแสวงหาการพักผ่อน 
5.นักท่องเที่ยวที่เป็นนักค้นหา 
6. นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นครอบครัว 
7. นักท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม 
 Cohen (1979 อ้างใน สุวีร์ณั สญ์  โสภณศิริ ,2554) ได้ เสนอรูปแบบพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวไว้ 5 รูปแบบ ดังนี้ 
1.นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ 
2.นักท่องเที่ยวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน 
3.นักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์ 
4.นักท่องเที่ยวแบบชอบทดลอง 
5.นักท่องเที่ยวแบบคนท้องถิ่น 

Perreault และ Dorden (1997 อ้างใน สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ,2554) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวไว้ 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1.นักท่องเที่ยวแบบประหยัด 
2.นักท่องเที่ยวชอบผจญภัย 
3.นักท่องเที่ยวประเภทเดินทางวันหยุด 
4.นักท่องเที่ยวแบบชอบเดินทางโดยใช้ระยะเวลานาน 

ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2542)  กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวการเดินทางของแต่ละ
บุคคลมีความแตกต่างกันหลายประการ ดังนี้  



 

1. เงิน หรือค่าใช้จ่าย การเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะใกล้ หรือไกลจำเป็นต้องมีเงิน หรือ
งบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าหาร ค่าบริการสำหรับสิ่งอำนวยความ
สะดวกและการใช้จ่ายซื้อของ เป็นต้น 

2. เวลา เพราะแต่ละบุคคลย่อมอยู่ในสถานภาพทางการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน บาง
คนอาจใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์เพ่ือการท่องเที่ยว แต่บางคนอาจจะต้องรอถึงปิดภาคเรียน หรือบางคน
อาจใช้เวลาหลังช่วงชีวิตทำงานเพ่ือการท่องเที่ยว เป็นตัน 

3. ความตั้งใจที่จะไป ปัจจัยนี้เกิดจากเหตุผลและความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวอย่างแท้จริง การมี
เงินและเวลาคงไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวได้ถ้าไม่ตั้งใจ เช่น ความต้องการที่จะเดินทาง
ท่องเที่ยว ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง ฤดูกาล สิ่งอำนวยความสะดวก ความ
ปลอดภัยและภาพพจน์ 

 
การท่องเที่ยวแบบต่าง ๆ 

จากปัจจัยที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวจึงทำให้เกิดนักท่องเที่ยวแบบต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะของ
การไปท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1.การท่องเที่ยวส่วนบุคคล ได้แก่ การท่องเที่ยวที่มักท่องเที่ยวจัดขึ้นสำหรับตัวเองและ
ครอบครัว หรือลำหรับตัวเองกับกลุ่มเพ่ือน โดยใช้รถส่วนตัว หรือเช่ารถบัสไปกัน เอง โดยกำหนดว่า
สถานที่ไป กำหนดวัน กำหนดสถานที่ท่องเที่ยว หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ นอกจากนี้ยังกำหนดสิ่ง
ที่ปรารถนา ได้แก่ การบริการต่างๆ ระหว่างทาง และปลายทาง 

      2.การท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือนำเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวของคนหนึ่งคน หรือกี่คนก็ตาม
ซึ่งมิได้นัดกัน โดยเสียค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทนำเที่ยวเป็นผู้จัดเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้จัดบริษัทนำเที่ยวผู้จัด
นำเที่ยวจะจัดการเรื่องยานพาหนะ โรงแรมและการบริการอ่ืน ๆ โดยกำหนดไว้เป็นรายการที่แน่นอน การ
ท่องเที่ยวแบบนี้นักท่องเที่ยวมักเสียเงินน้อยกว่าแต่ก็ขาดอิสระไปบ้าง ในเรื่องสถานที่อยากจะไปเที่ยว 
และต้องกระทำการต่าง ๆ ตามกำหนดเวลา 

