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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ในบทนี้จะกลาวถึงแนวคิดตางๆ ซึ่งแนวคิดดังกลาวจะใชเปนฐานอางอิงในการศึกษาและ

กลาวถึงงานที่เกี่ยวของกับการศึกษานี้ 

 
แนวความคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 

-กกแนวคิดดานการทองเที่ยว 

 -กกอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว  

 -กกประเภทของแหลงทองเที่ยว 

 -กกแนวคิดดานธุรกิจการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

 -กกแนวคิดดานกลยุทธทางการตลาดเพื่อการทองเที่ยว 

 -กกสวนประสมทางการตลาด (4 P’s) และ (4C’s) 

 -กกการตลาดเพื่อการทองเที่ยว และการวิเคราะหตลาดทองเที่ยว 

 -กกแนวคิดดานพฤติกรรมการทองเที่ยว 

 -กกปจจัยที่มอิีทธิพลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว 

 -กกลักษณะทางประชากรศาสตรที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเทีย่ว 

 -กกแนวคิดดานความพงึพอใจ 

 -กกแนวคิดเกีย่วกับกระบวนการติดตอส่ือสาร 

 -กกประวัติและขอมูลที่เกีย่วของกับวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม (วัดโพธิ)์  

 -กกผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
แนวคิดดานการทองเที่ยว 
 การทองเที่ยวเปนกิจกรรมนันทนาการรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นระหวางเวลาวาง ซึ่งมีการ

เดินทางที่เขามาเกี่ยวของ โดยเปนการเดินทางทองเที่ยวจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่ เพื่อ

แลกเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดลอม โดยมักมีแรงกระตุนจากความตองการในดานกายภาพ 

วัฒนธรรม การปฏิสัมพันธ และดานสถานะ การทองเที่ยวทําใหเกิดปฏสัิมพันธระหวางนกัทองเทีย่ว

กับธุรกิจและการบริการตางๆ 
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ความหมายของการทองเที่ยว 
ในปจจุบันนี้ไดมีนักวิชาการเสนอแนวความคิด และไดใหความหมายของการทองเที่ยวไว

ดังนี้ 

 (สมบัติ กาญจนกิจ, 2544, หนา 84-85) กลาววา การทองเที่ยวเปนกระบวนการ

นันทนาการ ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาวางและมีการเดินทางเขามาเกี่ยวของ โดยเปนการเดินทางจาก

แหลงทองเที่ยวที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เพื่อการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม โดยจะมีแรง

กระตุนจากความตองการในดานกายภาพ ดานวัฒนธรรม ดานการปฏิสัมพันธ และดานสถานะ

หรือเกียรติคุณเขามารวมดวย 

 กกกกกกก(วรรณา วงษวาณิช, 2546, หนา 7) กลาววาการทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อ

พักผอนหยอนใจ หรือเพื่อความสนุก นอกจากนี้แลวยังเปนการเลื่อนยายของประชากรจากแหลง

หนึ่งไปสูอีกแหลงหนึ่งไมวาจะเปนการเดินทางภายในประเทศ และการเดินทางระหวางประเทศ 

การทองเที่ยวเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธตอกัน มีกิจกรรมรวมกัน มีความสัมพันธอันดีตอกัน 

ไดรับความรู สนุกสนานเพลิดเพลินรวมกัน 

กกกกกกก(พรสวรรค มโนพัฒนะ, 2547, หนา  3) กลาววา การทองเที่ยวหมายถึง การเดินทางเพื่อ

ความบันเทิงร่ืนเริงใจ การเดินทางไปเยี่ยมญาติ หรือการไปรวมประชุม แตไมใชเปนการเดินทาง

เพื่อการประกอบอาชีพ การไปทํางานประจํา รวมทั้งไมใชเพื่อหารายได เรียนหนังสือ และไปอาศัย

อยูเปนการถาวร 

กกกกกกก(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548, หนา 6) กลาววา การทองเที่ยว เปนการเดินทางชั่วคราว

ดวยความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพักผอน ซึ่งมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

 1.กกการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ หรือธุรกิจใดๆ ในประเทศใดประเทศหนึ่งที่เดินทาง

ไป 

 2.กกการเดินทางเพื่อจะไปตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศที่เดินทางไป 

 3.กกการเดินทางไปประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อปฏิบัติงานทางการทูต หรือองคการ

ระหวางประเทศ หรือองคการเอกชนโดยไดคาจางตอบแทน 

 4.กกการเดินทางขามพรมแดน เพื่อไปทํางานเปนประจําทุกวัน 

 5.กกการเดินทางผานประเทศใดประเทศหนึ่งโดยไมแวะลง ซึ่งเปนเวลานานกวา 24 

ชั่วโมง 

 6.กกการเดินทางที่ถูกบังคับใหเดินทาง เชนการเคลื่อนยายกําลังพลทหาร หรือการ

เคลื่อนยายนักโทษจากที่ขุมขังหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
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 ประภัสสร ศรีภักดี (2548, หนา 13-14) กลาววา การทองเที่ยวเปนการเดินทางเพื่อการ

พักผอน เพื่อหาความสนุก และนอกจากนี้ยังเปนการเดินทางเพื่อการทําธุรกิจ การประชุม สัมมนา 

หาความรู การศึกษา และเพื่อการกีฬา ตลอดจนเพื่อเยี่ยมญาติพี่นองดวย 

 กลาวโดยสรุป “การทองเที่ยว” หมายถึง ลักษณะนันทนาการรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้น

ระหวางเวลาวางที่มีการเดินทางเขามาเกี่ยวของ โดยเปนการเดินทางจากที่หนึ่ง ที่หมายถึงที่อยู

อาศัยไปยังอีกที่หนึ่ง ถือวาเปนแหลงทองเที่ยว เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดลอม โดยมีแรง

กระตุนจากกความตองการมนดานกายภาพ ดานวัฒนธรรม ดานปฏิสัมพันธ และดานสถานะหรือ

ดานเกียรติคุณ และการทองเที่ยวดังกลาวยังสามารถสรางรายไดใหกับทองถิ่นอีกสวนหนึ่งดวย 

 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Tourism Industry) 
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนอุตสาหกรรมบริการที่ประกอบดวยกิจกรรมของธุรกิจ

หลายประเภท ทั้งในดานของการลงทุน และแรงงานในการปฏิบัติงานตางๆ ในการผลิตสินคา และ

การบริการ เพื่อที่จะสามารถอํานวยความสะดวกสบาย  และตอบสนองความตองการของ

นักทองเที่ยวทั้งรางกาย และจิตใจ ปจจุบันไดมีนักวิชาการไดเสนอหลักแนวคิดไวดังนี้ 

กกกกกกก(นิคม จารุมณี, 2544,  หนา 5-7) กลาววา อุตสาหรรมการทองเที่ยว เปนอุตสาหกรรมที่

ประกอบดวยธุรกิจหลายประเภทตางๆ มารวมกัน ทั้งเปนธุรกิจทางตรง และธุรกิจทางออม ที่มีไว

คอยใหบริการแกนักทองเที่ยว ซึ่งเปนการผลิตสินคา และบริการตางๆ ที่สามารถทําใหเกิดการ

หมุนเวียนทางเศรษฐกิจข้ึน เปนการสรางงาน และรายไดใหกับชุมชนและประเทศ 

กกกกกกก(สมบัติ กาญจนกิจ, 2544, หนา 85) กลาววา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนกลุม

กิจกรรมทางสังคมที่มีกระบวนการผลิต และสรางผลผลิตทางสินคา และบริการแกนักทองเที่ยวโดย

มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะสามารถใหความสุขทางดานจิตใจ และสามารถที่จะตอบสนองตอความ

ตองการของนักทองเที่ยวได 

กกกกกกก(เบญจพร ทองไชย, 2548, หนา 25) กลาววา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนแหลงที่มา

ของรายได และแหลงเงินตราตางประเทศที่สําคัญ เปนการกระตุนใหผูประกอบการไดนําทรัพยากร

การทองเที่ยวที่มีอยูในประเทศมาใชใหเกิดประโยชน ซึ่งจะสงผลใหเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ของประเทศมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆ 

 (ปนุฎชา อัญชลีนุกูล, 2548, หนา 5) กลาววา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปน 

อุตสาหกรรมที่มีองคประกอบทางหนวยงานทางธุรกิจหลายประเภทรวมกัน ทั้งทางภาครัฐ และ

เอกชนที่เขามามีบทบาทเกี่ยวของกับการผลิต การพัฒนา และการบริการ เพื่อตอบสนองตอความ

พึงพอใจของนักทองเที่ยว นอกจากนี้อุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
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การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ในรูปแบบของการลงทุนดําเนินงานใหบริการ

ทองเที่ยว โดยลงทุนไมสูงมาก แตใหผลตอบแทนที่สูง 

 
ประเภทของแหลงทองเที่ยว 

เดิมนั้นการทองเที่ยวจะเปนไปตามแหลงทองเที่ยวที่มีโดยธรรมชาติ ตอมามีการ

พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่มนุษยจัดสรางแหลงทองเที่ยว หรือดัดแปลงใหเกิดแหลงทองเที่ยวแบบ

ใหมๆ ข้ึนมาเองเพื่อสนองความตองการ อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดจัดแบง

แหลงทองเที่ยวออกเปน 7 ประเภทคือ (อุษณีย ศรีภูมิ, 2544, หนา 15) 

 1.กกแหลงทองเที่ยวประเภทโบราณสถาน ไดแก พระราชวัง ส่ิงกอสราง และอาคาร ที่มี

ความสําคัญในทางประวัติศาสตร รวมทั้งอนุสาวรียตางๆ ดวย 

 2.กกแหลงทองเที่ยวประเภทศาสนสถาน ไดแก วัด โบสถ เจดีย ศูนยกิจกรรมทางศาสนา

 3.กกแหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ ไดแก ทะเล ปาไม ภูเขา น้ําตก 

