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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว อุปสรรคและข้อจากัด
ทางการท่องเที่ยว และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
และเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว และอุปสรรคและข้อจากัดทางการ
ท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวเพศหญิง จานวน 325 คน จากนั้นนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะหืโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
เพื่ อ วิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปร ผลจากการศึ ก ษา พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี แ รงจู งใจทางการ
ท่องเที่ยวด้านแรงผลักดันจากภายในในระดับมาก มีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวด้านแรงดึงดูดจาก
ภายนอกในระดับปานกลาง มีอุปสรรคทางการท่องเที่ยวน้อยที่สุด และมีแนวโน้มการกลับมา
เที่ยวซ้าและบอกต่อมากที่สุด อย่างไรก็ตามพบว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวด้านแรงผลักดันจาก
ภายในไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว แต่แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวด้านแรงดึงดูดจาก
ภายนอกและอุปสรรคทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: นักท่องเที่ยวเพศหญิง แรงจูงใจ อุปสรรคทางการท่องเที่ยว
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Abstract
The objectives of this research is (1) to explore travel motivation, travel
constraint, and tourist behavior of foreign female tourists in Bangkok (2) to analyze the influence of travel motivation and travel constraint on tourist behavior of
foreign female tourists in Bangkok. The data was collected by questionnaire from
325 foreign female tourists in Bangkok. The data was analyzed by descriptive statistics and Multiple Regression was used to analyze the influence of variables. The
results of the study show that tourists had high levels of push motivation average
pull motivation, least travel constraint and highest level of return and repeat.
However, it was found that push motivation had no influence on tourism behavior while pull motivation and travel constraint influenced tourism behavior.
Keywords: Female tourist, Travel motivation, Travel constraint

บทนำ
นักท่องเที่ยวเพศหญิงถือได้ว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีมูลค่าทางเศษฐกิจและมีจานวน
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ตลาดการท่องเที่ยวของผู้หญิงทั่วโลกมีมูลค่ามากถึง
19,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เป็นผลมาจากการที่ประชากรเพศหญิงเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และในปัจจุบันประชากรเพศหญิงทั่วทั้งโลกมีจานวนมากกว่า 3.6 พันล้านคน หรือคิด
เป็นสัดส่วน 49.5% ของประชากรโลก (World Bank, 2015) สาหรับประเทศไทยนั้นพบว่ามี
นักท่ องเที่ ยวต่า งชาติเ พศหญิ งเดิน ทางเข้ ามาท่ องเที่ ยวอย่า งต่ อเนื่อ ง มีอั ตราการเติบ โตของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติเพศหญิงอย่างก้าวกระโดด โดยในช่วงปี พ.ศ. 2550-2557 นักท่องเที่ยวกลุ่ม
นี้มีอัตราการเติบโตสูงถึง 11.4% หรือจาก 5 ล้านคน สู่ 10.7 ล้านคน และคิดเป็น 43% ของ
นักท่องเที่ยวทั้งหมด (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) และในปี 2557
นักท่องเที่ยวเพศหญิงสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมากถึง 50 ล้านบาท โดยพบว่ า
นักท่องเที่ยวเพศหญิงจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ U.A.E. มีการใช้จ่ายระว่างการ
เดินทางท่องเที่ยว 6,652 บาทต่อวัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ระบุว่านักเที่ยวประมาณ
ต่างชาติเพศหญิงจานวน 500,000 คน อยู่ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง โดยมีรายได้ไม่ต่า
กว่าปีละ 60,000 ดอลล่าห์สหรัฐ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559)

เมื่อพิจารณาถึงประเภทของนักท่องเที่ยวเพศหญิงพบว่าหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวเพศ
หญิงที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุด คือนักท่องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท่องเที่ยวโดยลาพังและ
เดินทางร่วมกับผู้ร่วมที่เป็นเพศหญิงเท่านั้น โดยในปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2558 นักท่องเที่ยว
เพศหญิงชาวอเมริกันที่ เดินทางโดยลาพังเพิ่ มขึ้นถึ ง 230% (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,
2558) นอกจากนี้ 79% ของนัก ท่อ งเที่ย วเพศหญิงในภูมิ ภาคเอเชีย ตะวั นออกเฉี ยงใต้ ที่เ คย
เดินทางร่วมกับผู้ร่วมที่เป็นเพศหญิงเท่านั้นยังคงมีความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวโดยลาพัง
ในอนาคต โดยมีการวางแผนที่จะเดินทางในลักษณะดังกล่าว 2 ถึง 4 ครั้ง ต่อระยะเวลา 1 ปี ซึ่ง
ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางโดยลาพังและเดินทางร่วมกับผู้
ร่ ว มที่ เ ป็ น เพศหญิ ง ทั่ ว โลกมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 74% (Trip Advisor Public Relations, 2015)
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวเพศหญิงในประเทศอังกฤษที่พบว่า 2 ใน 3 ของจานวนผู้หญิงที่มีคนรัก
แล้ ว ต้ อ งการที่ จ ะเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วโดยไม่ มี ค นรั ก ร่ ว มเดิ น ทางมากถึ ง 60% (Jordan &
Aitchison, 2008)
ผู้หญิงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่ทาให้เกิดการซื้อและการใช้บริการ โดยในภาคครัวเรือน
นั้นครอบครัวมากกว่า ร้อยละ 80 ผู้หญิงเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งหมด
และมากกว่า ร้อยละ 80 เป็นคนตัดสินใจว่าครอบครัวจะไปท่องเที่ยวหรือไม่ จะเดินทางเที่ยวที่ใด
(Harvard Business Review, 2016)ผู้หญิงยังมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างสามารถนาพาให้กลุ่มเพื่อน
และคนใกล้ตัว เช่น คนรัก และครอบครัวให้ออกเดินทางท่องเที่ยวได้ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย, 2559) ทั้งนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวเพศหญิงเป็นกลุ่มที่มีกาลังใช้จ่ายสูง นิยมใช้จ่ายกับอาหาร
ทากิจกรรมบนชายหาด และนิยมใช้บริการสปา จึงทาให้ตลาดนักท่องเที่ยวเพศหญิงเป็นกาลัง
หลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันและเป็นผู้กาหนดแนวโน้มการตลาด
ของการท่องเที่ยวในอนาคต
จากศักยภาพของตลาดนักท่องเที่ยวเพศหญิงดังกล่าว ทาให้หลายประเทศสร้างนโยบาย
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ทั้งนี้ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและศักยภาพของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว จึงได้มีการกาหนดนโยบายและแผนการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
เพศหญิง โดยในปี พ.ศ. 2535 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กาหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพศหญิ ง มี ก ารจั ด กลุ่ ม ตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพศหญิ ง และส่ ง เสริ ม ให้ ส ถาน
ประกอบการท่องเที่ยวต่างๆ ให้ความสนใจแก่นักท่องเที่ยวเพศหญิง (Leheny, 1995)

อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางเพียงลาพังและเดินทางร่วมกับผู้ร่วมทาง
เพศหญิ ง เท่ า นั้ น เป็ น กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อุ ป สรรคในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด อั น
เนื่องมาจากนักท่องเที่ยวเพศหญิงมีสรีระทางร่างกายที่แข็งแรงน้อยกว่าและเป็นเป้าหมายของ
อาชญากรรมมากกว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพศชาย (Crime Prevention Tips, 2016) การเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวในลักษณะนี้จึงส่งผลต่อความความกังวลในเรื่องของความปลอดภัย ทาให้มีความกลัวต่อ
อุ ป สรรคหรื อ อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นระหว่ า งการเดิ น ทางทั้ งในสถานที่ แ จ้ งและสถานที่
สาธารณะ นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวรู้สึกไม่
ปลอดภั ย ขณะที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว และบางส่ ว นเคยมี ป ระสบการณ์ ถู ก ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ
นอกจากปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของจุดหมายปลายทางแล้ว ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ทัศนคติ
ความมั่นใจ ทักษะที่จาเป็น และทัศนคติจากคนรอบข้าง ยังเป็นอุปสรรคต่อนักท่องเที่ยวเพศหญิง
ที่ต้อ งการเดินทางท่องเที่ ยวอี กด้ว ย (Henderson, Bialeschki, Shaw, & Freysinger, 1989)
ดังนั้นการทาการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวให้ประสบผลจาเป็นต้องมีการพิจารณา
เรื่องอุปสรรคและข้อจากัดทางการท่องเที่ยวร่วมกับการพิจารณาปัจจัยอื่น
ทั้งนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท่องเที่ยวโดยลาพังและเดินทางร่วมกับผู้ร่วมที่
เป็ น เพศหญิ ง เท่ า นั้ น เป็ น กระแสนิ ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ไ ม่ น านนั ก จึ ง ท าให้ มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้น้อย โดยการศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยว
เดินทางไป และความพึงพอใจหรืออุปสรรคที่นักท่องเที่ยวได้พบเจอ (McNamara & Prideaux,
2010) ในประเทศไทยนั้นพบว่าการศึกษาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีจานวนน้อยมาก และ
การศึกษาส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเบื้องต้นของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ อาทิ จานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
สถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ และแนวโน้มการใช้จ่ายในอนาคต มากไปกว่านั้นการศึกษาเกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท่องเที่ยวโดยลาพังจานวนมากได้รวมนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว
เข้ากับกลุ่มเดียวกับนักท่องเที่ยวสะพายเป้ (Backpacker) ทาให้การศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งใน
ประเทศไทยและต่ างประเทศขาดข้ อมู ลเชิ งลึ ก เกี่ ย วกั บตั ว ตน แรงจูงใจ และพฤติ กรรมของ
นักท่องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางโดยลาพังอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการตลาดที่ไม่
ชัดเจนและไม่สัมฤทธิ์ผล
หากประเทศไทยต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางโดย
ลาพังและเดินทางร่วมกับผู้ร่วมที่เป็นเพศหญิงเท่านั้นให้ประสบความสาเร็จ องค์ความรู้เกี่ยวกับ
เหตุผลหรือปัจจัยที่ทาให้นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างออกไปจาก

เดิมจึงเป็นข้อมูลที่สาคัญ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในทางวิชาการ ด้านสังคมและเศรษฐกิจที่จะทา
ให้เราสามารถส่งเสริมปัจจัยที่มีอิทธิพลการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้อย่างตรงจุด และ
ก่อให้เกิดผลสาฤทธิ์ทั้งทางด้านจานวนนักท่องเที่ยวตลอดจนสร้างความประทับใจและความ
เชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อ สารวจแรงจู งใจทางการท่ อ งเที่ย ว อุป สรรคและข้อ จากัด ทางการท่ องเที่ ยว และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว และอุปสรรคและข้อจากัด
ทางการท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว
ปัจจัยผลักดันจากภายใน
ปัจจัยดึงดูดจากภายนอก

อุปสรรคในการท่องเที่ยว

พฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
การกลับมาเทีย่ วซ้า
การบอกต่อ