    3.การท่องเที่ยวตามคาบเวลาการท่องเที่ยว มีดังนี้ 1. การท่องเที่ยวคาบเวลายาว ถ้าเป็น
การท่องเที่ยวเพ่ือวัฒนธรรม หรือการศึกษาหมายถึง การพักอยู่  ณ ที่หนึ่งที่ใดเป็นคาบเวลายานับเป็น
สัปดาห์ หรือเดือน ถ้าเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือความสนุกคาบเวลาอาจยาวนาน 2.การท่องเที่ยวคาบเวลาสั้น 
เป็นการท่องเที่ยวเวลา 2-3 วัน ถึง 10 – 12 วัน เป็นระยะเวลาท่องเที่ยวของผู้ทำงานซึ่งไม่มีโอกาสจะไป
พักผ่อนได้นานๆ 3.การท่องเที่ยวแบบทัศนาจร เป็นการท่องเที่ยวไม่เกิน 24 ชั่วโมง 4.การท่องเที่ยวตาม
พาหนะการทอ่งเที่ยว โดยเรือ รถสาธารณะ รถส่วนตัว รถไฟ เครื่องบิน  



 

 

2.1.3แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 
 แสงเดือน รดินธร (2555) กล่าว แรงจูงใจในการท่องเที่ยว(Tourism Motivations) คือ 

สิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลแสวงหาความพอใจด้วยพฤติกรรมที่มีเป้หมาย โดยการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่
หนึ่งๆ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ หลีกหนีจากวิถีชีวิตเดิมๆ รวมถึงการไปเยี่ยมญาติหรือเพ่ือน ซึ่ง
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ปัจจัยพ้ืนฐานคือ 1.ปัจจัยผลักดัน (Push Factors) และ
ปัจจัยดึงดูด หรือปัจจัยจูงใจ (Pull Factors) กล่าวคือ ปัจจัยผลักดัน (Push Factors)เป็นปัจจัยจูงใจทาง
จิตวิทยาสังคม หรือความต้องการภายในตัวบุคคลที่ทำให้ 
อยากดินทางเพ่ือการท่องเที่ยว หรือเป็นมูลเหตุภายในของตัวบุคคลที่จุดชนวนความต้องการในการ
เดินทางท่องเที่ยว 

 ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2544) กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวของบุคคลมีความ 
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  
   1. ปัจจัยภายในตัวบุคคล เป็นสาเหตุและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเดินทาง เป็น
แรงจูงใจ ทางด้านความต้องการพักผ่อนของบุคคล การรับรู้ทางด้านสถานที่ท้องเที่ยว การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การท่องเที่ยว ความเชื่อในสถานการณ์  ข้อมูลที่ ได้เคยพบเห็น ทัศนคติต่อจุดหมาย 
ปลายทาง  
   2. ปัจจัยอิทธิพลจากภายนอกที่เป็นปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
ได้แก่ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สภาวะการ
ทำงาน ลักษณะการบริโภคของครอบครัว ปัจจัยทางเศรษฐกิจในครัวเรือนและเศรษฐกิจของประเทศ 
ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ระดับชั้น  ทางสังคม 
ค่านิยม ปัจจัยทางกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และปัจจัยทาง เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
ต่อการติดตอ่สื่อสาร และเป็นสารสนเทศ  

  3. ปัจจัยที่มีรากฐานมาจากความต้องการจําเป็นของบุคคล เป็นปัจจัยที่เป็นความ
ต้องการ จําเป็นทางด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ทุกคน ตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s 
Theory of Motivation) ที่กล่าวว่า มนุษย์มีลําดับขั้นของความต้องการจําเป็นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 3.1 
ความต้องการจําเป็นเพ่ือการดํารงชีวิต 3.2 ความต้องการจําเป็นในเรื่องความปลอดภัย 3.3 ความต้องการ
จําเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ และได้รับการยอมรับในสังคม ได้รับความรัก ความเข้าใจให้ความสําคัญ ยก
ย่อง เอาใจใส่จากกลุ่มเพ่ือน 3.4 ความต้องการจําเป็นในเรื่องเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ความมีหน้าตา และ
สถานะทางสังคม เป็นแรงจูงใจระดับสูงที่ต้องการได๎รับการอํานวยความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง หรือได้พบ
เห็น ทดลองสิ่งแปลกใหม่ที่ เป็นเกียรติมากกว่าคนอ่ืน 3.5 ความต้องการจําเป็นในเรื่องการได้รับ



 