4.กกแหลงทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา ไดแก พิพิธภัณฑ ศูนย

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประจําทองถิ่น 

5.กกแหลงทองเที่ยวประเภทสถานเริงรมย ไดแก โรงภาพยนตร โรงละคร 

6.กกแหลงทองเที่ยวประเภทอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ไดแก อุตสาหกรรมเครื่องจักร

สาน  การทอผา ทํารม เปนตน 

7.กกแหลงทองเที่ยวประเภทอื่นๆ ไดแก สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนสนุก สวนกีฬา 

หรือยานทองเที่ยวอันเกิดจากกิจกรรมของประชาชน แหลงทองเที่ยวทั้งหมดนี้ อาจเปนแหลง

ทองเที่ยวถาวร หรือมีกิจกรรมทองเที่ยวตลอดทั้งปอยางสม่ําเสมอและแหลงทองเที่ยวชั่วคราว ที่มี

ข้ึนตามชวงเวลาที่มีเทศกาลเทานั้น 

ประเภทของแหลงทองเที่ยวในปจจุบันไดมีการพัฒนาใหเปนไปตามความตองการของ

นักทองเที่ยวมากขึ้นไมวาจะเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน ศาสนสถาน

ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สถานเริงรมย อุตสาหกรรม หัตถกรรม สวนสัตว สวนสนกุ สวนกฬีา ฯลฯ 

ฉะนั้นประเภทของแหลงทองเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของโลกทําใหเกิดแหลง

ทองเที่ยวใหมๆ มากขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลในโลกยุคไอที 

        สรุปไดวา ประเภทของแหลงทองเที่ยว ผูวิจัยไดนํามาใชเพื่อวิเคราะหความพึงพอใจจาก

การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 

เนื่องจากนักทองเที่ยวแตละคนที่เขามาทองเที่ยวมีความตองการของประเภทของแหลงทองเที่ยว

ตามยุคสมัยของโลกที่แตกตางกัน เชน แหลงทองเที่ยวประเภทโบราณสถาน ประเภทศาสนสถาน 
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ประเภทธรรมชาติ ประเภทศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา ประเภทสถานเริงรมย ประเภท

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม ประเภทอื่นๆ ไดแก สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนสนุก สวนกีฬา หรือ

ยานทองเที่ยวอันเกิดจากกิจกรรมของประชาชน เปนตน ดังนั้นก็อาจเปนปจจัยหนึ่งที่จะทําให

นักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจที่มาทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
 
แนวคิดดานกลยุทธทางการตลาดเพื่อการทองเที่ยว 

ความหมายของกลยุทธทางการตลาด 
 กลยุทธทางการตลาด เปนกลยุทธ และหลักเกณฑที่นํามาใชในการบริหารจัดการ

การตลาด เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังเปาหมายไว ปจจุบันไดมีนักวิชาการไดนําเสนอ

แนวทาง และใหความหมายเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดไวดังนี้ 

 (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2543, หนา 15 -16) กลาววา การตลาด เปนวิธีกระบวนการ

แนวคิดการวางแผน พัฒนาการบริหารในระบบกิจกรรมธุรกิจทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น เชน การสวน

ประสมทางการตลาด การสรางคุณคาในผลิตภัณฑ และการบริการ เพื่อสามารถตอบสนองตลาด

เปาหมาย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว ซึ่งการทําการตลาดมีสวนสําคัญในการ

นําไปใชในระบบการบริหารงานในกระบวนการตลาดดังนี้ 

1.กกกิจกรรมทางธุรกิจที่มุงความสําคัญไปยังลูกคา เพื่อกําหนดและวิเคราะหถึงความ

ตองการตลาด 

 2.กกพัฒนาโปรแกรมการตลาด ประกอบดวย การวางแผนผลิตภัณฑ และบริการ

วางแผนทางดานราคา การจัดจําหนาย และโปรแกรมสงเสริมการตลาด 

3.กกใชกับตลาดเปาหมาย 

4.กกมีวัตถุประสงคเพื่อใหลูกคาเกิดความพอใจ 

กกกกกกก(ศุภางคศรี อํ่าสุดใจ, 2546, หนา10) ไดกลาววา การตลาดเปนวิธีการพื้นฐานที่ใชในการ

สรางความตองการของนักทองเที่ยวนั้น ไดแกการใชสวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสมกับกลุม

ลูกคาเปาหมาย หรือตลาดเปาหมายอยางถูกตอง ซึ่งประกอบดวยการตัดสินใจ การกําหนดตลาด

เปาหมาย การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ และการกําหนดคาใชจายทางการตลาด เปนตน 

 
สวนประสมทางการตลาด (4’ Ps) 
 สวนผสมทางการตลาด เปนองคประกอบสําคัญในการดําเนินงานทางการตลาด ซึ่งมี

ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการกําหนด หรือวางแผนในการดําเนินงาน เพื่อใหประสบความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ปจจุบันไดมีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังนี้ 
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 กกกกกกก(เพลินทิพย โกเมศโสภา, 2544, หนา 60) ไดกลาววา สวนประสมการตลาด (Marketing 

Mix) คือ ชุดของเครื่องมือทางการตลาดซึ่งองคกรใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในตลาดเปาหมายที่

กําหนดไวเครื่องมือชุดที่เรียกวา สวนประสมการตลาดนั้นอาจแยกเปน 4 องคประกอบอยางกวางๆ 

คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนายและกระจายสินคา (Place) และการ

สงเสริมการตลาด (Promotion) ทั้งหมดนี้นักการตลาดเรียกวา 4’ Ps 

        ในการกําหนดกลยุทธสวนประสมการตลาดนั้นตองคํานึงตลอดเวลาวาลูกคาเปาหมาย

คือใคร กลาวคือ เปนผูบริโภคโดยตรงหรือกลุมเปาหมายที่เปนคูคา หรือคนกลางที่มีการนําสินคา

ไปจําหนายตอ ทั้งนี้เพื่อจะไดกําหนดเครื่องมือสวนประสมการตลาดไดถูกตองโดยปกติแลวการ

ตัดสินใจในเรื่องราคา คาใชจายโฆษณา การใชพนักงานขายเปนกลยุทธที่สามารถเปลี่ยนแปลงได

งายกวาเมื่อเทียบกับการตัดสินใจในกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ หรือการบริหารคนกลางเพื่อ

จําหนายและกระจายสินคาที่การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองใชเวลามากกวาเนื่องจากพันธะตางๆ 

มักมีการกําหนดเปนขอผูกพันในระยะยาว 

กกกกกกก(คอตเลอร ฟลลิป, 2546, หนา 24) ไดกลาววา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึงเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ให

สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสม

การตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งทุอยางที่กิจการใชเพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑ

ของกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังที่รูจักกันวาคือ “4’ Ps” อันไดแก 

ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) 

กกกกกกก(ศุภางคศรี อํ่าสุดใจ, 2546, หนา 12) ไดกําหนดกลยุทธของสวนประสมทางการตลาดไว

ดังนี้ 

1.กกกลยุทธดานผลิตภัณฑ เปนการกําหนดกลยุทธทางการตลาดดานตัวผลิตภัณฑ ไม

วาจะเปนผลิตภัณฑที่จับตองได เชน สินคาตางๆ หรือผลิตภัณฑที่จับตองไมได เชน การบริการ 

ความคิด เปนตน เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ประโยชนใหกับผลิตภัณฑ และเปนการสรางความพึงพอใจ

ใหกับลูกคาดวย 

   2.กกกลยุทธดานราคา เปนการกําหนดกลยุทธทางการตลาดดานราคา ซึ่งจะตอง

คํานึงถึงการสรางมูลคาของผลิตภัณฑใหสูงกวาราคาผลิตภัณฑ ตนทุนสินคา การแขงขนั คาใชจาย 

และกําไร เพื่อใหลูกคาเกิดการยอมรับในราคาของสินคา และการบริการนั้นๆ 
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3.กกกลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย เปนการกําหนดกลยุทธทางการตลาดดานชอง

ทางการจัดจําหนายในการกระจายสินคา และการบริการไปยังลูกคา และเปนชองทางที่กรรมสิทธิ์

ของตัวผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังผูอ่ืน ซึ่งอาจจะตองผานชองทางการจัดจําหนายของคนกลาง

หรือไมก็ได 

4.กกกลยุทธการสงเสริมการตลาด เปนการสงเสริมทางการตลาดดานการติดตอส่ือสาร

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ จากผูผลิตไปยังกลุมลูกคา ซึ่งรูปแบบการติดตอส่ือสารอาจจะ

ใชพนักงานขาย หรือไมใชพนักงานขายก็ได นอกจากนี้เครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการตลาดยังนํา

การโฆษณา ประชาสัมพันธมาเปนสวนประกอบที่สําคัญอีกดวย 

แตในปจจุบันยุคของการตลาดที่มุงเนนลูกคานั้นจะเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมจาก 4P’s 

เปน 4C’s คือ องคประกอบทุกอยางนั้นใหเร่ิมตนจากลูกคาเปนหลัก โดยเริ่มต้ังแตการออกแบบ

ตลอดจนตอบสนองในมุมของลูกคา อันไดแก Customer Solution, Customer Cost, 

Convenience และ Communication 

 1.กกCustomer Solution  

 ผูผลิตสินคาตองเรียนรูถึงความตองการของผูบริโภค โดยพัฒนาสินคาใหตรงกับความ

ตองการ เพื่อใหสินคานั้นๆ สามารถเอื้อประโยชนหรือแกไขปญหาใหกับลูกคา และที่สําคัญยิ่งการ

นําเสนอคุณภาพที่ดีใหแกลูกคา โดยอาจเสนอสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพตรงหรือสูงกวาความ

คาดหวังของกลุมเปาหมาย 

 2.กกCustomer Cost 

 นักการตลาดเขาใจวา แมผูบริโภคจะไดรับสินคาที่ตรงกับความตองการแลว แตยังไมใช

ปจจัยเพียงพอที่จะเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้เพราะผูบริโภคตองการซื้อสินคาในระดับราคาที่

