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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาความคาดหวั งและการรับรู้ ของนั กท่ องเที่ ยวชาวไทยที่มีต่ อแหล่ ง
ท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย จํานวน 400 คน การวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง
(Independent Sample t-test) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองกลุ่มขึ้นไป (F-test)
ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด รายได้ 15,001-30,000 บาท ไม่ระบุอาชีพและถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนความคาดหวังที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่
ระดับมาก โดยด้านภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ด้ านการขนส่ง รอบเกาะรัต นโกสิ นทร์ และด้ านการบริก ารอื่ นๆ ส่ วนการรั บรู้ ที่มี ต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ระดับมาก โดยมีการรับรู้ด้านภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวมีค่า
มากที่ สุ ด รองลงมาคือด้ านวิ ถีชี วิต และวัฒ นธรรมท้ องถิ่ น ด้ านการบริ ก ารอื่ น ๆและด้ านการขนส่ง รอบเกาะ
รัตนโกสินทร์และเมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังในการท่องเที่ยวกับการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ พบว่าไม่มีความแตกต่างในคะแนนเฉลี่ยรวมซึ่งชี้ให้เห็นว่าไม่มีช่องว่างระหว่างความคาดหวัง
และการรับรู้จริงมีแนวโน้มไปสู่ความพึงพอใจ
คําสําคัญ : ความคาดหวัง , การรับรู้ , เกาะรัตนโกสินทร์

Abstract
The purpose of this research is to study expectations and perceptions. of Thai tourists
towards tourist attractions around Rattanakosin Island .Questionnaire tools Sample Consisting
of 400 Thai tourists. data analysis included percentage, mean, standard deviation. and
Independent Sample t-test, comparison of two or more means (F-test)
The study indicated that most of the respondents' personal data were female, aged
between 21-30 years, education level, degree, single status, income 15,001-30,000 baht, do not
specify occupation and residence in Bangkok.
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As for the expectations of tourist attractions around Rattanakosin Island, it was found
that expectations are at a high level. the image of tourist attractions is the most valuable. next
is the local way of life and culture. transportation around Rattanakosin Island and other services
as for the perception of tourist attractions around Rattanakosin Island, it was found that
expectations are at a high level. with the most perceived image of tourist attractions next is the
local way of life and culture. other services and transportation around Rattanakosin Island and
when comparing tourism expectations with the perception of tourism in tourist attractions
around Rattanakosin Island found that there was no difference in the total average score, which
indicated that there was no gap between expectations and real perceptions tend to satisfaction.
Keywords : expectation , perceptions , Rattanakosin island

บทนํา
การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสําคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ย วเข้าสู่ประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่ า
รายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวนับเป็นรายได้หลักของทุกประเทศแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เป็นจุด หมาย
ปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย นั้นคือ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็น
เมืองหลวงของประเทศ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงชื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีหลายรูปเเบบ เช่น การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเเละกีฬา หรือการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นรูปเเบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งจากกระเเสความต้องการของนักท่องเที่ยว
หรือการถูกจัดให้เป็นกลุ่มสินค้าการท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ภาครัฐที่มุ่งรักษาเเละพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยจะมีการสนับสนุนการกําหนดจุดขายที่ชัดเจน
เเละเชื่อมโยงให้เกิดการเกื้อหนุนกันภายใต้เเนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นการ
ท่องเที่ยวไปยังเเหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เเละสังคม รวมถึงสถานที่ ที่มีความผูกพัน
ทางจิตใจของชนรุ่นหลัง เพื่อชื่นชมเเละเรียนรู้ต่อประวัติศาสตร์เเละโบราณสถานในเเหล่งท่องเที่ยวนั้น บน
พื้นฐานของความรับผิดชอบเเละมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมเเละคุณค่าของสภาพเเวดล้อม โดยที่
ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวนั้น รูปเเบบของการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ เช่น
การจัดรายการเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์ ชมซากอารยธรรมโบราณสถาน
ต่างๆ อนุสาวรีย์อนุสรณ์สถาน สิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าเเละความสําคัญทางประวัติศาสตร์ เเละวัฒนธรรม เป็นต้น
ทั้งนี้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จําเป็นต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบอย่างมีคุณภาพ หากขาดการจัดการที่
ดีจะมีผลกระทบต่อ เเหล่งท่องเที่ยวนั้น
การท่องเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์ในประเทศไทยนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวิติศาสตร์อยู่หลายสถานที่
บางสถานที่ได้รับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเช่น เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง สถานที่เหล่านี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การรักษาไว้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่นเรืองในแต่ละยุคสมัยจนถึงใน
ยุคปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงดํารงอยู่ตั้งแต่ในอดีต ซึ่งในเกาะรัตนโกสินทร์เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีวัดวาอาราม ปราสาทราชวัง และสิ่งก่อสร้างโบราณที่ตั้งอยู่ในเกาะ มีวิถีชีวิตของ
ผู้คนในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งในปัจจุบันก็มีอยู่ 4 ชุมชนเก่ารอบเกาะรัตนโกสินทร์
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การศึกษาวิจัยเรื่องความคาดหวังและการับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ เป็นรูปแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อการอนุรักษ์การฟื้นฟู และปรับปรุงเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อการเป็นการผลิตเชิงอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนา เพื่อให้ระบบการผลิตระบบเศรษฐกิจระบบสังคมและ
ระบบชุมชนดํารงอยู่อย่างยั่งยืน
จากความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว การรักษาความยั่งยืน
ทางวัฒนธรรม สามารถนํามากําหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนั กท่ องเที่ยว โดยเปรี ยบเทียบระหว่ างความคาดหวังและการรับรู้ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์

สมมติฐาน
1.นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ อาชีพและถิ่นที่อยู่ของนักท่องเที่ยว ที่
แตกต่างกันมีความคาดหวังในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน
2. นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้อาชีพและถิ่นที่อยู่ของนักท่องเที่ยว ที่
แตกต่างกันมีการรับรู้ในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน
3. นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้อาชีพและถิ่นที่อยู่ของนักท่องเที่ยว ที่
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน โดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ขอบเขตของปัญหา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เนื้อหาที่ศึกษามุ่งศึกษาความคาดหวังและ
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และมุ่งศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวโดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์
2. ของเขตของประชากรการศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
3. ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เกาะรัตนโกสินทร์
4. ขอบเขตด้ านระยะเวลาที่ ทํา วิ จั ย ขอบเขตด้ านเวลาที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา ดํ าเนิ นการเก็ บ ข้ อมู ล และ
วิเคราะห์ผลตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนตุลาคม 2562

วิธีการดําเนินงานวิจัย
เป็นการศึกษาวิจัยโดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่ อ งเที่ ย วใน กรุ ง เทพมหานครตั้ ง แต่ ใ นปี พ.ศ. 2560 มี จํ า นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วในกรุ ง เทพมหานคร จํ า นวน
217,996,565 คน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ สสช,2560)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้การกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample Size) ด้วยวิธีการคํานวณจากสูตร Taro Yamane ระดับความคลาดเคลื่อนที่ .05 ในการ
คํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจํานวนประชากรทั้งหมดได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามความคาดหวังและการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้และถิ่นที่อยู่ของนักท่องเที่ยว โดยลักษณะเป็น
แบบตรวจคําตอบ (Check list)
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ โดยมีลักษณะคําถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีลักษณะคําถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ส่วนที่ 4 ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ มีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวชาวไทยตอบแบบสอบถามในวันที่ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม
และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ซึ่งใช้เวลาเก็บและรวบรวมแบบสอบถามในวันนั้น
2. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
แบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด
3. รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้มาดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามนํามาทําการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อ
วิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ แจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ
ส่ ว นที่ 2 ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ความคาดหวั ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ แหล่ ง ท่ องเที่ ย วรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
โดยกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ส่ ว นที่ 3 ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ปั จจั ยในการรั บรู้ ของนั กท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ มี ต่ อแหล่ งท่ องเที่ ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
โดยกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ส่วนที่ 4 ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ มีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายความถี่และร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (Sample Mean)เพื่ออธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation; S.D.) เพื่อใช้อธิบายความแปรปรวนของ
การทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ย Independent Sample : t-test เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ความแตกต่ า ง
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน
การทดสอบสมมติฐานด้วย One-Way ANOVA : F-test และในกรณีที่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบจับคู่พหุคูณ โดยวิธี Scheffe’ เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่าง