ความสําเร็จสูงสุดในชีวิตที่พึงกระทําได้ตาม ศักยภาพ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของตน ถือได้ว่าเป็น
แรงจูงใจที่มีเป้าหมายสูงสุด และแตกตา่ง กันไปในแตล่ะบุคคล  

 และความต้องการในเรื่องการได้รับความสําเร็จสูงสุดในชีวิตนี้เองที่เป็นแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวเพ่ือความต้องการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ พัฒนาบุคลิกภาพ กระทำในสิ่งที่ท้าทาย ได้ทำในสิ่ง
แปลกใหม่ สัมผัสสิ่งใหม่  

 Swarbrooke(1999 อ้างถึงในเลิศพร ภาระสกุล,2559) แบ่งแรงจูงใจการเดินทาง 6 
ชนิด ได้แก่  

1. แรงจูงใจทางด้านสรีระหรือทางกายภาพ (physical) ได้แก่ ความต้องการที่จะพักผ่อนหย่อนใจ
จากความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน ความต้องการที่จะได้พักผ่อน  

2. แรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม(cultural) ความสนใจที่จะได้สัมผัสวัฒนธรรมที่แปลกใหม่การ
ท่องเที่ยวชมบ้านเมือง สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต การร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม  

3. แรงจูงใจส่วนบุคคล (Personal) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผลส่วนตัวของแต่ละบุคคล  
4. แรงจูงใจทางด้านสถานภาพ (status) แรงจูงใจที่ต้องการเที่ยวไปยังที่ไม่เคยมีใครไป โดยเชื่อว่า

การท่องเที่ยวแล้วมีหน้ามีตา มีคนพูดถึง ชื่นชม หรือชอบท่องเที่ยวเพื่อซื้อสินค้าแบรนด์เนม 
 
 
 
 
 
 ชิราภรณ์ โลหะชาละ(2556) กล่าวว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อแรงจูงใจในการ

ท่องเที่ยว มี 6 ประเด็นดังนี้  
1. แหล่งศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย โบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑสถาน  
2. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ประกอบด้วย งานเทศกาล ประเพณี จิตรกรรม ประติมากรรม 

สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ดนตรี ภาษา 
3. ศาสนา ประกอบด้วย ความเชื่อ ความศรัทธา คุณค่าของสังคม แหล่งกำเนิดของศาสนาเพ่อ

ความเป็นศิริมงคล เพ่ือการสักการะ เพ่ือระลึกถึงศาสดา 
4. ธุรกิจและวิชาการ เช่น การท่องเที่ยวเมื่อว่างจากการประชุม  
5. เกียรติภูมิ การท่องเที่ยวที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง สะท้อนค่านิยม รสนิยม  
6. การสนับสนุนการประกอบอาชีพ ชมรมของชุมชน โอทอป การซื้อของที่ระลึก ถือว่าเป็นการ

สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 
 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 



ทวีลาภ รัตนราช (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย์ชุมชนบ้านคลองเรือ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
ผลการวิจัยพบว่า1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย์ชุมชนบ้าน
คลองเรือ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีและมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท 2. นักท่องเที่ยวชาวไทยมีวัตถุประสงค์
หลักที่สำคัญที่สุดในการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย์ชุมชนบ้านคลองเรือ อำเภอพะ
โต๊ะ จังหวัดชุมพร เพ่ือหาความรู้และประสบการณ์ โดยมีเพ่ือนมีอิทธิพลในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาว
ไทยส่วนใหญ่เที่ยวกับเพ่ือน / ครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์(เสาร์-อาทิตย์) ใช้
ระยะเวลาในการท่องเที่ยว ค้างคืน 2 คืน ความถี่ในการท่องเที่ยว 1 - 2 ครั้ง / ปีและมีค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง น้อยกว่า 1,000 บาท 3. นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิง
สัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบ โฮมสเตย์ ชุมชนบ้านคลองเรือ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยรวมทุกด้าน 
อยู่ในระดับมาก 4. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นเพศชายและเพศหญิง และที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย์ ชุมชนบ้านคลองเรือ อำเภอพะโต๊ะ
จังหวัดชุมพร โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกันและที่มีรายได้ ต่อเดือน
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย์ ชุมชนบ้านคลองเรือ 
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ฐานียา บุญทวงษ์ (2559) ได้ศึกษาแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมายัง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า แหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อ
มิติด้านต่างๆ 
ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวม ได้แก่ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทบุคคล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแหลงข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ต่อมิติด้านโอกาสที่ได้เรียนรู้ ได้แก่ สื่อประเภทบุคคลและสื่อที่เป็นทางการ แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจต่อมิตดิ้านความโดดเด่นและความสวยงาม ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อที่เป็นทางการ 
 ศิวพร มีนาภา (2561) ) ได้ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยว และปัจจัยองค์ประกอบของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยว และปัจจัย
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่ อ งเที่ ย ว ใน จั งห วั ดพ ระน ครศรีอ ยุ ธย า  สถิ ติ ที่ ใช้ ใ น ก ารวิ เค ราะห์  คื อสถิ ติ เชิ งพ รรณ น า 
(DescriptiveStatistics) ในรูปการแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จากนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน โดยผู้วิจัย
ได้เลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุต่ ากว่า 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับ



 

การศึกษา อยู่ในช่วงปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ และรายได้ 10,001-20,000บาทต่อ
เดือน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยว และปัจจัยองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยว ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ธนัชพร เปี่ยมฤทัยพินิจ และ นชวัล ต้นทับทิมทอง (2562) ได้ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา พบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 30 – 39 ปีซึ่งมีการศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี 
ส่วนมากประกอบ อาชีพเจ้าของกิจการหรือธุรกิจ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท ขึ้นไป 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยไม่ได้มีภูมิลำเนาที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ จังหวัด หนองคาย 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น ซึ่งด้านพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดผ้านาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ ใช้ยานพาหนะรถทัวร์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือในการซื้อสินค้าที่ระลึก และช่วงเวลาที่เดินทางมาท่องเที่ยว เป็นวันหยุดปลายสัปดาห์ 
(วันเสาร์ - วันอาทิตย์)ส่วนมากมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่ที่ 2,001 - 3,000 บาท 

เสาวภา ไพทยวัฒน์ และคณะ(2555) ได้ศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบาง
คนท ี
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าชื่อของชุมชนกับความสัมพันธ์ด้านประวัติความเป็นมาก่อนการก่อตั้งเป็น
ชุมชนตามรูปแบบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครมีความสำคัญในการรวมตัวของคนในชุมชนเป็น
ลำดับแรก นอกจากนี้ความสำคัญของวัฒนธรรมชุมชนมีศูนย์รวมจากกลุ่มคนที่สืบทอดความผูกพันของ
กลุ่มคนที่อาศัยในพ้ืนที่มาเป็นเวลายาวนาน โดยมีกลุ่มผู้อาวุโสเป็นกลไกหลักและมีคณะกรรมการบริหาร
ชุมชนที่ทำการจัดกิจกรรมทางสังคมหลายรูปแบบให้ปรากฏอยู่ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง คนในชุมชนจะให้
ความร่วมมือด้านการประกอบอาชีพและหารายได้ร่วมกัน มีการสร้างเครือข่ายในชุมชนในลักษณะความ
เป็นเครือญาติแบบไทยด้านการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และคนใน 
ครอบครัวจะนำสมาชิกในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน กลุ่มคนในชุมชนที่รักและ
ผูกพันกับชุมชนเป็นกลุ่มคนซึ่งมิได้มีแผนในการย้ายออกจากชุมชนเพ่ือไปอยู่ในที่อยู่อาศัยแหล่งใหม่ คน
กลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมของชุมชนเป็นพิเศษ แม้ว่าพ้ืนที่ภายในชุมชนจะมีความคับ
แคบ แต่คนในชุมชนมีความคุ้นเคยและมีความสุขในด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่รู้จักกันมานาน สังคม
เมืองเป็นเพียงรูปแบบภายนอกในการบอกความเป็น 
ชุมชนในเมืองหลวง แต่ในการใช้ชีวิตจริงของคนในชุมชนจะมีความผูกพันเป็นพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม
บ้าน วัดและโรงเรียน ในชุมชนร่วมกับความไม่เคร่งเครียดในการใช้ชีวิตประจำวัน 
  อุดม สมบูรณ์ผลและคณะ ได้ศึกษา รูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือการการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อลักษณะการจัด
กิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลักษณะกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว



เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตแบบแท้จริงในชุมชน ในระดับมากที่สุด การแสดงพ้ืนบ้านที่น่าประทับใจแต่ละแหล่ง
ท่องเที่ยว และการบริการอาหารพ้ืนเมืองที่ไม่มีให้สัมผัสโดยทั่วไปการจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของ
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  โ ด ย ภ า พ ร ว ม ใ ห้ ค ว า ม ส ำ คั ญ แ ล ะ ค ว ร ด ำ เ นิ น 
การกิจกรรมมากรายด้าน พบว่า ด้านที่ควรให้ความสำคัญและควรดำเนินการกิจกรรม 5 อันดับ ได้แก่ มี
การนำวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารแหล่งท่องเที่ยวไปใช้มีการจัดเก็บข้อมูลหรือแสดงเพ่ือสามารถชม
กิจกรรมอย่างชัดเจน มีการจัดให้มีการอบรมด้านภาษาต่างประเทศและผู้เกี่ยวข้อง 
 

2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ประชากรศาสตร์ 
-เพศ  
-อายุ  
-สถานภาพ 
-ระดับการศึกษา  
-อาชีพ  
-รายได้ 

รูปแบบพฤติกรรม 
-รูปแบบการเดินทาง 
-จำนวนผู้ร่วมเดินทาง 
-ความถี่ในการท่องเที่ยวต่อเดือน 
-ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 
-ช่วงเวลาที่เดินทางมาท่องเที่ยว 
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ครั้ง 
-แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว 
-กิจกรรมที่ชื่นชอบ/สาเหตุที่มา 
 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
แรงจูงใจทางกายภาพ 
แรงจูงใจทางวัฒนธรรม 
แรงจูงใจระหว่างบุคคล 
แรงจูงใจทางด้านสถานภาพหรือชื่อเสียง 



 

บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากร ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จังหวัดสระบุรี จำนวน  540,182 คน ซึ่งการกำหนด

ขนาดของตัวอย่างผู้วิจัยคำนวณสูตรของ Yamane’s (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
โดยกำหนดค่าความคาดเคลื่อน 5%  

 

   n      = 2Ne1
N
+

 

    N  แทน  จำนวนประชากรของผู้ประกอบการ 
    E  แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
     E  = .05 
   N  =  540,182 คน 
 
 โดยกำหนดให้ 
   n  =  จำนวนตัวอย่าง 
    N  =  จำนวนประชากรทั้งหมดที่ทราบค่า 
    e  =  ค่าความคลาดเคลื่อนซึ่งกำหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.05 
 
 แทนค่าสูตร  

     n =  
2)05(.5401821

182,540

+
 

           = 400 คน  
 
จากการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสามารถกำหนดเป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติงาน

ตามลักษณะภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยสูตรการคำนวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, 
p. 125) ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนเท่ากับ 400 คน จากนั้นผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) แล้วทำการคำนวณสัดส่วนเพ่ือให้ได้จำนวนสัดส่วนตัวอย่าง จากนั้นผู้วิจัย
ทำการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยการนำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการนั้นมาทำการ
คัดเลือกโดยการจับฉลากเพ่ือให้ได้ตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม 

 



  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร ซึ่ง
ในการสร้างแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น อาศัยข้อมูลจาก ตำรา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัย
สร้างเองทั้งหมด โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นคำถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้โดยคำถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

     ตอนที่  2 เป็ น คำถาม เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม ใน การท่ อ งเที่ ย ว เชิ งวัฒ น ธรรม ใ น ชุ มชน  
โดยคำถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบได้
เพียงข้อเดียว  

 ตอนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน   โดยคำถามมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปลานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด ตามลำดับ  