เหมาะสม ผูบริโภคจะยอมจายในราคาที่สูงหากสินคานั้นๆ มีลักษณะพิเศษหรือมีเอกลักษณเฉพาะ 

แนวความคิดเดิมๆ เกี่ยวกับผูบริโภคที่เชื่อวา “สินคาที่มีคุณภาพสูงราคามักจะแพง” นั้นกําลังจะ

เปลี่ยนไปในปจจุบันนี้ดวยกระบวนทัศนใหมในการบริหาร คือ “ยกระดับคุณภาพ ขณะเดียวกับ

ราคาที่ถูกลง” ซึ่งทําใหองคกรธุรกิจมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อใหตนทุนต่ําลง อีกทั้ง

ยังตองเปลี่ยนยุทธวิธีการตั้งราคาใหมจากเดิมที่ผลิตสินคาเสร็จแลวจึงคอยมาตั้งราคาแตกลับตอง

พิจารณาวาผูบริโภคยอมรับสินคานั้นๆ ดวยราคา ณ ระดับใด สามารถลดตนทุนไดหรือไม จึงคอย

มากําหนดราคา ณ ระดับที่ผูบริโภคเต็มใจที่จะจาย 
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3.กกConvenience 

 ผูผลิตตองพยายามสงมอบสินคาหรือนําเสนอการบริการ ณ สถานที่และเวลาที่เหมาะสม 

ในปจจุบันธุรกิจมีการดําเนินการโดยการเชื่อมตอดวยระบบคอมพิวเตอรระหวางสมาชิกเพื่อเอื้อ

ประโยชนในการติดตอและการสั่งซื้อ ซึ่งสามารถตรวจสอบระดับการไหลเวียนของวัตถุดิบและ

สินคาคงคลังไดในทุกขั้นตอน ในสวนรานคาปลีกเองก็สามารถสั่งซื้อสินคาไดในทุกเวลาที่ตองการ

และสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลการสั่งซื้อไดทันทวงที อีกทั้งเติมเต็มสินคาบนหิ้งไดตลอดเวลาไม

เกิดการขาดชวงและไมตองมีการสต็อคสินคาไวมากเกินความจําเปน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการ

ระบบการสั่งซื้อและการจัดสงสินคาอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลตอการลดตนทุนทัง้ระบบนัน่เอง 

อันจะเกิดผลดีคืนกลับใหผูบริโภค ขณะเดียวกันการกระจายสินคาควรคํานึงถึงขอเท็จจริงวา

ผูบริโภคในปจจุบันตองการซื้อสินคาดวยความงายและสะดวกสบายไมยุงยาก ณ เวลาใดก็ไดที่

ตองการ จึงเกิดธุรกิจประเภทรานสะดวกซื้อ (Convenience Store) ที่เปดตลอด 24 ชั่วโมง ใน

ปจจุบันยังมีการใชเทคโนโลยีเพื่อเสริมสรางคุณคาในจุดนี้ 

 4.    Communication 

 การมีกิจกรรมเพื่อการสงเสริมการตลาด อันไดแก การใชพนักงานขาย การบริการ

สนับสนุน การโฆษณา และการประชาสัมพันธ ลวนแตเปนการเพิ่มการรับรูผูบริโภคเกี่ยวกับ

คุณประโยชนของสินคา และขอมูลอ่ืนๆ ที่องคกรตองการสื่อสารดวยขอเท็จจริงที่ถูกตอง องคกรพึง

ตองระมัดระวังการใหสัญญาแกผูบริโภคที่เกินจริง อันจะกอใหเกิดความเขาใจผิดหรือเกิดความ

คาดหวังที่สูงและองคกรตองหลีกเลี่ยงการสรางแรงกดดันกับลูกคา 

 
การตลาดเพื่อการทองเที่ยว และการวิเคราะหตลาดทองเที่ยว 
 การตลาดเพื่อการทองเที่ยว เปนองคประกอบที่สําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

เปนการจัดทํากิจกรรม  และกําหนดกลยุทธตางๆ  ทางการตลาด  เพื่อสงเสริม  โฆษณา 

ประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยวตางๆ ใหเปนที่รูจักทั่วๆ ไป มุงเนนใหนักทองเที่ยวไดทราบถึงความ

สวยงาม จุดนาสนใจของแหลงทองเที่ยว ซึ่งการทําการตลาดเพื่อการทองเที่ยวนั้น จะตองไดรับการ

รวมมือจากทุกๆ ฝาย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในการที่จะพัฒนา และทําให

นักทองเที่ยวไดรูจัก และสนใจที่จะเขามาทองเที่ยวใหมากที่สุด ปจจุบันไดมีนักวิชาการไดนําเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการทองเที่ยวไวดังนี้ 

กกกกกกก(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548, หนา 94-96) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการ

ทองเที่ยว และการวิเคราะหการตลาดทองเที่ยวไวดังนี้ 
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1.กกการตลาดเพื่อการทองเที่ยว 

        การตลาดเพื่อการทองเที่ยวเปนการที่ผูประกอบกิจการทองเที่ยว ไดทําการวิเคราะห

พิจารณาถึงทรัพยากรทองเที่ยว และบริการทองเที่ยวที่สามารถนําเสนอขาย และบริการแก

นักทองเที่ยวได นอกจากนี้แลวยังไดนํากลยุทธสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยวมาใชในการ

สรางความสนใจ จูงใจใหนักทองเที่ยวเกิดความตองการที่จะเดินทางมาทองเที่ยว และใชบริการ

ทองเที่ยว โดยมุงเนนที่จะสรางความพึงพอใจแกนักทองเที่ยว สรางรายได และผลกําไรใหแก

ผูประกอบการ สามารถสรางรายไดใหแกประเทศไดอยางมหาศาล เพื่อใชในการพัฒนาประเทศใน

ดานตางๆ ใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง 

        นอกจากนี้แลวการดําเนินกิจกรรมการตลาดทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมี

การใหขอมูลขาวสารของแหลงทองเที่ยวที่ถูกตอง และทันสมัยแกนักทองเที่ยว ไมวาจะเปน

แหลงขอมูลแหลงทองเที่ยว ขอมูลดานที่พัก ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ขอมูลดานการ

เดินทาง เสนทางคมนาคมตางๆ ที่จะนํามาสูแหลงทองเที่ยว เปนตน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้จะตอง

ไดรับความรวมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกๆ ในการสนับสนุนแหลงทองเที่ยวใหเปนที่

รูจักอยางกวางขวาง 

2.กกการวิเคราะหการตลาดทองเที่ยว 

   การวิเคราะหการตลาดทองเที่ยวนั้น จะสามารถทําไดโดยการแบงประเภทของตลาดการ

ทองเที่ยว ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทดังนี้ 

     -กกตลาดนักทองเที่ยวในทองถิ่น เปนการเดินทางทองเที่ยวใกลๆ ภายในจังหวัด หรือ

ทองถิ่นที่อยู มีคาใชจายในการเดินทางไมสูงมาก   เชน ผูที่อาศัยอยูที่จังหวัดพังงา เดินทางไปเที่ยว

ที่เกาะพีพี 

   -กกตลาดนักทองเที่ยวภายในประเทศ เปนตลาดของนักทองเที่ยวที่เดินทางทองเที่ยว

จากภูมิลําเนาของตน ไปยังจังหวัดอื่น เชน ผูที่อาศัยอยูจังหวัดเชียงใหม เดินทางไปเที่ยวที่ภูเก็ต 

   -กกตลาดนักทองเที่ยวระหวางประเทศ เปนตลาดของนักทองเที่ยวที่เดินทางจากภูมิภาค

ของตนเองไปยังประเทศอื่น  เชน  ผูที่อาศัยอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาทองเที่ยวยัง

ประเทศไทย 

 
แนวคิดดานพฤติกรรมการทองเที่ยว 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทองเที่ยวนั้น จะสามารถนํามาเปน

พื้นฐานในการดําเนินงาน เพื่อที่จะทําใหผูบริการสามารถทราบถึงพฤติกรรมของลูกคาวามี

ความชอบแบบใดในการที่จะเขามาใชบริการ ซึ่งจะสงผลใหสามารถตอบสนองตอความตองการ
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และความคาดหวังของลูกคาไดบรรลุตามเปาหมาย และสามารถสรางความพึงพอใจในการเขามา

ใชบริการของลูกคาไดอยางดีที่สุด 
 
ความหมายของพฤติกรรมการทองเที่ยว 
กกกกกกกปจจุบันไดมีนักวิชาการไดนําเสนอความหมายที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมนักทองเที่ยวไว

ดังนี้ 
(ณัฐชา สุวิทยพันธ, 2545, หนา 71 อางอิงใน  ประภาเพ็ญ สุววรณ, 25….) กลาววา 

พฤติกรรมเปนกิจกรรมที่นักทองเที่ยวไดกระทําขึ้นทุกๆ ประเภท ไมวาจะเปนสิ่งที่มองเห็น หรือ มอง

ไมเห็นก็ตาม เชนการทํางานของอวัยวะภายในรางกาย การเดิน การพูด ความคิด ความรูสึก 

ความชอบ เปนตน 
กกกกกกกวาสนา อองเอี่ยม(2546, หนา 43) กลาววา “พฤติกรรมนักทองเที่ยว เปนลักษณะ

พฤติกรรมในการตัดสินใจ และเลือกรูปแบบที่จะเดินทางทองเที่ยว ซึ่งรูปแบบของการทองเที่ยวจะมี

อยูหลายๆ ลักษณะที่แตกตางกันไป และนักทองเที่ยวจะทําการพิจารณาเลือกรูปแบบการทองเที่ยว

ที่เหมาะสม สอดคลองกับลักษณะ พฤติกรรมของตนเอง เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการทองเที่ยว” 

กกกกกกกสุกัญญา เจริญศรี(2549, หนา 33) กลาววา “พฤติกรรมนักทองเที่ยว เปนพฤติกรรมที่