อุปสรรคภายใน
อุปสรรคภายนอก
อุปสรรคเชิงโครงสร้าง

แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง การกระทาทุกอย่างของนักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระทา
นั้ น ๆ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะรู้ ตั ว หรื อ ไม่ ก็ ต าม ซื่ ง การกระท านั้ น อาจจะขึ้ น อยู่ กั บ สภาวะแวดล้ อ ม
ความรู้สึกนึกคิดและความรู้ควารมเข้าใจของนักท่องเที่ยวเอง เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการ

และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (เบญญาภา อยู่โพธิ์ทอง, 2559) การศึกษาพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวจึงทาให้ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของนักท่องเที่ยวในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ
ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทั้งยังช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อความ
ได้เปรียบคู่แข่งขัน (ชวัลนุช อุทยาน, 2552) ทั้งนี้พฤติกรรมการท่องเที่ยวยังเกี่ยวข้องในเรื่อง
สถานที่ท่องเที่ยว วันเวลา ยานพาหนะ กิจกรรมทางการท่องเที่ยว และผู้ร่วมเดินทาง พฤติกรรม
การท่องเที่ยวยังควบรวมถึงการตัดสินใจไปจนถึงพฤติกรรมหลังการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อผู้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคือ พฤติกรรมด้านการกลับมาเที่ยวซ้าและการบอกต่อ
พฤติกรรมการกลับมาเที่ยวซ้า การดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวแล้วนั้นง่ายและ
ได้ผลมากกว่านักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมาท่องเที่ยวยังสถานที่นั้นๆ มาก่อน เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่
เคยมาเที่ยวแล้วมีภาพจา ความเข้าใจและความรู้สึกร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นแล้ว ทาให้
เกิดความต้องการได้มากขึ้น ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังสถานที่เดิมๆ หลายหนมักจะกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวและพื้นที่ใหม่ ทาให้เกิดการกระจายรายได้ที่มากขึ้นซึ่งแตกต่างจากนักท่องเที่ยว
ที่มาครั้งแรกที่มักถูกดึงดูดโดยสถานที่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเท่านั้น (Chi, 2011)
พฤติกรรมการบอกต่อ เป็นการแสดงออกถึงความภักดีของนักท่องเที่ยวต่อ
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถรั บ รู้ ผ่ า นการบอกต่ อ เกี่ ย วกั บ จุ ด หมายปลายทางต่ อ เพื่ อ นและ
ครอบครัว คาพูดบอกต่อเชิงบวกเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆถือได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
ผู้ฟั งได้เ ห็ นภาพและลัก ษณะของสถานที่ท่ อ งเที่ย ว ซึ่ งเป็น แรงกระตุ้น ทาให้ เ กิด การเดิ นทาง
(Meleddu, Paci, & Pulina, 2015) การบอกต่อจึงเป็นอิทธิพลอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อและเลือกเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากนักท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจต่อสถานที่
ท่องเที่ยวที่เคยได้ไป ย่อมมีการบอกต่อและกระตุ้นให้คนรอบข้างเดินทางมายังสถานที่เดียวกัน
(Assael, 1984) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบอกต่อจึงเป็นข้อมูลที่สาคัญต่อการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจทำงกำรท่องเที่ยว
แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในการศึกษาของ Crompton and McKay (1997) หมายถึง
ปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังการก่อให้เกิดพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวยัง
เป็นมูลเหตุขั้นต้นที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยว และเป็นสิ่งที่ทาให้เข้าใจถึงกระบวนการ

ตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวสามารถนามาใช้ในการออกแบบ
และวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ จากทฤษฎีการศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีอยู่
มากมาย เช่น แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวของ McIntosh, Goeldner, and Ritchie (1995) อัน
ได้แก่ สิ่งจูงใจทางกายภาพ วัฒนธรรม ระหว่างบุคคล ด้านสถานภาพและชื่อเสียง หรือ แรงจูงใจ
ทางการท่องเที่ยวในทัศนะคติของ Swarbrooke ที่ประกอบไปด้วย แรงจูงใจทางด้านสรีระหรือ
ทางกายภาพ ด้านวัฒนธรรม ด้านสนองอารมณ์ความรู้สึก ด้านสถานภาพ ด้านพัฒนาตนเอง และ
ด้านส่วนบุคคล (Swarbrooke ในเลิศพร ภาระสกุล, 2556) พบว่าแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวใน
แต่ละแนวคิดมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถนามาจัดหมวดหมู่และสรุปได้ว่า แรงจูงใจ
ทางการท่องเที่ยว สามารถจาแนกออกได้เป็น 2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยผลักดันจากภายใน และ
ปัจจัยดึงดูดจากภายนอก (เลิศพร ภาระสกุล, 2556)
ในการศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวเพศหญิงนั้นพบว่า แรงจูงใจเชิงผลักดันถูกปรับเปลี่ยนให้
ตรงกับลักษณะของเพศหญิงมากขึ้น ดังการศึกษาของ Wilson and Harris (2006) ที่มีการระบุ
ถึงปั จจัย ผลัก ดันในการท่ องเที่ยวเพีย งล าพังและเดิน ทางร่ว มกับ ผู้ร่ว มเดิ นทางเพศหญิงไว้ 7
ประการ ดังนี้ (1) เพื่อทราบถึงศักยภาพของตนเอง หรือเพื่อให้รู้ว่าตนเองทาสิ่งใดได้หรือไม่ได้ (2)
เพื่อหลีกหนีหรือหยุดพักจากหน้าที่ของเพศหญิง อันได้แก่การเป็นแม่บ้าน การดูแลพ่อแม่ สามี
และลูก (3) เพื่อเข้าใจตัวเองให้มากขึ้น (4) เพื่อแก้ปัญหาหรือผ่อนคลายจากความเครียดที่ได้รับ
จากการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในช่วงต่างๆร่วมกับเพื่อน (5) เพื่อให้ได้รับความรู้สึกของการพึ่งพา
ตนเองเป็นหลัก (6) เพื่อให้ได้รับความรู้สึกของการเป็นอิสระและใช้เวลาอยู่กับตนเอง และ (7)
เพื่ อ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วร่ ว มกั บ กลุ่ ม คนที่ มี แ นวคิ ด และความชอบเหมื อ นกั น นอกจากนี้ ยั ง มี
การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการเดิดทางท่องเที่ยวของเพศหญิงของ Bianchi (2016) ที่พบว่าปัจจัย
ดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิงมี 4 ด้าน คือ (1) สถานที่ท่องเที่ยว (2) ความ
ปลอดภัย (3) สิ่งอานวยความสะดวก (4) การรับรู้ข่าวสาร
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอุปสรรคทำงกำรท่องเที่ยว
ทฤษฎีอุปสรรคทางการท่องเที่ยว เป็นทฤษฎีที่มีแนวความคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีความ
ต้องการและมีอิสระในการเดินทางท่องเที่ยว แต่เกือบทุกคนมีอุปสรรคเข้ามาขวางกั้นและขัดขวาง
การเดินทางท่องเที่ยว (Raymore, Godbey, Crawford, & Von Eye, 1993) อุปสรรคทางการ
ท่องเที่ยวยังถูกนิยามว่าเป็นสิ่งที่ขวางกั้นที่ทาให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวตามที่
ต้องการหรือตามที่มุ่งหวังไว้ (Jackson, 1988)หากมีอุปสรรคในการเดินทางท่องเที่ยวน้อยย่อมทา