  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน  จำนวน 400 คน โดยใช้
เทคนิค Taro Yamane นำมาใช้เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องและกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย ๆ ข้อมูลที่ใช้ในแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นข้อมูลในเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ วิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยว วิเคราะห์
แรงจูงใจทางกายภาพ แรงจูงใจทางวัฒนธรรม แรงจูงใจระหว่างบุคคล แรงจูงใจทางด้านสถานภาพหรือ
ชื่อเสียง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งค่างๆ โดยได้แบ่งข้อมูล 

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างคือ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่
ทราบโอกาส (Non-Probability Sampling) และทำการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Conveniences 
Sampling) เพราะนักท่องเทีย่วเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นแบบไม่ทราบโอกาส 



 

ข้อมูลทูติยภูมิ (Secondary Data) ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า อกสาร วารสาร หนัง
สื่อ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง  

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ในแบบสอบถามเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนั้นการวิเคราะห์จึงต้องใช้สถิติเชิง

พรรณนา และสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  
 
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  
1.การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ โดยการใช้วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความถี่  
2.การวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ –รูปแบบการเดินทาง -จำนวนผู้ร่วม

เดินทาง 
-ความถี่ในการท่องเที่ยวต่อเดือน –ระยะเวลาในการท่องเที่ยว –ช่วงเวลาที่เดินทางมาท่องเที่ยว -ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง/ครั้ง –แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว -กิจกรรมที่ชื่นชอบ/สาเหตุที่มา โดยเป็นการวิเคราะห์หา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความถี่  
  3.การวิเคราะห์แรงจูงใจ ประกอบด้วย แรงจูงใจทางกายภาพ แรงจูงใจทางวัฒนธรรม 
แรงจูงใจระหว่างบุคคล แรงจูงใจทางด้านสถานภาพหรือชื่อเสียง โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
   
   สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการให้คะแนนในแบบสอบถามที่ใช้สำรวจ มีเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้  
   5 คะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญมากท่ีสุด 
   4 คะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญมาก 
   3 คะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญปานกลาง 
   2 คะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญน้อย 
   1 คะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญน้องที่สุด 
  เกณฑ์การประเมินผล โดยใช้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ดังนี้  
   4.21 – 5.00  คะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญมากท่ีสุด 
   3.41 – 4.20  คะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญมาก 
   2.16 – 3.40  คะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญปานกลาง 
   1.81 – 2.60  คะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญน้อย 
   1.00 – 1.80  คะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญน้อยที่สุด 
 
 



  สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจข้อมูลแรงจูงใจ มีเกณฑ์ 5 
ระดับ ดังนี้  
   5 คะแนน หมายถึง ระดับแรงจูงใจมากท่ีสุด 
   4 คะแนน หมายถงึ ระดับแรงจูงใจมาก 
   3 คะแนน หมายถึง ระดับแรงจูงใจปานกลาง 
   2 คะแนน หมายถึง ระดบัแรงจูงใจน้อย 
   1 คะแนน หมายถึง ระดับแรงจูงใจน้อยที่สุด 

เกณฑ์การประเมินผล โดยใช้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ดังนี้  
   4.21 – 5.00  คะแนน หมายถึง ระดับแรงจูงใจมากท่ีสุด 
   3.41 – 4.20  คะแนน หมายถึง ระดับแรงจูงใจมาก 
   2.16 – 3.40  คะแนน หมายถึง ระดับแรงจูงใจปานกลาง 
   1.81 – 2.60  คะแนน หมายถึง ระดับแรงจูงใจน้อย 
   1.00 – 1.80  คะแนน หมายถึง ระดับแรงจูงใจที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษารูปแบบพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยทำการ
เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง โดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาทำการประมวลผล โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ดังนี้  
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 57.8 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 42.2 ตามลำดับ ด้านอายุพบว่าส่วนใหญ่มีอายุ 25 – 34 ปี คิด
เป็นร้อยละ 28 รองลงมาคืออายุ 35–44 ปีคิดเป็นร้อยละ 26.5  อายุ 15–24 ปี คิดเป็นร้อยละ21.5 อายุ 
45–54 ปี  
คิดเป็นร้อยละ14อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ10 ตามลำดับ ด้านสถานภาพ พบว่าผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือสถานภาพสมรสและมีบุตร คิด
เป็นร้อยละ 32.0  สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตร  คิดเป็นร้อยละ14.8  และหมายหรืออย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ
4.8 ตามลำดับ ด้านระดับการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.8 
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 35.8  ระดับประถมศึกษา คิด7.2 เป็นร้อยละ และระดับ
ปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามลำดับ ด้านอาชีพพบว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / นักศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 32.8 รองลงมามีอาชีพพนักงานเอกชน  คิดเป็นร้อยละ 24.8  รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจคิด
เป็นร้อยละ 18.5  ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ18.5 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามลำดับ 
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาคือ รายได้10,001–20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 25.2  รายได้20,001–
30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ18 รายได้30,001–40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ17.0 และรายได้ 40,001 บาท
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 12.2 ตามลำดับ  