แสดงออกในรูปแบบที่หลากหลาย แตกตางกัน ของแตละบุคคล ซึ่งสงผลใหเปาหมายของการ

ทองเที่ยวก็มีความแตกตางกันไปดวย เชน ความพึงพอใจจองนักทองเที่ยวที่ไดรับ ความชื่นชอบ

ของแตละบุคคลในแหลงทองเที่ยวแหงใดแหงหนึ่ง เปนตน” 

 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว 
 กระบวนการในการพิจารณา และตัดสินใจที่จะเดินทางมาทองเที่ยวหรือไมนั้น มีปจจัยที่

สงผลตอพฤติกรรมนักทองเที่ยวในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาว และ

เสนอแนวคิดตางๆ ไวดังตอไปนี้ 

กกกกกกก(จิราพร กองทอง, 2540, หนา10 อางอิงใน  Robinson, 1976, pp 29-44) กลาวถึง

ปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยวไดแก 

1.กกลักษณะภูมิประเทศ  ทัศนียภาพ ทรัพยากร ธรรมชาติ ที่จะเปนสิ่งดึงดูดให

นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว 

2.กกลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศที่ดีในแหลงทองเที่ยว ก็จะเปนปจจัยที่ทําให

นักทองเที่ยวมีความตองการที่จะไปทองเที่ยว 
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3.กกปจจัยดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  โดยแหลงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ก็จะ

สามารถดึง ดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทั่วโลกได 

4.กกความสะดวกทางคมนาคม และการเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดงาย 

5.กกการจัดบริการ ความสะดวกของที่พัก กิจกรรมตางๆ ในการทองเที่ยว 

กกกกกกก(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) ไดสรุปถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการตัดสินใจ

ทองเที่ยวออกเปน 9 ข้ันตอนดังนี้ 

1.กกการเผยแพรขอมูลขาวสารใหนักทองเที่ยวไดรับรู โดยผานสื่อตางๆ และหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

2.กกความตองการของนักทองเที่ยวในแตละคนหลังจากที่ไดรับขอมูลขาวสารของแหลง

ทองเที่ยวนั้นๆ 

3.กกส่ิงจูงใจในการกระตุนใหนักทองเที่ยวอยากเดินทางทองเที่ยว ซึ่งมีปจจัยที่เกี่ยวของ 

2ปจจัยดังนี้ 

-กกPush Factor เปนปจจัยในการผลักดันใหนักทองเที่ยวเกิดความตองการที่จะเดินทาง

ไปทองเที่ยว 

 -กกPull Faction เปนปจจัยที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวไปชมยังแหลงทองเที่ยว และเขารวม

กิจกรรมทางการทองเที่ยวตางๆ 

1.กกการตัดสินใจของนักทองเที่ยว 

2.กกการวางแผนคาใชจายในการทองเที่ยว 

3.กกการวางแผนเตรียมการทองเที่ยว 

4.กกการเดินทางทองเที่ยว และการประเมินผลในระหวางการทองเที่ยว 

5.กกประสบการณหลังการทองเที่ยว และการประเมินผลในดานความพึงพอใจ 

6.กกทัศนคติหลังจากไดรับประสบการณในการทองเที่ยวนั้นๆ  

(สุกัญญา เจริญศรี, 2549, หนา 34-36) กลาววา ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมนักทองเทีย่ว

ในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว มีสาเหตุดังตอไปนี้ 

 1กกความเครียดจากการทํางาน นักทองเที่ยวจึงเกิดความตองการพักผอน เพื่อให

สามารถที่จะกลับมาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพไดในอนาคต 

2.กกรายไดของประชากรที่ดีข้ึน จึงทําใหประชากรมีศักยภาพในการเดินทางทองเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการพักผอน และหาความรูเพิ่มเติมใหกับตนเอง 
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3.กกความสะดวกสบายทางดานคมนาคม ซึ่งเปนแรงจูงใจที่ทําใหนักทองเทีย่วอยากทีจ่ะ

เดินทาง เขาไปใชบริการ 

4.กกการมีเวลาวาง จึงทําใหประชาชนมีเวลาวางที่จะสามารถเดินทางไปทองเที่ยวใน

สถานที่ตางๆ ไดมากขึ้น 

5.กกจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน จึงทําใหสภาพแวดลอมเกิดความแออัด ดังนั้นจึงสงผลให

ประชากรมีความตองการที่จะเดินทางไปทองเที่ยว พักผอน ในสถานที่ตางๆ ไมวาจากเมืองไปยัง

แหลงทองเที่ยวทางชนบท หรือจากตางจังหวัดเขามาทองเที่ยวในเมือง เปนตน 

        
ลักษณะทางประชากรศาสตรที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว 
 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว เปนสวนที่แสดงถึง

ลักษณะตางๆ ของนักทองเที่ยวทางดานประชากรศาสตร  ไดแก  อายุ เพศ อาชีพ รายได เขตที่อยู

อาศัย  เปนตน  ซึ่งคุณลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน ก็จะสงผลใหพฤติกรรมการทองเที่ยวมี

ความแตกตางกันดวย ในปจจุบันไดมีนักวิชาการใหแนวคิดตางๆ ไวดังนี้ 

กกกกกกก(เติมศักดิ์ สุวรรณประกาศ, 2541, หนา 135-141) กลาวถึงองคประกอบของลักษณะ

ทางประชากรศาสตรที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวไวดังนี้ 

        องคประกอบดานอายุ เปนองคประกอบทางดานพื้นฐานของนักทองเที่ยว และมีสวน

สําคัญที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการตัดสินใจในเรื่องตางๆ  

        องคประกอบดานเพศ เปนคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของนักทองเที่ยวที่ติดตัวมาตั้งแต

กําเนิด มีความสําคัญที่มีผลกระทบตอบทบาท และพฤติกรรมการทองเที่ยว ซึ่งในแตละสงัคมแตละ

เพศ ก็จะมีความแตกตางกันไป 

        องคประกอบดานอาชีพ เปนกิจกรรมที่นักทองเที่ยวกระทํา เพื่อประกอบเลี้ยงชีพของตน 

และครอบครัว ซึ่งอาชีพจะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงการวางงาน ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของ

นักทองเที่ยวในแตละบุคคล 

        องคประกอบดานรายได เปนปจจัยพื้นฐานที่ สําคัญ สามารถใชเปนตัวชี้วัด และ

เปรียบเทียบ สภาวะ ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของนักทองเที่ยวแตละคนที่ไมเหมือนกัน 

        องคประกอบดานเขตที่อยูอาศัย นักทองเที่ยวที่อยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน 

ทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคม จะสงผลทําใหนักทองเที่ยวมีบุคลิกภาพ พฤติกรรม ทัศนคติ 

ความชื่นชอบในการทองเที่ยวที่แตกตางกันดวย 

(ณัฐชา สุวิทยพันธ, 2545, หนา74-75) กลาวถึงองคประกอบของลักษณะ

ประชากรศาสตรที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวไวดังนี้ 
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        องคประกอบดานอายุ เปนปจจัยที่มีผลในการใชวิเคราะห ซึ่งอายุที่มีความแตกตางกัน

นั้น ก็จะสงผลใหการตัดสินใจตางกันดวย 

องคประกอบดานเพศ คือ ความแตกตางกันของนักทองเที่ยว ก็จะมีบทบาทตอพฤติกรรม

ในการทองเที่ยวที่แตกตางกันไป ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม และสังคมของแต

ละบุคคลเปนตัวกําหนดบทบาทดวย องคประกอบดานอาชีพ เปนตัวชี้วัดความแตกตางทางดาน

สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของนักทองเที่ยว ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวทีม่อีาชพีตางกนันัน้ ยอม

มีพฤติกรรม คานิยม ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ในการทองเที่ยวที่แตกตางกันดวย 

        องคประกอบดานรายได เปนเครื่องกําหนดความตองการของนักทองเที่ยว และเปนสวน

สําคัญในการกําหนดความแตกตางที่เกี่ยวกับแนวคิด พฤติกรรม รูปแบบ ความชื่นชอบในการ

ทองเที่ยวของแตละบุคคลดวย 

(วาสนา อองเอี่ยม, 2546, หนา 65-66) กลาวถึงองคประกอบของลักษณะทาง

ประชากรศาสตรที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวไวดังนี้ 

        องคประกอบดานอายุ เปนปจจัยที่มีผลตอปริมาณ และลักษณะของความตองการในการ

ทองเที่ยว เชน ผูที่มีอายุเกิน 55 ป ซึ่งอยูในวัยที่เกษียณนั้น จะมีอํานาจในการซื้อผลิตภัณฑทางการ

ทองเที่ยวมากกวาผูที่มีอายุนอย เนื่องจาก ไมมีพันธะที่ตองเลี้ยงดูบุตร มีเงินเบี้ยบําเหน็จบํานาญ มี

เวลาวางที่แนนอน และมีความตองการพักผอนในบั้นปลายชีวิต 

องคประกอบดานเพศ เปนปจจัยที่กําหนดรสนิยม และพฤติกรรม ในการเลือกซื้อการ

ทองเที่ยว ซึ่งจะขึ้นอยูกับความสัมพันธของแตละลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรมในแตละทองถิน่

นั้นๆ เชน นักทองเที่ยวเพศหญิงจะมีพฤติกรรมที่ชอบการทองเที่ยวแบบปลอดภัยมากกวา

นักทองเที่ยวเพศชาย ที่มีความชอบการทองเที่ยวแบบผจญภัยมากกวา 

        สรุปไดวาองคประกอบดานเขตที่อยูอาศัย นักทองเที่ยวที่อาศัยอยูในสภาพแวดลอม ภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศ และสังคมที่แตกตางกันในแตละทองถิ่นนั้น เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ 

รสนิยม และพฤติกรรมในการทองเที่ยวที่แตกตางกันไปของแตละบุคคลดวย 

 
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ เปนความคาดหวังของบุคคลในเรื่องที่คาดหวังไว กับความเปนจริงที่