ให้เกิดความพึงพอใจในระดับสูง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม จะพบว่า
นักท่องเที่ยวเพศหญิงมีความกลัวต่ออุปสรรคหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเดินทาง
มากกว่าผู้ชาย เนื่องด้วยสรีระทางร่างกายที่แข็งแรงน้อยกว่าและเป็นเป้าหมายของอาชญากรรม
มากกว่าผู้ชาย (Gilbert & Hudson, 2000) โดยอุปสรรคทางการท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกเป็น
3 ประเภท ดั ง นี้ (1) อุ ป สรรคทางการท่ อ งเที่ ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น จากตั ว ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเอง
(Intrapersonal) ได้แก่ การขาดความมั่นใจ ความตื่นกลัว ความแข็งแรงของร่างกาย และการขาด
ทักษะหรือความสามารถที่จาเป็นต้องใช้ขณะท่องเที่ยว (2) อุปสรรคทางการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น
จากจากคนภายนอก(Interpersonal ) ได้แ ก่ มุม มองและปฏิสั มพั นธ์ ของคนในที่ท างานและ
สมาชิกในครอบครัวที่ตอบสนองอย่างไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยในสิ่งที่ตนเองต้องการจะทา รวมถึง
ทัศนคติของคนในจุดหมายปลายทางที่มองมายังตัวนักท่องเที่ยว (3) อุปสรรคทางการท่องเที่ยว
เชิงโครงสร้าง (Structural) ได้แก่ การไม่มีเวลาว่าง ไม่มีเงิน สภาพอากาศไม่เป็นใจ (Crawford &
Godbey, 1987)

วิธีกำรวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
งานวิจัยนี้มีการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากวิธีการคานวณกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบ
ประชากรของ W.G.cochran ซึ่งทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 325 คน และได้ทาการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผ่านการคัดเลือกประชากรจากการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน (multi stage
sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 คัดเลือกประชากรแบบเจาะจง โดยกาหนดให้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวเพศ
หญิงชาวต่างชาติเท่านั้น
ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงอีกครั้ง โดยได้กาหนดให้นักท่องเที่ยวเป็น
นักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถนน
เยาวราช พระบรมหาราชวัง ตลาดจตุจักร และสยาม โดยสถานที่ข้างต้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวต่างชาตินิยมมากที่สุด (วิเคราะห์ข้อมูลจากกระดานสนทนาออนไลน์
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว)

ขั้นที่ 3 การสุ่มแบบสะดวก โดยเลือกเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวเพศหญิงที่สะดวกและ
ยินดีให้ข้อมูลระหว่างที่ทาการเก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษา
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาปรั บ ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ เนื้ อ หาและกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ซึ่ ง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
ส่ ว นที่ 2 ค าถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ผลั ก ดั น ทางการท่ อ งเที่ ย วจากภายใน ปั จ จั ย ดึ งดู ด
ทางการท่องเที่ยวจากภายนอก และอุปสรรคทางการท่องเที่ยว จานวน 20 ข้อ โดยมีลักษณะของ
คาถามเป็นแบบประมาณค่าด้วยวิธีประเมินค่าจากคะแนนรวมของลิเคิร์ท (Likert : Summated
rating scale) ที่มี 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านการกลับมาเที่ยวซ้าและการ
บอกต่อ จานวน 2 ข้อ โดยมีลักษณะของคาถามเป็นแบบประมาณค่าด้วยวิธีประเมินค่าจาก
คะแนนรวมของลิเคิร์ท (Likert : Summated rating scale) ที่มี 5 ระดับ
ผลจากการพิจารณาการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่าน ได้เท่ากับ 0.8 ซึ่งหมายความว่าข้อคาถามมีความเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหา และจากการ
หาค่าความเชื่อมั่นผ่านการหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha พบว่า ปัจจัยผลักดันทางการ
ท่องเที่ยวจากภายใน มีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.808 ปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยวจากภายนอกมีค่า
ความเชื่อมั่นที่ 0.782 ด้านปัจจัยด้านอุปสรรคทางการท่องเที่ยวมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.857 รวม
ปัจจัยทั้งหมดค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.786 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง (มากกว่า 0.7) จึง
นาไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้
กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยสถิติ
งานวิจัยนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตั้งไว้ โดยมีการใช้สถิติ
เชิ ง พรรณนาในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 1 ผ่ า นการแสดง ค่ า สถิ ติ ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรตามวัตถุประสงค์ที่ 2