จากตารางที่ 1 ด้านรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่พบว่า 1).มาเที่ยวกับครอบครัว  
ร้อยละ 66.4 2).มีผู้ร่วมเดินทางจำนวน 1-3 คน ร้อยละ44 3).มาท่องเที่ยว1-2ครั้ง/เดือน ร้อยละ 55  
4).ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวหนึ่งวันร้อยละ 81.6 5).มาเที่ยววันหยุดปลายสัปดาห์ (วันเสาร์ – วัน
อาทิตย์)  
ร้อยละ 53 6).มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ร้อยละ 59.6 7).ทราบแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวจากการแนะนำ 
ร้อยละ 40.6 และ 8).กิจกรรมที่ชื่นชอบคือชมการสาธิตผ้าทอพ้ืนเมือง ร้อยละ 30.6 
 
 
 
 



Table 1 แสดงพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
No. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จำนวน ร้อยละ 

1 รูปแบบการเดินทาง 

เที่ยวคนเดียว 61 15.3 

เที่ยวกับครอบครัว 266 66.4 

เที่ยวกับเพื่อน 73 18.3 

2 

 

 

 

 

จำนวนผู้ร่วมเดินทาง 

ไมม่ี(มาคนเดียว) 75 18.8 

1-3 คน 176 44 

3 คนขึ้นไป 149 37.2 

3 ความถี่ในการท่องเที่ยวต่อเดือน 

1-2 ครั้ง/เดือน 220 55 

มากกว่า 2 ครั้ง/เดือน 180 45 

4 ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 

1 วัน 326 81.6 

2 วัน 65 16.3 

3 วันขึ้นไป 9 2.1 

 

 



 

5 ช่วงเวลาที่เดินทางมาท่องเที่ยว 

วันธรรมดา (วันจันทร์ - วันศุกร์) 63 15.75 

วันหยุดปลายสัปดาห์ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) 212 53 

วันหยุดตามเทศกาล 125 31.25 

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ครัง้ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ1,000 บาท 239 59.6 

1,001 – 2,000 บาท 125 31.3 

2001 บาทข้ึนไป 36 9.1 

7 แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว 

การแนะนำ 162 40.6 

สื่อ 144 35.8 

ประสบการณ์ตรง 94 23.6 

8 กิจกรรมที่ช่ืนชอบ/สาเหตุที่มา 

ล่องเรือ 52 12.7 

ตลาดน้ำโบราณ 90 22.6 

มิตรภาพของคนในชุมชน 81 20.3 

ของที่ระลึก 55 13.8 

ผ้าทอพ้ืนเมือง 122 30.6 

 
 



จากตารางที่ 2 ด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยว พบว่า ความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( x  = 3.80 ,S.D.= 0.79) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แรงจูงใจทางวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x  = 4.22,S.D.= 0.78) รองลงมา คือ แรงจูงใจทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก ( x = 
3.90,S.D.= 0.76) แรงจูงใจระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมาก  ( x = 3.70,S.D.= 0.74) ส่วนลำดับสุดท้าย 
แรงจูงใจทางด้านสถานภาพหรือชื่อเสียง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.80,S.D.= 
0.89)  

Table 2 แสดงแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
No. แรงจูงใจ Mean S.D. แปลผล 