เกิดขึ้นจากกระบวนการตางๆ หรือโครงการตางๆ ที่มีผลตอสวนตัว หรือสวนรวม ซึ่งถาหากผลลัพธ

ที่ไดเปนความจริงตรงกันหรือมากกวาความคาดหวัง ก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจ และถาหาก
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ผลลัพธที่ไดนั้นเปนความจริงที่มีคานอยกวาความคาดหวังแลว ก็จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจได

ในที่สุด ในปจจุบันไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของความพึงพอใจไวดังนี้ 

 กกกกกกกคอตเลอร (1997, หนา 40) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา ”เปนระดับความรูสึก

ของบุคคลที่เกิดจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูคุณคาที่ไดรับจากสินคาหรือบริการกับความ

คาดหวังของแตละบุคคลกอนที่จะใชหรือไดรับสินคาและบริการนั้นๆ” 

กกกกกกกเทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540, หนา 98) ไดใหความหมายถึง”ความพึง

พอใจวา เปนความตองการที่ไดบรรลุเปาหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุขสังเกตได

จากสายตา คําพูด และการแสดงออก” 

กกกกกกกสุพล ธนูรักษ (2540, หนา 27) ไดกลาววา “ความพึงพอใจเปนความรูสึก ความคิดเห็น

ในลักษณะเชิงบวกของบุคคลที่จะเกิดความพึงพอใจ เมื่อไดรับการตอบสนองตามความตองการ 

หรือไดรับส่ิงตอบแทนที่คาดหวังไว” 

กกกกกกก(กนกพร รัตนสุธีระกุล, 2541, หนา 23) ไดกลาววา “ความพึงพอใจของบุคคลที่เกิดขึ้น

นั้นมักจะเปนความรูสึกเชิงบวกมากกวาเชิงลบ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อความตองการไดรับการจัดสรร

ใหถูกตองตามความเหมาะสม และไมกอใหเกิดปญหาดวย ตัวอยางของสาเหตุที่ทําใหเกิดความพึง

พอใจแกมนุษย ไดแก ส่ิงเราที่มากระตุน เปนตน” 

กกกกกกกกาญจนา ศุภรพันธ  (2543, หนา 34) กลาววา “ความพึงพอใจ เปนความรูสึกทีไ่ดรับการ

ตอบสนองจากความคาดหวังที่ต้ังไว หรือมากกวา ของกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งนั่นเอง”กกกก

กกก สุรสิทธิ์ เวชสิทธิ์ (2544, หนา 10) กลาววา “ความพึงพอใจเปนความคาดหวังที่บุคคล

ตองการที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางบวกมากกวาทางลบ หากความคาดหวังนั้นไดรับการ

ตอบแทนตามความตองการ และทําใหเกิดความรูสึกในเชิงบวกแลวก็จะทําใหเกิดความพึงพอ 

ใจข้ึน“ 

กกกกกกกคะนึงรัตน คํามณี  (2546, หนา 9) กลาววา “ความพึงพอใจเปนความรูสึก ความคิดเห็น

ของบุคคลในเชิงบวก ซึ่งจะเกิดความพึงพอใจขึ้นก็ตอเมื่อความตองการของบุคคลนั้นไดรับการ

ตอบสนอง หรือเปนตามที่คาดหวังไว“ 

กกกกกกกรัตนา จันทโย (2546, หนา 14) กลาววา “ความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึก ความ

คิดเห็นที่ดีของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ในลักษณะเชิงบวกหลังจากที่ไดรับประสบการณนั้นๆ และ

ไดรับการตอบสนองตามความตองการ เชน ความพอใจ ชื่นชอบ สนับสนุน หรือเจตคติที่ดีของ

บุคคล เปนตน และถาหากไมไดรับการตอบสนองตามความตองการแลวนั้น ความพึงพอใจก็จะไม

สามารถเกิดขึ้นไดเลย“ 
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กกกกกกกศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546, หนา  100) กลาวถึง “ความพึงพอใจไววา เปน

ทัศนคติที่ดีที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง และปฏิกิริยาที่ตอบสนองตอส่ิงตางๆ ของบุคคล“ 

กกกกกกกชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546, หนา 141) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา

“ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง อารมณแหงความสุข“ 

กกกกกกกชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546, หนา 141) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา

“ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง อารมณแหงความสุขและความรูสึกที่คุมคาที่

ไดใชบริการ และความรูสึกนั้นนํามาซึ่งความตองการในการใชบริการซ้ํา จนในที่สุดเกิดความติดใจ

ตองการใชบริการกับธุรกิจนั้นใหนานเทานานตราบเทาที่ความพอใจนั้นยังคงอยู หรืออีกนัยหนึ่งคือ

ความจงรักภักดี (Customer Royalty) ไดเกิดขึ้นแลว“ 

อเนก สุวรรณบัณฑิตและภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548, หนา 169-170) ไดใหความหมาย

ของความพึงพอใจ (Satisfaction) วา “ความพึงพอใจเปนระดับของความรูสึกในทางบวกของ

บุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง” โดยมีลักษณะความพึงพอใจของการบริการ เปนพฤติกรรมการแสดงออก

ในทางบวกของบุคคลที่เกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับส่ิงที่ไดรับจริงใน

สถานการณอันใดอันหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น“ 

  

 (อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 2548, หนา 169-170) กลาววา 

 

…ความพึงพอใจในการบริการ หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวก

ของบุคคลอันเปนผลมาจากการประเมินคุณภาพของการบริการจากการรับรูส่ิงที่ไดรับ

จากการบริการเปรียบเทียบกับความคาดหวังในการบริการนั้น โดยที่ยังแบงออกไดเปน 2 

ประเภท ตามความเกี่ยวเนื่องของบุคคลในการบริการนั้น ไดแก ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (Customer Satisfaction) และความพอใจของผูใหบริการ (Job 

Satisfaction) ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงความพึงพอใจของผูรับบริการหรือลูกคา  

 

มีการแบงความหมายออกเปน 2 นัย คือ 

1.   การยึดสถานการณซื้อเปนหลัก หมายถึง ความพึงพอใจที่เปนผลที่เกิดจากการ

ประเมินสิ่งที่ไดรับภายหลังสถานการณการซื้อสถานการณหนึ่ง 



                                                                                                                                                                              

 

 

20 

2.   การยึดประสบการณที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการคาเปนหลัก หมายถึง ความพึงพอใจ

ที่เปนผลที่เกิดขึ้นจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณหลายๆ อยางที่เกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑหรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง 

พิบูลย ทีปะปาล (2549, หนา 30-31) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ 

(Satisfaction) คือ “ความรูสึกของบุคคลที่แสดงความพึงพอใจหรือผิดหวังอันเปนผลเนื่องมาจาก

การเปรียบเทียบผลการทํางานของผลิตภัณฑ ตามที่ลูกคาไดรับความคาดหวังของลูกคา“  

ซึ่งมี 3 ระดับ ดังนี้ (Kotler, 2003, p. 61) 

1.กกถาผลการทํางานของผลิตภัณฑ (Performance) ตํ่ากวาความคาดหวัง 

(Expectations) ลูกคาจะรูสึก “ไมพอใจ” (Dissatisfied) 

2.กกถาผลการทํางานของผลิตภัณฑเปนไปตามที่ลูกคาคาดหวัง ลูกคาก็จะรูสึก “พอใจ”  

(Satisfied) 

3.กกถาผลการทํางานของผลิตภัณฑดีเกินกวาที่ลูกคาคาดหวัง ลูกคาจะรูสึก “ยิ่งพอใจ

มาก” (Highly Satisfied) หรือ “รูสึกประทับใจ” (Delighted) 

         จากความหมายของความพึงพอใจดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจ เปนระดับ

ความรูสึกของบุคคลหรือความตองการที่จะไดบรรลุเปาหมายหรือภาวะของการมีอารมณที่มีผล

เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูคุณคาที่ไดรับจากสินคาและบริการกับความคาดหวัง

ของแตละบุคคลกอนที่จะใช หรือไดรับสินคาและบริการนั้นๆ เปนพฤติกรรมออกมาวา มีความสุขมี

ความพอใจและไมพอใจ สังเกตไดจากสายตา คําพูด และการแสดงออก 

 
ความสําคัญของความพึงพอใจ 
กกกกกกก(ดนัย เทียนพุฒ, 2543, หนา 26) ไดกลาวไววา ความพึงพอใจของลูกคา จะชวยสงผล

ตอกําไรกับธุรกิจใน 4 หนทางดวยกัน คือ 
1.กกเพิ่มโอกาสในการซื้อซ้ํา 

2.กกสรางการสงเสริมการขายเชิงบวกแบบปากตอปาก 

3.กกเพิ่มการจายเพิ่มข้ึนในขณะที่ทําการซื้อของลูกคา 

4.กกมีผลตอกระแสเงินสดหมุนเวียน 

  จากความหมายขางตนจึงพอสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่เกิดจาก

ความตองการที่มนุษยคาดหวังไว ถาความตองการไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวหรือ

มากกวาความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นแตถาความตองการไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว 

ความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 
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 ขอบขายของความพึงพอใจ  
 โดยทั่วไปการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ มักนิยมศึกษาในสองมิติ คือ ความพึงพอใจ

ในงาน (Job Satisfaction) และความพึงพอใจในบริการ (Service Satisfaction) ซึ่งสามารถขยาย

ความไดดังนี้ 

1.   การศึกษาความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ซึ่งเนนการประเมินคาโดย

บุคลากรผูปฎิบัติงานตอสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของการทํางาน ประกอบดวย ปจจัย

ตางๆ  ที่มี อิทธิพลทําให เกิดความพึงพอใจในงานแตกตางกันไป  เชน  ลักษณะงานที่ทํา 

ความกาวหนา การบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูล 

2.   การศึกษาความพึงพอใจในการรับบริการ (Service Satisfaction) ซึ่งเนนการประเมนิ

ลูกคาหรือผูใชบริการตอการจัดบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือชุดของบริการที่กําหนด ซึ่งเปาหมายของ