ผลกำรศึกษำและกำรอภิปรำยผล
1. ผลการสารวจแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว อุปสรรคและข้อจากัดทางการท่องเที่ยว
และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
ตำรำงที่ 1: ระดับแรงจูงใจด้านแรงผลักดันทางการท่องเที่ยวจากภายใน
ระดับแรงจูงใจ
S.D
แปลควำมหมำย

แรงจูงใจด้ำนแรงผลักดันทำงกำรท่องเที่ยวจำกภำยใน
1. เพื่อพิสูจน์ตนเอง ว่ามีสิ่งใดที่ทาได้ด้วยตนเองโดยปราศจากความ
ช่วยเหลือจากคนรอบข้าง

3.75

.452

มาก

2. เพื่อหลีกหนีหรือหยุดพักจากบทบาทของการเป็นแม่บ้าน

3.44

.633

มาก

3. เพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของตนเองมากขึ้น

3.46

.659

มาก

4. เพื่อลดความเครียดจากปัญหาชีวิตและปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

3.36

.605

มาก

5. เพื่อให้ได้รับความรู้สึกของการพึ่งพาตนเอง

3.65

.604

มาก

6. เพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นอิสระและสามารถควบคุมเวลาได้

3.58

.616

มาก

7. เพื่อสร้างการเดินทางที่ความสุขจากการท่องเที่ยวคนเดียวหรือ
ร่วมกับเพื่อน

3.52

.626

มาก

รวม

3.54

.377

มำก

ผลการศึกษาแรงจูงใจด้านแรงผลักดันทางการท่องเที่ยวจากภายใน พบว่านักท่องเที่ยว
มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านปัจจัยผลักดันจากภายในโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน (ค่าเฉลี่ย
= 3.54) โดยมีแรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ย 3 ลาดับแรก ได้แก่ เพื่อพิสูจน์ตนเองว่ามีสิ่งใดที่ทาได้ด้วย
ตนเองโดยปราศจากความช่วยเหลือจากคนรอบข้างว่าสามารถทาอะได้ด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย =
3.75) รองลงมาได้แก่เพื่อให้ได้ความรู้สึกของการพึ่งพาตนเอง (ค่าเฉลี่ย = 3.65) และเพื่อการ
ท่องเที่ยวที่เป็นอิสระและสามารถควบคุมเวลาได้ (ค่าเฉลี่ย = 3.58) ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิ จั ย ของ Sovadinova (2008) ที่ พ บว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพศหญิ งที่ เ ที่ ย วเพี ย งล าพั งหรื อ
เดินทางท่องเที่ยวร่วมกับเพื่อนเพศหญิงเท่านั้นเป็นเวลาที่ได้เป็นตัวของตัวเอง ได้ลงมือทาอะไรได้
ด้วยตนเอง การได้ใช้เวลาท่องเที่ยวด้วยตนเองหรือได้มีโอกาสท่องเที่ยวกับเพื่อนเพศหญิงที่มี
แนวคิดคล้ายๆ กันจึงเป็นแรงจูงใจที่ผลักให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว (Gibson&Jordan, 1998)
เช่นเดียวกับแรงจูงใจเพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของตนเองมากขึ้น

ตำรำงที่ 2 : ระดับแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยวจากภายนอก
ระดับแรงจูงใจ

แรงจูงใจด้ำนแรงผลักดันทำงกำรท่องเที่ยวจำกภำยใน

S.D

แปลควำมหมำย

1. เพื่อพิสูจ น์ตนเอง ว่ามีสิ่งใดที่ทาได้ด้วยตนเองโดยปราศจาก
ความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง

3.27

.523

มาก

2. บรรยากาศของกรุงเทพมหานครดึงดูดใจให้อยากท่องเที่ยว

2.93

.658

ปานกลาง

3. สาธารณูปโภคและการคมนาคมของกรุงเทพมหานครมีความ
ความพร้อม และเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย

2.93

.642

ปานกลาง

4. กรุงเทพมหานครเป็ นจุ ดหมายปลายทางที่ป ลอดภัย สาหรับ
ผู้หญิงที่เที่ยวคนเดียวหรือท่องเที่ยวร่วมกับกลุ่มเพศหญิง

3.01

.696

ปานกลาง

5. การตลาดและการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครดึงดูดใจ
ฉันให้ท่องเที่ยว

2.86

.737

ปานกลาง

รวม

3.00

.436

ปำนกลำง

ผลการศึกษาแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยวจากภายนอก พบว่านักท่องเที่ยว
มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านปัจจัยดึงดูดจากภายนอกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
= 3.00) โดยมีแรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ย 3 ลาดับแรก ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครตรง
กับความชื่นชอบและรสนิยมของฉัน (ค่าเฉลี่ย = 3.27) รองลงมาได้แก่กรุงเทพมหานครเป็น
จุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสาหรับผู้หญิงที่เที่ยวคนเดียวหรือท่องเที่ยวร่วมกับกลุ่มเพศหญิง
(ค่าเฉลี่ย = 3.01) และบรรยากาศของกรุงเทพมหานครดึงดูดใจให้อยากท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย =
2.93) ตามลาดับ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวเนื่องจากเห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร ตรงกับความชื่นชอบและรสนิยมของพวกเขาเอง ซึ่งอาจเป็นผลจากการที่
กรุงเทพมหานครมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรม แหล่งนันทนาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรม (อรุณี
ลอมเศรษฐี , 2554) และยังเห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสาหรับ
นักท่องเที่ยวเพศหญิง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
(Chiang & Jogaratnam, 2006)

ตำรำงที่ 3 : ระดับอุปสรรคทางการท่องเที่ยว
ระดับอุปสรรคทีเ่ กิดขึ้น

อุปสรรคทำงกำรท่องเที่ยว

S.D.