1 แรงจูงใจทางกายภาพ 3.90 0.76 มาก 

2 แรงจูงใจทางวัฒนธรรม 4.22 0.78 มากที่สุด 

3 แรงจูงใจระหว่างบุคคล 3.70 0.74 มาก 

4 แรงจูงใจทางด้านสถานภาพหรือชื่อเสียง 3.38 0.89 ปานกลาง 

สรุปแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 3.80 0.79 มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษารูปแบบพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
ในชุมชน มีรูปแบบการท่องเที่ยว สอดคล้องกับทฤษฎีของ Perreault และ Dorden (1979)อ้างใน  
นภัสพร จงรักษ์(2560)[7] ได้แก่ 1.นักท่องเที่ยวแบบประหยัด (Budget Travelers) คือนักท่องเที่ยวทีมี
รายได้ปานกลาง แต่แสวงหาการหยุดพักผ่อนหรือท่องเที่ยวที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่ำ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในชุมชน  มีรายได้ส่วนใหญ่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท โดยใช้จ่ายเงินในการ
ท่องเที่ยวแต่ละครั้งเป็นจำนวนเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 2.นักท่องเที่ยวประเภทเดินทาง
ระหว่างวันหยุด (Vacationers Travelers) ซึ่งช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาในชุมชน เป็นช่วงวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ สอดคล้องกับผลการวิจัย ของธนัชพร เปี่ยมฤทัยพินิจและ นชวัล ต้นทับทิมทอง[8]ได้วิจัย
เรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี กล่าวว่า ช่วงเวลาที่เดินทางมาท่องเที่ยว เป็นวันหยุดปลายสัปดาห์ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)  

และพบว่ามีรูปแบบการท่องเที่ยว สอดคล้องกับทฤษฎีของCohen (1979) [7] ได้แก่ 1.
นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งเน้นความสำคัญในกิจกรรมที่ 
เกี่ยวข้องกับการนันทนาการหรือการพักผ่อนทางร่างกาย ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชน ต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจกับกิจกรรมต่างๆที่ทางชุมชนมีให้ ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือ เที่ยวชม
ตลาดน้ำโบราณ สัมผัสมิตรภาพของคนในชุมชน ซื้อของที่ระลึก หรือชมการสาธิต ผ้ าทอพ้ืนเมือง 2.
นักท่องเที่ยวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) คือ นักท่องเที่ยวที่ชอบติดต่อ พูดคุยกับ
คนท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้และทำความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของคน
ท้องถิ่นซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ได้สัมผัส-พูดคุยและมีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น  

และสอดคล้องกับ (Swarbrookand Horner, 1999 อ้างในศรัญญา ศรีทอง (2561)[9] ได้แก่
นักท่องเที่ยวแบบเดินทางพร้อมครอบครัว (Family-orientated) โดยผลการวิจัยรูปแบบพฤติกรรมและ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน พบว่านักท่องเที่ยวมีรูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยว
พร้อมกับครอบครัว โดยมีผู้ร่วมเดินทาง 1-3 คน โดยเดินทางมาท่องเที่ยวในวันเสาร์-อาทิตย์ และมี
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว น้อยกว่าหรือเท่ากับ1,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กันต์กนิษฐ์ 
กุลชาติธีรธรรม(2560)[10] เรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงศาสนา : กรณีศึกษาวัดป่าภูก้อน จังหวัด
อุดรธานี กล่าวว่านักท่องเที่ยววันเวลาที่ใช้ในการเดินทาง คือ วันเสาร์-วันอาทิตย์ โดยเดินทางมากับ
ครอบครัว มีผู้ร่วมเดินทาง 2 – 5 คน มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 1 ,000 บาท ได้รับ
ข้อมูล จากญาติ เพ่ือน หรือคนรู้จัก สำหรับข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปนั้นควรสร้างแรงจูงใจ
ทางด้านสถานภาพหรือชื่อเสียงเนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักควรโดยใช้ช่องทางผ่านสื่อต่างๆเพ่ือเข้าถึง



กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้นเพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นและชอบความเป็ นวัฒนธรรมที่
สัมผัสไม่ได้ทั่วไป และควรสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆของคนในชุมชนให้มีความน่าตื่นเต้นและน่าสนใจ 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวตลาดน้ำโบราณมากกว่า 
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