การศึกษาทั้งสองดานนี้ เพื่อคนหาขอเท็จจริงในระดับความพึงพอใจ และคนหาเหตุปจจัยแหง

ความพึงพอใจนั้น ในกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน 

จากทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ผูวิจัยไดนํามากําหนดตัวแปรอิสระ คือ 

ความพึงพอใจในสถานที่ทองเที่ยวแตละประเภท มาทดสอบความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ 

ความพึงพอใจโดยรวมจากการทองเที่ยวในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ของ

นักทองเที่ยวชาวไทย ตลอดจนการนํามาใชออกแบบสอบถาม และอภิปรายผล อีกทั้งยังนํามา

กําหนดขอแสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการติดตอสื่อสาร 
กกกกกกกศิริวรรณ เสรีรัตน (2541, หนา 450) กลาววา กระบวนการติดตอส่ือสาร  

(Communication Process) หมายถึง “ระบบซึ่งแหลงขาวสาร (ผูสงสาร) สงขาวสารไปยังผูรับ หรือ

หมายถึง การแสดงวิธีการซึ่งแหลงขาสารพยายามเขาถึงผูรับโดยอาศัยขาวสาร” 

Walter (1978, หนา 319) ใหความหมายของ การติดตอส่ือสารของผูบริโภค คือ “การ

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันที่เกี่ยวกับตลาด หรือกลาวอีกแงหนึ่งไดวา คือผลของการกระทําใดๆ ของ

กายภาพ การเขียน การพูด ที่นําความหมายที่เกี่ยวกับปญหาการบริโภคระหวางบุคคลกับบุคคล

อ่ืนๆ ภายใตสภาพแวดลอมหรือสถานการณใดๆ” 

Schiffman andKanuk (1994, หนา 658 อางอิงใน  เสรี วงษมณฑา, 2542, หนา 125) 

ใหความหมายของการติดตอส่ือสาร (Communication) หมายถึง “การที่คนใดคนหนึ่งพูดอะไร

บางอยางผานชองทางใดชองทางหนึ่ง ไปยังใครอีกคนหนึ่ง เพื่อใหเกิดผลบางประการเปนการ
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สงผานขาวสาร (Message) จากผูสง (Sender) ไปยังผูรับขาวสาร (Receive) ดวยวิธีการใช

สัญญาณชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยอาศัยชองทาง (Channel) หรือส่ือ (Media) บางชนิด” 

(สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543, หนา, 267) กลาววา สวนประกอบในกระบวนการการ

ติดตอส่ือสาร (Elements in the Communication Process) ในกระบวนการสื่อสาร จะมี

องคประกอบดังนี้ 

 ขาวสาร (Message) ในการตลาด คือ รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เสนอขาย

ใหตลาดเปาหมาย ขอความที่กระตุน จูงใจ ใหเกิดการลงมือปฏิบัติการซื้อ 

 ผูสงขาว (Sources) เปนแหลงที่จะตองสงขาวสารใหกับผูรับหรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา 

แหลงของขาวสารอาจไดแกพนักงานขายที่ไปเสนอขายสินคา ผูผลิต หรือผูขายสินคา 

 การเขารหัส (Encoding) เปนการคิด การหาขอความ หรือแนวทางที่จะใหส่ิงที่ผูขาย

ตองการเสนอ สงถึงยังผูรับหรือลูกคาได การเขารหัสจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดขึ้นอยูกับวิธีการ

ความรู ภาษา และความสามารถของแหลงขาวสาร เชน ภาษา เสียง ภาพ เปนตน 

 ชองทางของขาวสาร (Media) เปนการเลือกใชส่ือที่จะติดตอไปยังผูรับใหเกิดความเขาใจ 

และสนใจปจจัยตัวนี้ เปนสิ่งสําคัญมากในกระบวนการติดตอส่ือสาร ชองทางของขาสาร ไดแก ตัว

บุคคล ส่ือโฆษณาตางๆ การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ เปนตน 

 การถอดรหัส (Decoding)  ลูกคาผูรับขาวสารจะแปลความหมายของขาวสารที่ไดรับทํา

ใหเกิดความเขาใจได ผูรับจะเขาใจในขาวสารที่สงมามากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับความสนใจ และ

เขาใจจะนําไปสูการซื้อในที่สุด 

 ปฏิกิริยาตอบโต (Feedback) เปนการสงขอมูลยอนกลับมายังแหลงของขาวสาร เพื่อจะ

ใหผูสงขาวไดทราบวา ผูรับมีความเขาใจ มีความสนใจหรือมีขอขัดแยงกับขาวสารที่สงมาใน

การตลาด ปฏิกิริยาตอบโต คือ การปฏิบัติการซื้อหรือปฏิเสธการซื้อที่ลูกคาเปาหมายกระทํา 

 ส่ิงรบกวน (Noise) จะเห็นไดวา ตลอดกระบวนการของการติดตอส่ือสารจะมีส่ิงรบกวน

ตลอดเวลา ต้ังแตแหลงของขาวสารไปจนถึงผูรับขาวสารนั้น และเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการ

ติดตอส่ือสารลมเหลว ทําใหเกิดการเขาใจคลาดเคลื่อนระหวางผูสงขาสารและผูรับขาวสารนั้น 

 
วัตถุประสงคของการติดตอสื่อสารการตลาด 
 วัตถุประสงคข้ันพื้นฐานในการติดตอส่ือสารการตลาด (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543, หนา 

268) ไดแก 
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1.กกการบอกกลาว (Informing) วัตถุประสงคข้ันตน คือ การบอกกลาวใหผูบริโภคทราบ

เกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑที่เสนอขาย เพื่อใหผูบริโภครูจักและเขาใจถึงคุณประโยชนตางๆ 

ของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมา 

2.กกการจูงใจและการชักชวน (Motivation and Persuading) หลังจากไดชื้อแจงใหกับ

ผูบริโภคไดมีความเขาใจในผลิตภัณฑแลว นักการตลาดจะตองอาศัยการสื่อสารเพื่อกระตุนความ

สนใจของผูบริโภค ใหผูบริโภคเกิดความเขาใจ และคิดวาสินคานั้นนาจะใชประโยชนได และ

พยายามชักชวนใหผูซื้อเกิดความรูสึกคลอยตามเพื่อจะนําไปสูการซื้อ 

  3.กกการเตือนความทรงจํา (Reminding) สินคาบางอยางมีการผลิตออกมาจําหนายใน

ตลาดเปนเวลานาน ผูบริโภครูจักสินคาชนิดนั้นเปนอยางดี เคยซื้อสินคา เคยทดลองใช หรือ

ผูบริโภคบางกลุมก็เปนลูกคาประจําสําหรับสินคานั้น แตในตลาดนั้นมีคูแขงอยูมาก ผูผลิตจึงตอง

พยายามเตือนความทรงจําผูบริโภคตลอดเวลา โดยการใชขอมูลติดตอส่ือสาร เพื่อจะทําใหเกิดการ

เนนย้ําและผูบริโภคจะนึกถึงสิ่งนั้นตลอดเวลา เมื่อมีการซื้อทุกครั้งที่ผูบริโภคเกิดความตองการใน

สินคาชนิดนั้น เชน น้ําอัดลม เปนตน 

 
สื่อ (Media) 
 ในการโฆษณา (Advertising) และการประชาสัมพันธ (Public Relations) จําเปนที่

จะตองมีการใชส่ือพิมพ วิทยุ โทรทัศน จดหมายตรง (Direct Mail) ฯลฯ ส่ิงเหลานี้เปนชองทาง 

(Channel) โดยลักษณะของสื่อที่ดีจะตองเปนสื่อที่มีจิตวิทยา (Psychology) และสังคมวิทยา 

(Sociology) (เสรี วงษมณฑา, 2545, หนา 133) 

 1.กกส่ือบุคคล เปนสื่อที่สามารถใชส่ือสารไดสองทาง มีการโตตอบกันได แตมักเปนไปใน

วงแคบ 

 2.กกส่ือสารมวลชน ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร 

 3.กกส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน Internet, E-mail ซึ่งมีขอดี คือ ใหขอมูลขาวสารไดมาก มี

ภาพ เสียง สามมิมติ มีการเคลื่อนไหว มีภาพเสมือนจริง มีลูกเลนมาก แตมีขอเสียคือ มีราคาสูง 

จํานวนผูรับสารอยูในวงแคบ จึงเปนสื่อเพื่อสนองภาพพจนมากกวา 
 
การสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Media) 
กกกกกกก(เสรี วงษมณฑา, 2524, หนา  133) กลาวถึง การสื่อสารระหวางคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

 1.กกมนุษยยอมเช่ือบุคคลที่มีความสําคัญตอชีวิตคน เชน เชื่อพอแม เชื่อครู เชื่อสามี คน

เหลานี้เรียกวาบุคคลที่มีความสําคัญตอชีวิต (Significant Other) มนุษยเราทุกคนตองมีบุคคล
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เหลานี้อยูในใจ แมไมมีครอบครัวก็ยังมีพอแม พอจะมีครอบครัวจะยกใหใครระหวางแมหรือภรรยา

ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งของสังคมวิทยา (Sociology) สําหรับขอนี้เปนเหตุที่ทําใหการสื่อสารระหวาง

บุคคล (Interpersonal Media) เปนสื่อสําคัญระดับแรกของการสื่อสารทั้งหมด สามารถชนะทุกๆ 

ส่ือ แตถาเมื่อไหรคนไมชนะสื่ออ่ืนๆ บุคคลนั้นตองพิจารณาตนเอง แสดงวาตนเองไมเปนบุคคล

สําคัญของคนนั้นเพราะเขามองขามเราไป แลวเอาสื่อมาสําคัญกวาชีวิตของเรา 

 2.กกมนุษยเราใหคุณใหโทษ (Sanction) หมายความวา ถาเขาไมเชื่อเรา เราสามารถ

โกรธเขาได แตส่ือโกรธเราไมได เชน แมบอกใหเราไปซื้อสินคายี่หอหนึ่ง แตเราไมซื้อ แมสามารถ