แปลควำมหมำย

1. อุปสรรคภายใน

1.42

.376

น้อยที่สุด

2. อุปสรรคระหว่างบุคคล

1.24

.400

น้อยที่สุด

3. อุปสรรคอื่นๆ

1.30

.375

น้อยที่สุด

1.34

.308

น้อยที่สุด

รวม

ผลการศึกษาอุปสรรคทางการท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวมีอุปสรรคทุกด้านในระดับ
น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 1.34) ทาให้ทราบได้ว่านักท่องเที่ยวมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และ
หลังการท่องเที่ยวน้อยที่สุด โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอุปสรรคภายในอยู่ในระดับน้อยที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 1.42) อุปสรรคอื่นๆอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 1.30) และอุปสรรคระหว่าง
บุคคลอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 1.24) ตามลาดับ การที่นักท่องเที่ยวมีอุปสรรคทางการ
ท่องเที่ยวน้อยที่สุด เป็นผลมาจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวหรือพร้อมกับ
เพื่ อ นเพศหญิ ง เป็ น กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามกล้ า ปราศจากความกลั ว ในสิ่ ง ที่ ตั ว เองยั งไม่
เชี่ยวชาญ และไม่กลัวกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย (McNamara & Prideaux, 2010) ทาให้กลุ่มตัวอย่างไม่มี
อุปสรรคภายใน ทั้งในด้านความเชื่อว่าผู้หญิงไม่สามารถท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครคนเดียว
หรือท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวเพศหญิงได้ ด้านการขาดทักษะที่สาคัญต่อการท่องเที่ยว เช่นการใช้
ภาษาต่างประเทศและการอ่านแผนที่ ด้านความเชื่อว่ามักมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเพศ
หญิงที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางร่วมกับเพื่อนเพศหญิงในระหว่างการท่องเที่ยว และในด้าน
ความกลัวที่ต้องท่องเที่ยวได้โดยปราศจากครอบครัว
ตำรำงที่ 4 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ระดับอุปสรรคทีเ่ กิดขึ้น

อุปสรรคทำงกำรท่องเที่ยว

S.D.

แปลควำมหมำย

1. การกลับมาเทีย่ วซ้า

4.46

.365

มากที่สุด

2. การบอกต่อ

4.49

.662

มากที่สุด

4.48

.356

มำกที่สุด

รวม

ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการในการกลับมา
เที่ยวซ้าในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.46) และมีความต้องการในด้านการบอกต่อในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.48) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย Chi (2011) ที่พบว่านักท่องเที่ยวนิยมเดินทาง
กลับมาเที่ยวซ้าในจุดหมายปลายทางที่เคยไป เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางนั้นๆ
แล้ว ไม่จาเป็นต้องหาข้อมูลใหม่และไม่มีความกังวลกับสิ่งที่จะได้พบเจอ เช่นเดียวกับการบอกต่อ
ที่นักท่องเที่ยวมักจะบอกเล่าถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับคนรอบข้างได้รับฟัง เนื่องจาก
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ทุกคนได้รับประสบกาณ์ที่แตกต่างกันไป การแบ่งปันประสบการณ์
การท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการบอกต่อและรับฟัง (Kurashima, Iwata, Irie, &
Fujimura, 2010)
2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว และอุปสรรคและ
ข้ อ จ ากั ด ทางการท่ อ งเที่ ย วต่ อ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพศหญิ ง ใน
กรุงเทพมหานคร
ตำรำงที่ 5 : สรุปผลการทดสอบอิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว และอุปสรรคและ
ข้ อ จ ากั ด ทางการท่ อ งเที่ ย วต่ อ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพศหญิ ง ใน
กรุงเทพมหานคร
ตัวแปรที่ใช้ศึกษำ(สมมติฐำน)