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี สถานภาพโสด รายได้ 15,001 -30,000 บาท มี อาชี พอื่ นๆ และถิ่ น ที่ อยู่อาศั ย กรุง เทพมหานคร ซึ่ ง ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศิริ บินนาราวี (2554) ในส่วนของด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศชายเนื่องมาจากลั กษณะการเดิ น ทางท่ องเที่ ยวเป็ นการเดิน ทางท่ องเที่ ย วในต่ างจั ง หวั ด ซึ่ง ต่ างจาก
งานวิจัยครั้งนี้ ส่วนในด้านอื่นๆมีความสอดคล้องกัน คืออยู่ในช่วงอายุ21-30 ปี สถานภาพสมรสโสด มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เป็นผู้ประกอบอาชีพใช้ทักษะแรงงาน รายได้ต่อเดือนต่ํากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์กลุ่มตัวอย่างมีความ
คาดหวังต่อด้านภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้าน
การขนส่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ด้านการบริการอื่นๆ
การรับรู้ของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ด้าน
ภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการบริการอื่นๆ ด้าน
การขนส่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์
การเปรี ยบเที ยบความคาดหวั งและการรั บรู้ ของนั กทองเที่ ยวชาวไทยที่ มี ต่อแหล่งท่ องเที่ ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์กลุ่มตัวอย่างมี ระดับความคาดหวัง เท่ากับการรับรู้ จากการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ไม่มี
ผลต่าง ซึ่งอาจวิเคราะห์ ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้ มความพึงพอใจอยู่บ้าง ในการเดิ นทางท่ องเที่ ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์
การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า ความคาดหวัง การรับรู้
และความพึงพอใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ไม่แตกต่าง
กัน
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อภิปรายผล
ด้ านภาพลั กษณ์ ของสถานที่ ท่ องเที่ ยว พบว่า มีความคาดหวั งของนั กท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ มี ต่ อแหล่ ง
ท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ข้อที่ส่งผลมากที่สุดอันดับแรกได้แก่ ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
รองลงมาในระดั บผลที่ มาก คือ ความมี เอกลั กษณ์ ของแหล่ งท่องเที่ยว ความสวยงามของแหล่ งท่ องเที่ ย วทาง
วัฒนธรรม สภาพความสมบูรณ์ของโบราณสถานของแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์และบูรณะสภาพสิ่งแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยว ตามลําดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศิริ บินนาราวี (2555) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวในอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากผลการวิจัยในประเด็นความ
คาดหวังและการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีค่าเฉลี่ย
ความคาดหวังในด้านภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวมีค่ามากที่สุด
ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่า มีความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ข้อที่ส่งผลมากอันดับแรกได้แก่ ความน่าสนใจของวัฒนธรรมและสังคมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ความมี
เสน่ห์ในวิถีชีวิตของผู้คนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ การอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ การอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างภายใน ความเป็นมิตรและมีน้ําใจของผู้คนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ตามลําดับซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พรศิริ บินนาราวี (2555) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่ องเที่ ยวในอํ าเภอปาย จั งหวั ดแม่ ฮ่ องสอน จากผลการวิ จั ย ในประเด็ นความคาดหวั งและการรั บ รู้ จริ ง ของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังในด้านวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นมีระดับมากที่สุด
ด้านการขนส่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์ พบว่า มีความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ในระดับปานกลาง โดยพบว่า ด้านการขนส่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ข้อที่ส่งผลปานกลางอันดับแรกได้แก่ ความสะดวกในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ อัตราค่าบริการเหมาะสมกับระยะทางในการขนส่ง ความปลอดภัยในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระยะเวลาในการรอรับบริการมีความเหมาะสม จํานวนที่นั่งเพียงพอต่อผู้โดยสาร ความ
สะอาดบริเวณป้ายรถประจําทางและท่าเรือ ตามลําดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐนรี สมิตรและสมบัติ
กาญจนกิจ (2558) ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์
อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่าความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
พื้นที่อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความคาดหวังในรูปแบบการเดินทางที่ส่งผลต่อการท่ องเที่ยวเชิงอนุ รั กษ์
อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งในภาพรวมและรายข้อพบว่ามีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับมาก
ด้านการบริ การอื่นๆ พบว่า มีความคาดหวังของนั กท่ องเที่ยวชาวไทยที่มี ต่อแหล่งท่ องเที่ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ในระดับปานกลาง โดยพบว่า ด้านการบริการอื่นๆที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ข้ อที่
ส่ งผลปานกลางอั นดั บแรกได้ แก่ ความชั ดเจนและเพี ยงพอของป้ ายบอกทางมายั งแหล่ งท่ องเที่ ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ ความเพียงพอของป้ายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ความเพียงพอและความสะอาดของห้องสุขาต่อปริมาณ
นักท่องเที่ยว ตามลําดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศิริ บินนาราวี (2555) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและ
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวในอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากผลการวิจัยในประเด็น
ความคาดหวังและการรั บรู้ จริ งของนักท่ องเที่ยวที่ เดินทางมาท่ องเที่ยวที่ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่ องสอน โดยมี
ค่าเฉลี่ยความคาดหวังในด้านการบริการอิ่นๆมีระดับมาก
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ด้านภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า มีการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ ข้อที่ส่งผลมากอันดั บแรกได้ แก่ ความสวยงามของแหล่ งท่ องเที่ยวรอบเกาะรั ตนโกสินทร์ ความมี
เอกลั ก ษณ์ ของแหล่ ง ท่ องเที่ ย ว ความสวยงามของแหล่ งท่ องเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม สภาพความสมบู รณ์ ข อง
โบราณสถานของแหล่ งท่ องเที่ ยว การอนุ รักษ์ และบู รณะสภาพสิ่ งแวดล้ อมของแหล่งท่ องเที่ ยว ตามลําดับซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศิริ บินนาราวี (2555) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อการท่องเที่ยวในอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากผลการวิจัยในประเด็นความคาดหวังและการรับรู้จริงของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ในด้านภาพลักษณ์ของ
สถานที่ท่องเที่ยวมีค่ามาก
ด้ า นการบริ ก ารอื่ น ๆ พบว่ า มี ก ารรั บ รู้ ข องนั ก ท่ องเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านการบริการอื่นๆที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ข้อที่ส่งผล
มากอันดับแรกได้ แก่ ความชัดเจนเพียงพอของป้ายบอกทางมายั งแหล่งท่ องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ความ
เพี ยงพอของป้ ายข้ อมู ลแหล่ งท่ องเที่ยว ความเพี ยงพอและความสะอาดของห้ องสุ ขาต่ อปริ มาณนั กท่ องเที่ ย ว
ตามลําดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศิริ บินนาราวี (2555) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวในอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากผลการวิจัยในประเด็นความคาดหวัง
และการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ใน
ด้านการบริการอิ่นๆมีระดับปานกลาง
ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่า มีการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบ
เกาะรั ตนโกสิ นทร์ ในระดับมาก โดยพบว่ า ด้ านวิ ถี ชี วิตและวัฒนธรรมท้องถิ่ นที่มี ต่ อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ข้อที่ส่งผลมากอันดับแรกได้แก่ ความน่าสนใจของวัฒนธรรมและสังคมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ความมี
เสน่ห์ในวิถีชีวิตของผู้คนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ การอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ การอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมสิ่ งปลู กสร้ างภายใน ความเป็ นมิ ตรและมี น้ําใจของผู้ คนรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ ตามลํ าดั บซึ่ งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศิริ บินนาราวี (2555) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อการท่องเที่ยวในอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากผลการวิจัยในประเด็นความคาดหวังและการรับรู้จริงของ
นักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่ องเที่ยวที่ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ ในด้ านวิถีชีวิ ตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นมีระดับปานกลาง
ด้านการขนส่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์ พบว่า มีการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านการขนส่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ข้อที่ส่งผลมากอันดับแรกได้แก่ ความสะดวกในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
อัตราค่าบริการเหมาะสมกับระยะทางในการขนส่ง ความปลอดภัยในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ ระยะเวลาในการรอรับบริการมีความเหมาะสม จํานวนที่นั่งเพียงพอต่อผู้โดยสาร ความสะอาดบริเวณ
ป้ายรถประจําทางและท่าเรือ ตามลําดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐนรี สมิตรและสมบัติ กาญจนกิจ
(2558) ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อําเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อําเภอปาย
จั งหวั ดแม่ ฮ่ องสอนมี การรับรู้ ในรู ปแบบการเดิ นทางที่ ส่ งผลต่ อการท่ องเที่ ยวเชิ งอนุ รั กษ์ อํ าเภอปาย จังหวั ด
แม่ฮ่องสอน ทั้งในภาพรวมและรายข้อพบว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง
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ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบของการวิ จัย จากการศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้ อง และการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล รวมถึ งการ
อภิปรายผล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาที่จะทําให้นักท่องเที่ยวอยากมาท่องเที่ยวรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์
1. ด้านภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว ควรมีการอนุรักษ์และบูรณะแหล่งท่องเที่ยวไว้ มีการทําความ
สะอาดห้องน้ําของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่
2. ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ควรมีการจัดตั้งโครงการพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมชมด้านวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน
3. ด้านการขนส่งรอบเกาะรั ตนโกสินทร์ ควรมีการบอกเวลาและสายรถเมล์ให้ชัดเจนและมี ข้อมู ลการ
เดินทางเพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
4. ด้านการบริการอื่นๆ ควรมีป้ายข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1.ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
2.ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
3.ควรมีการศึกษาด้านจิตวิทยา ที่อาจส่งผลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ใช้ปัจจัยด้านกายภาพมาใช้ในการ
วัดระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
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