โกรธเราได แมแตคนรักบอกใหเราซื้อรถยี่หอ เราไมซื้อเขาอาจโกรธไมพูดกับเราไปหลายวัน แตส่ือ

วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร บอกใหเราซื้อ แตเราไมซื้อสินคานั้น ส่ือเหลานั้นก็ทําอะไรเราไมได สวนนี้

เรียกวา ความสามารถทางดานสังคม (Social ability)  

 
การเลือกใชสื่อโดยคํานึงถึงหลักสังคมวิทยา 

1.   ส่ือโทรทัศน (Television) มีหลักสังคมวิทยา (เสรี วงษมณฑา, 2542, หนา 133) มี

ลักษณะดังนี้ 

-กกส่ือโทรทัศนเปนสื่อที่เคลื่อนไหวไมได (Immovable) ทั้งในบานและนอกบาน เชน ถา

เสียบสายอากาศกับเครื่องรับไวอยางถูกตองแลว พอไมอยากดูก็จะเข็นไปหองอื่นๆ ก็อาจทําให

ภาพไมชัดเจน เมื่อเทียบกับวิทยุแลว โทรทัศนเปนสื่อที่คงอยูติดที่มากกวา สวนวิทยุสามารถ

เคลื่อนยายไปไหนมาไหนได 

-กกส่ือโทรทัศนเปนสื่อครอบครัวมากกวา (Family Media) คือ การดูโทรทัศนจะไมดูคน

เดียว แตจะดูกับสมาชิกคนอื่นๆ ของครอบครัว ดังนั้น สินคาที่สมาชิกในครอบครัวใช จึงเหมาะที่จะ

ส่ือทางโทรทัศน 

-กกจุดแข็งของโทรทัศน คือ เปนสื่อที่สามารถเขาถึงคนหมูมาก แทบทุกครอบครัวมี

โทรทัศนไดเห็นภาพ เสียงสี นาสนใจ กระจายขาวสารไดกวางขวาง สวนจุดออน คือ มีราคาแพง 

คนสามารถกดรีโมทหนีไดงาย เมื่ออกอากาศแลวก็ผานไปเลย 

2.กกวิทยุ (Radio) (เสรี วงศมณฑา, 2542, หนา 134) มีลักษณะดังนี้ 

-กกเปนสื่อเฉพาะบุคคล (Personal Media) ฟงคนเดียวไดไมเหมือนกับส่ือโทรทัศน 

-กกเปนสื่อที่ถูกเคลื่อนยายได (Movable) จะนําไปไหนมาไหนไดสะดวก 

จุดแข็งของวิทยุ คือ กระจายไดอยางกวางขวาง เปนสื่อสวนบุคคล มีความภักดีสูง ฟง

แลวติด    



                                                                                                                                                                              

 

 

25 

จุดออน คือ ไมมีภาพ ไมสามารถเห็นภาพได การกระจายเสียงของแตละสถานีไม

กวางขวาง ถาจะใหกวางขวางตองสื่อหลายๆ สถานีและควบคุมไดยาก 

3.   หนังสือพิมพ (Newspaper) เปนสื่อที่เสนอเร่ืองราวไดอยางฉับไว (Immediate 

Media) กวาสื่ออ่ืนๆ (เสรี วงศมณฑา, 2542 หนา 134) มีลักษณะดังนี้ 

-กกเปนสื่อที่สมองที่ชวนคิด 

 -กกเปนสื่อที่นําเสนอเรื่องราวไดฉับไว (Immediate Media) แตในปจจุบันสูส่ือวิทยุไมได

แลว และถูกใชเปนปฏิทินของชีวิต (Calendar) คือ ตอนเชาทุกวันกอนออกจากบาน กอนไปทํางาน

ก็จะตรวจสอบวาในวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นแคไหนเปนลักษณะของการติดตามขาว 

-กกเปนสื่อยามเชากอนออกจากบาน (Morning Media) กอนไปทํางาน ถาบานใครรับ

หนังสือพิมพ เชาๆ ก็ถามวาหนังสื่อพิมพมาหรือยัง พอมาถึงก็นําอานในหองน้ํา หรืออานบนโตะ

อาหาร เปนตน 

 -กกเปนสื่อที่ไมเก็บเปนขออางอิง (Reference) เพราะเปนสื่อแบบวันตอวัน (Day by 

Day Media) เมื่ออานแลวก็ทิ้ง 

 จุดแข็งของสื่อหนังสือพิมพ  คือ เปนสื่อที่กระจายไดกวางขวาง เขาถึงกลุมเปาหมายได

ทุกระดับ รวดเร็ว สามารถใสรายละเอียดของขอมูลไดมาก  สวนจุดออนของหนังสือพิมพ คือ ไมมี

เสียง ไมมีการเคลื่อนไหว พิมพสีไมชัดเจน เพราะกระดาษบางชนิดคุณภาพไมดี มีความผิดพลาด

ไดงาย  

4.   นิตยสาร (Magazine) (เสรี วงศมณฑา, 2542, หนา134) มีลักษณะดังนี้ 

-กกเปนสื่อเพื่อสมองที่ชวนคิดไมเหมือนกับหนังสือพิมพ 

-กกเปนสื่อที่นิยมนําไปอานในหองนอน (Bed Time Media) 

-กกเปนสื่อยามรอคอยที่มีความเปนสวนตัวสูง (Wait-time Personal Media) 

-กกเปนสื่อที่คอนขางไมมีกําหนดเวลา (Timeless) หมายความวา จะนําขึน้มาอานเมือ่ใด

ก็ได แมเวลาจะผานไป 3-4 เดือน แลวก็ตาม แตหนังสือพิมพที่ออกเมื่อ 2 เดือนที่แลว จะไมมีใคร

นํามาอานอีก เปนตน 

-กกเปนสื่อที่ควรคาแกการเก็บ จะเปดอานอีกเมื่อไรก็ได 

 จุดแข็งของนิตยาสาร คือ เขาถึงกลุมเปาหมายไดเฉพาะกลุมตามรูปแบบของนิตยสารมี

สีสันสวยงาม จุดออนของนิตยสาร คือ ไมมีเสียง ไมมีการเคลื่อนไหว ถามีความผิดพลาดจะแกไขได

ยากไมทันเหตุการณ 
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การยอมรับของผูบริโภคในการติดตอสื่อสาร (Consumer Acceptance of Communication) 
 เหตุผลหลักสําหรับการติดตอส่ือสารใดๆ ก็เพื่อเกิดอิทธิพลตอความคิด หรือการกระทํา

ของผูบริโภค ดังนั้นการยอมรับการติดตอส่ือสาร จึงเปนเปาหมายธรรมชาติของการติดตอส่ือสาร 

การยอมรับการติดตอส่ือสาร แสดงในรูปแบบ 5 ข้ันตอน ซึ่งจะชี้ใหเห็นวา ผูบริโภคมีการประเมิน

ความคิดใหมและการตัดสินใจวาจะยอมรับหรือปฏิเสธขาวสาร 

กกกกกกก(สุภร เสรีรัตน, 2545, หนา 256) กลาววา ผูบริโภคสามารถประเมินความคิด และ

ตัดสินใจวาจะยอมรับหรือปฏิเสธขาวสารในการติดตอส่ือสาร โดยใชหลักการดังตอไปนี้ 

 1.กกการรูถึงขาวสาร (Awareness) เปนขั้นแรกของกระบวนการยอมรับ ผูบริโภคไดเปด

ใจรับขาวสาร แตยังไมมีความรูที่เพียงพอตอขาวสาร ตัวอยางที่สามารถจะเห็นไดคือ ผลิตภัณฑ

ใหมที่ผูบริโภคเพียงไดยินมา แตยังไมมีความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมทีมีน้ําหนัก 

 2.กกความสนใจ (Interest) ผูบริโภคเริ่มสนใจขาสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑใหม และมีการ

แสวงหาขอมูลเพิ่มเติมข้ึน 

 3.กกการประเมินผล (Evaluation) ผูบริโภคจะมีใจที่สัมพันธกับผลิตภัณฑที่สอดคลองกับ

ความตองการในปจจุบันของเขา และทําการตัดสินใจวาจะยอมทดลองสินคาใหมนั้นหรือไม 

 4.กกการทดลอง (Trail) ผูบริโภคจะมีการทดลองผลิตภัณฑในขนาดที่เปนจํานวนนอย 

เพื่อพิจารณาถึงอรรถประโยชนโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑอาจถูกปฏิเสธในขั้นนี้หรือกอนหนานั้น เปน

ข้ันที่ผูบริโภคไดรับการกระตุนใหสนใจเปนพิเศษในระหวางขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 

 5.กกการยอมรับ (Adoption) เปนขั้นสุดทายของการยอมรับ ซึ่งผูบริโภคมีการตัดสินใจที่

จะยอมรับผลิตภัณฑ ซึ่งจะกลายเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมการซื้อที่ปกติของผูบริโภค 

 กระบวนการติดตอส่ือสารจะชวยใหผูสงขาวสารและผูรับขาวสารมีปฏิกิริยาโตตอบความ

ตองการซึ่งกันและกันและทําใหทราบวาผูรับขาวสารนั้นเขาใจตรงกับความตองการของผูสงขาว

กระบวนการติดตอส่ือสารชวยใหเกิดการรับรูแลวก็ทําใหผูรับและผูสงประเมินขาวสารไดแมนยํา

มากขึ้น 

 สรุปไดวา แนวคิดกับกระบวนการติดตอส่ือสาร ผูวิจัยไดนํามาใชเพื่อวิเคราะหความพึง

พอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 

เนื่องจากกระบวนการติดตอส่ือสาร เปนสื่อที่ชวยประชาสัมพันธทําใหนักทองเที่ยวชาวไทยไดรับ