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน

สถิติที่ใช้

ตัวแปรตำมด้ำนพฤติกรรมกำรกลับมำเที่ยวซ้ำ
ปัจจัยผลักดันจากภายใน

ไม่มีอิทธิพล

Multiple Regression

ปัจจัยดึงดูดจากภายนอก

ไม่มีอิทธิพล

Multiple Regression

มีอิทธิพล

Multiple Regression

ปัจจัยผลักดันจากภายใน

ไม่มีอิทธิพล

Multiple Regression

ปัจจัยดึงดูดจากภายนอก

มีอิทธิพล

Multiple Regression

ปัจจัยอุปสรรคทางการท่องเที่ยว

มีอิทธิพล

Multiple Regression

ปัจจัยอุปสรรคทางการท่องเที่ยว
ตัวแปรตำมด้ำนพฤติกรรมกำรบอกต่อ

อิทธิพลจำกแรงจูงใจต่อพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิง
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าแรงจูงใจด้านแรงผลักดันทางการท่องเที่ยวจากภายใน
ทุกด้านไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านการกลับมาเที่ยวซ้าและการบอกต่อ เนื่องจาก
พฤติกรรมด้านการกลับมาเที่ยวซ้าและการบอกต่อเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อการบริการ สถานที่ท่องเที่ยวหรือผู้คน จึงทาให้เกิดควาต้องการในการกลับมา
เที่ยวซ้าและบอกต่อข้อมูลที่เคยได้ไปท่องเที่ยวมาให้แก่คนรอบข้าง (Chi, 2011) แรงจูงใจด้าน
แรงผลักดันทางการท่องเที่ยวจากภายในเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความต้องการภายของผู้คนเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ จึงอาจไม่เพียงพอที่จะทาให้เกิดผลต่อพฤติกรรมเชิงการเที่ยวซ้า
และบอกต่อได้
ในส่วนของแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยวจากภายนอกนั้น ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านการกลับมาเที่ยวซ้า เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีมีการศึกษาปัจจัย
ดึงดูดจากภายนอกเพียง 4 ด้านเท่านั้น อันได้แก่สถานที่ท่องเที่ยว สาธารนูปโภค ความปลอดภัย
และการตลาด ที่อาจไม่ครอบคุลมแรงจูงใจภายนอกด้านอื่นที่มีความสาคัญ เช่น ภาพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว และค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่ เช่นเดียวกับการศึกษาของ D.-Y. Kim, Lehto,
and Morrison (2007) ที่ระบุว่าปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายหรือค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่มีผลต่อการที่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วยั ง สถานที่ นั้ น ๆ หรื อ ไม่ ทั้ ง นี้ ป ระเทศไทยและ
กรุงเทพมหานครถือได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่มีค่าครองชีพต่า นักท่องเที่ยวใช้เงินสามารถใช้
จานวนไม่มากในการท่องเที่ยว (บีบีซีไทย, 2560) ส่งผลทาให้นักท่องเที่ยวมีกาลังทรัพย์เพียง
พอที่จะท่องเที่ยวในระยะเวลาที่ยาวนาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่การมาเที่ยวครั้งแรก และเมื่อนักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์
กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากพอแล้ว ย่อมทาให้ไม่เกิดโอกาสในการใช้หรือทาสิ่งนั้นซ้า (Assael, 1984)
อย่างไรก็ตามกลับพว่าแรงจูงใจนี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบอกต่อ ซึ่งอาจเป็นผลจากการที่
นักท่องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท่องเที่ยวเพียงลาพังและเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับเพศหญิงเท่านั้น
พิ จ ารณาถื ง ความปลอดภั ย ของจุ ด หมายทางเป็ น ประการแรก (Foo, 1999) ดั ง นั้ น เมื่ อ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเหล่ า นี้ เ จอกั บ จุ ด หมายปลายทางที่ มี ค วามปลอดภั ย ย่ อ มต้ อ งการบอกต่ อ แก่
นักท่องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท่องเที่ยวเพียงลาพังและเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับเพศหญิงเท่านั้น
คนอื่น และการที่นักท่องเที่ยวได้ประเมินว่ากรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย
ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมด้านการบอกต่อ

อิทธิพลจำกอุปสรรคกำรท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว
ในด้านของปัจจัยอุปสรรคทางการท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวมีด้านอุปสรรคภายใน
ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งอาจเป็นผลมาจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวหรือพร้อม
กับเพื่อนเพศหญิงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความกล้า ปราศจากความกลัวในสิ่งที่ตัวเองยังไม่
เชี่ ย วชาญ และไม่ ก ลั ว กั บ สิ่ งที่ ไ ม่ คุ้ น เคย (McNamara & Prideaux, 2010) ในด้ า นอุ ป สรรค
ระหว่างบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอุปสรรคในด้านนี้ในระดับน้อยที่สุดเช่นเดียวกัน โดยพบว่า
ความคิดเห็นของคนรอบข้าง ทั้งคนรัก ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก ไม่มีผลต่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวตามลาพังหรือเลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับนักท่องเที่ยวเพศหญิงเท่านั้น และใน
ด้านอุปสรรคอื่นๆ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอุปสรรคในด้านนี้ในระดับน้อยที่สุด ทาให้ทราบได้ว่า
ปัญหาที่เกิดจากภายนอกทั้งในด้านการไม่มีเวลาว่างสาหรับการท่องเที่ยว ด้านการไม่มีเงินพอ
สาหรับการท่องเที่ยว และด้านความเชื่อว่ากรุงเทพมีภาพลักษณ์ที่ไม่ปลอดภัยไม่มีผลต่อการ
เดินทางท่องเที่ยวโดยลาพังหรือเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับนักท่องเที่ยวเพศหญิง
ทั้งนี้ยังพบว่าอุปสรรคในทุกๆ ด้านมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว การมีอุปสรรค
ทางการท่องเที่ยวที่มากขึ้นหรือน้อยลงทาให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แปรเปลี่ยนไป ทั้งใน
เรื่องของ ระยะเวลาการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว การตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้า และการ
นาข้อมูลการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครไปบอกต่อ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Gilbert
and Hudson (2000) ที่ได้ทาการศึกษาอุปสรรคทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
บริโภคของนักท่องเที่ยว พบว่าความกังวลของนักท่องเที่ยวเพศหญิงมีผลต่อพฤติกรรมในการ
ท่ อ งเที่ ย ว ทั้ งในด้ า นการเลื อ กที่ พั ก การเลื อ กสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว และการบอกต่ อ มากกว่ า
นักท่องเที่ยวเพศชาย เนื่องจากนักท่องเที่ยวเพศหญิงมีความเสี่ยงทางด้านอาชญากรรมและสรีระ
ที่บอบบางมากกว่าเพศชาย

ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวควรทาการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยเน้นย้าความเพรียบพร้อมของสถานที่
ท่องเที่ยวทุกรูปแบบ เป็นจุดศูนย์กลางที่สามารถท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวทุกประเภทในที่
เดียว เป็นจุดหมายปลายทางที่พร้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา สถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวั ติ ศ าสตร์ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วนั น ทนาการ และมี ค วามพร้ อ มในเรื่ อ งการแพทย์ แ ละสปา

เนื่องจากนักท่องเที่ยวเพศหญิงเห็นว่ากรุงเทพมหานคร เป็นจุดหมายปลายทางที่กิจกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย เป็ น เหตุ ผ ลที่ ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ดั ง กล่ า วเลื อ กมาท่ อ งเที่ ย วใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ควรทาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีลักษณะในการเขียนแบ่งปัน
ประสบการณ์ในเว็ปบอร์ดสาธารณะ และ Facebook ที่ซึ่งเป็นสื่อกลางที่นักท่องเที่ยวมักเสาะหา
ข้อมูลทางการท่องเที่ยว
2. หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้า ที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวควรลดข้อจากัดระหว่า ง
บุคคลโดยการสร้างค่านิยมผ่านทางการประชาสัมพันธ์ว่าการท่องเที่ยวเพียงลาพังนั้นเป็นสิ่งที่ควร
ค่าในการทา เป็นการท่องเที่ยวเพื่อค้นหาตนเองที่น่าสนใจ เป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ไม่ผิด
แปลกและเสี่ยงอันตราย ทั้งนี้การสร้างมาตรการเรื่องความปลอดภัยยังเป็นอีกหนึ่งข้อสาคัญที่จะ
ทาให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้มีความเชื่อมั่นและเลือกกรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางมากขึ้น
โดยสามารถสร้างความเชื่อมั่นผ่านการสร้างนโยบายดูแลความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงสาหรับ
นักท่องเที่ยวเพศหญิง เช่นมาตรการเฝ้าระวังการคุกคามทางเพศ การก่ออาชญากรรม และการ
ล่อลวง การประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบข้างต้นจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากผลวิจัยในด้านอุปสรรคทางการท่องเที่ยวที่ผลการวิจัยแสดงให้เห็น
ว่า ปั จ จั ยด้ า นนี้ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติก รรมการท่ อ งเที่ ย วเป็น อย่ า งมาก การลดอุป สรรคทางการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวจึงเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง
3. ผู้ ป ระกอบการควรสร้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี บ รรยากาศและการตกแต่ ง ที่ มี
เอกลักษณ์ มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากสถานที่อื่นๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเหล่านี้เข้าใปท่องเที่ยว
และใช้บริการ เพราะผลจากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้เดินทาง
ท่องเที่ย วเพื่อค้น หาตนเอง ซึ่งอาจมีพฤติก รรมในการเก็บเกี่ยวบรรยากาศทางการท่ องเที่ย ว
มากกว่าการช็อปปิ้ง
4. ผู้ประกอบการควรมีการจัดการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่น เช่นโปรโมชั่นลดราคา
ที่พักให้แก่นักท่องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางร่วมกันมากกว่า 3 คนขึ้นไป หรือการเสนอขายห้องพัก
พร้อมกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อเป็นการดึงดูดใจและกระตุ้นให้เกิดการซื้อและการ
บริก ารมากยิ่ งขึ้น เนื่ องจากตามนั กท่อ งเที่ ยวกลุ่ม นี้มีก ารใช้จ่า ยทางการท่อ งเที่ ยวไม่มากนั ก
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา

5. ผู้ประกอบด้านบริษัทนาเที่ยวควรนาเสนอโปรแกรมการเดินทางที่มีระยะยาว และ
ครบถ้วนทั้งกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนันทนาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ชื่นชอบ น่าจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ดั งกล่ า วมี ร ะยะเวลาการท่ อ งเที่ ย วในกรุ งเทพมหานครที่ ย าวนาน (เฉลี่ ย 9 วั น ) นอกจากนี้
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังไม่เคยเดินทางมายังกรุงเทพมหานครมาก่อน อาจยังไม่มีข้อมูลการท่องเที่ยว
ในเชิงลึก การเสนอกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวย่อมเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว
ต้องการ
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป สาหรับการวิจัยครั้งต่อไป มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท่องเที่ยวเพียง
ลาพั งและนั กท่ อ งเที่ ย วที่เ ดิ น ทางท่ องเที่ ยวกั บ เพื่ อ นร่ว มทางเพศหญิ งเท่ า นั้ นในด้ านอื่ น ๆ
นอกเหนื อ จากปั จ จั ย ทั้ ง 5 ด้ า นที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาไปแล้ ว เช่ น องค์ ป ระกอบของจุ ด หมาย
ปลายทาง และปัจจัยทางการตลาด เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท่องเที่ยวเพียงลาพังและ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อนร่วมทางเพศหญิงเท่านั้น ในด้านความคาดหวังในการ
ดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร และการรับรู้หลังจากการท่องเที่ยว เพื่อนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงมาตรการการรอบรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึ กษาเชิ งลึกในด้านอุป สรรคทางการท่องเที่ยวของนักท่อ งเที่ยวเหล่า นี้
เนื่องจากผลจาการวิจัยครั้งนี้พบว่าปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางการท่องเที่ยว จึง
ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาอุปสรรคทางการท่องที่ยวต่างๆ ให้กว่านี้ และศึกษาเพิ่มเติม
ว่าปัจจัยข้างต้นมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในเชิงบวกหรือเชิงลบ
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