ขาวสารจากสื่อเพิ่มมาขึ้น ไดแก ส่ือทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร อินเตอรเน็ต เปนตน 

ซึ่งเปนตัวกระตุนที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวไทยไดทราบ สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ของไทย และมี

ทัศนคติที่ดีตอการทองเที่ยววัดจะสามารถทําใหนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางมาทองเที่ยววัดมาก

ยิ่งขึ้น 
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ประวัติและขอมูลที่เกี่ยวของกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 
 วัดโพธิ์หรือนามทางราชการวา วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เปนพระ

อารามหลวงชั้นเอกและเปนวัดประจํารัชกาลที่ 1 แหงราชวงศจักรี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาวัดโพธารามวัดเกาที่เมือง

บางกอก คร้ังกรุงศรีอยุธยาเปนวัดหลวงขางพระบรมมหาราชวัง และทีใตพระแทนประดิษฐานพระ

พุทธเทวปฏิมากร พระประธานพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถเปนที่บรรจุพระ

บรมอัฐของพระองคทานไวดวย 

        พระอารามหลวงแหงนี้มีเนื้อที่ 50 ไร 38 ตารางวาอยูดานทิศใตของพระบรมมหาราชวัง 

ทิศเหนือจดถนนทายวัง ทิศตะวันออกจดถนนสนามไชย ทิศใตจดถนนเศรษฐการ ทิศตะวันตกจด

ถนนมหาราช มีถนนเชตุพนขนาบดวยกําแพงสูงสีขาว แบงเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสชัดเจน 

        มีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกไววา หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราชทรงสถาปนาพระบรมมหาราชวังแลวทรงพระราชดําริวา มีวัดเกาขนานพระบรมมหาราชวัง 

2 วัด ดานเหนือ คือ วัดสลัก (วัดมหาธาตุฯ) ดานใต คือ วัดโพธาราม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหขุนนางเจาทรงกลม ชางสิบหมูอํานวยการบูรณปฏิสังขรณ 

คร้ันรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหบูรณปฏิสังขรณคร้ังใหญ นานถึง 16 ป 7 เดือน ขยายเขตพระอารามดานใตและตะวันตก คือ

สวนที่เปนพระวิหารพระพุทธไสยาสสวนมิสกวัน สถาปนาขึ้นใหม พระมณฑป ศาลาการเปรียญ 

และสระจระเขบูรณปฏิสังขรณใหมเปนโบราณสถานในพระอารามหลวงที่ปรากฏอยูปจจุบัน 

        การบูรณปฏิสังขรณวัดโพธิ์แหงนี้ บันทึกไววา รัชกาลที่ 1 และที่ 3 เจาทรงกลมชางสิบหมู 

ไดระดมชางในราชสํานัก ชางวังหลัง ชางวังหนา และชางพระสงฆที่อยูในวัดตางๆ ผูเชี่ยวชาญงาน

ศิลปกรรมสาขาตางๆ ไดทุมเทผลงานสรางสรรคพุทธสถานและสรรพสิ่งที่ประดับอยูในวัดอาราม

หลวงดวยพลังศรัทธาตามพระราชประสงคของพระองคทานที่ใหเปนแหลงรวมสรรพศิลป  

สรรพศาสตร เปรียบเปนมหาวิทยาลัยแหงสรรพวิชาไทย (มหาวิทยาลัยเปดแหงแรก) ที่รวมเอาภูมิ

ปญญาไทยไวเปนมรดกใหลูกหลานไทยไดเรียนรู 

 
เจาอาวาสองคปจจุบัน 

พระธรรมปญญาบดี (ถาวร ติสสานุกโร เจริญพานิช ป.ธ 4) เจาอาวาสวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม 

        พระอุโบสถสรางสมัยรัชกาลที่ 1 ตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลาย และขยายใหญข้ึน

เทาที่เห็นในสมัยรัชกาลที่ 3 ซุมจรณัมประจําประตูหนาตางฉลัก (สลัก) ดวยไมแกน ยอดเปนทรง



                                                                                                                                                                              

 

 

28 

มงกุฎลงรักปด ประดับกระจก บานประตูพระอุโบสถ ดานนอกลายประดับมุก เปนลายภาพเรื่อง

รามเกียรติ์ ดานในเขียนลายรดน้ํารูปพัดยศพระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร ฐานานุกรมเปรียญ

ทั้งฝายคามาวสีและอรัญญาวสี ในกรุงและหัวเมือง 

        พระประธาน เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ นามวา พระพุทธเทวปฏิมากร มีฐานชุกชีกอไว 

3 ชั้น ชั้นที่ 1 บรรจุพระบรมอัฐิและพระราชสรีรังคารรัชกาลที่ 1 ไว ชั้นที่ 2 ประดิษฐานรูปพระอัคร

สาวกทั้งสององคฐานชุกชีชั้นลางสุดประดิษฐานพระมหาสาวก 8 องค (พระอรหันต 8 ทิศ) 

จิตรกรรมประดับผนังพระอุโบสถเหนือตางขึ้นไปเขียนเรื่องมโหสถบัณฑิต (บัณฑิตแหงมิถิลานคร) 

คอสองในประธานทั้งสองขางเขียนเรื่องเมืองสวรรคชั้นจตุมหาราชผนังประตูหนาตางเขียนเรื่องพระ

สาวกเอตทัคคะ 41 องคบานหนาตางดานในเขียนลายรดน้ําเปนรูปตราประจําตําแหนงเจาคณะ

สงฆในกรุงและหัวเมือง สมัยรัชกาลที่ 3 ดานนอกแกะสลักเปนลายแกวชิงดวง 

 
ซุมประตูทรงมงกุฎ 
 ซุมประตูทรงมงกุฎประดับกระเบื้องที่ดัดเปนรูปกลีบดอกไมเรียงกัน ลดหลั่นสีสันสดสวย 

งานกระเบื้องเครื่องถวยลวดลายสีสันตางๆ นํามาตัดดวยคมเหล็กจนมนเปนกลีบดอกไมแลวนํามา

เรียงเปนลวดลายดอกไม ประดับอยูตามพุทธสถานตางๆ ในวัดนี้นับเปนประณีตศิลปที่เปนอยู

ทั่วไป ซุมประตูเขาเขตพุทธาวาสมีทั้งหมด 16 ประตู  

        พระมหาสถูป หรือพระปรางประดิษฐานอยูมุมลานพระอุโบสถชั้นนอกทั้ง 4 ดาน ดาน 4 

องคพระปรางคแบบนี้มีชื่อเรียกเฉพาะวา “พระอัคฆียเจดีย” บุดวยหินออน มีเทวรูปทาวจตุโลกบาล

ทั้งสี่ หลอดวยดีบุกลงรักปดทองประดับกระจกประจําทั้งสี่ทิศขององคพระปรางค 

        กําแพงแกว ลอมลานพระอุโบสถ มีซุมประตู 8 ซุม และซุมพัทธสีมา 8 ซุม ทําแปลกจาก

ของเดิม กําแพงแกวดานนอกประดับศิลาลายฉลัก (สลัก) เปนรูปภูเขาตนไมและรูปสัตวตางๆ ซุม

ประตูทางเขา 8 ซุม (ประตูทรงมงคล) สรางดวยหินแกรนิตแกะสลัก มีรูปหลอสางแปลงเนื้อสําริด

ประตูละหนึ่งคู 

        พระระเบียง สรางรอบพระอุโบสถอยูสองชั้น ทั้งสองขั้นเชื่อมตอดวยพระวิหารทิศ อยูรอบ

พระอุโบสถทั้งสี่ทิศ พระระเบียงชั้นในประดิษฐานพระพุทธรูป 150 องค พระระเบียงชั้นนอก

ประดิษฐานพระพุทธรูป 244 องค เปนพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญมาจากหัว

เมืองฝายเหนือ 

        พระวิหารทิศตะวันออก ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย นามวา “พระเจาตรัสในควง

ไมพระมหาโพธ” (พระพุทธเจาตรัสรูประทับใตตนโพธ) ตอมาในรัชกาลที่ 4 ถวายพระนามใหมวา 

“พระพุทธมารวิชัย อภัยปรปกษอัครพฤกษโพธิภิรมณ อภิสมพุทธบิตร” มุขหลังประดิษฐาน
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พระพุทธรูปยืนสูง 10 เมตร หลอดวยทําสําริดอัญเชิญมาจากวัดพระศรีสรรเพชญ กรุงเกามานาม

วา “พระพุทธโลกนาถศาสดาจารย” และมีแผนศิลาจารึกการสถาปนาวัดโพธิ์ที่ผนงัดานตะวนัตกซุม

ประตูหิน (แบบจีน) หนาพระพุทธโลกนาถบางทานเรียกวา “โขลนทวาร” (ประตูปาหรือประตู

สวรรค) เขาใจวานํามาจากประเทศจีน 

        พระวิหารทิศใต ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา อันเชิญมาจากกรุงเกานามวา 

“พระพุทธชินราช วโรวาทธรรมจักร อัครปฐมเทศนา นราศภบพิตร” 

        พระวิหารทศตะวันตก ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก อันเชิญมาจากลพบุรี นาม

วา “พระพุทธชินศรีมุนีนาถ อุรอาสนบัลลัง อุทธังทิศภาคนาคปรกดิลกภพบพิตร”  

        พระวิหารทิศเหนือ ประดิษฐานพระปางปาเลไลยก นามวา “พระพุทธปาลิไลยภิรัติไตร

วิเวก เอกจาริกสมาจาร วิมุติญาณบพิตร” เปนพระพุทธรูปที่หลอข้ึนใหมในรัชกาลที่ 1 เพียงองค

เดียวเทานั้น 

        พระมหาเจดียส่ีรัชกาล พระมหาเจดียทั้งสี่องคอยูในบริเวณกําแพงสีขาว ซุมประตู

ทางเขาเปนสถาปตยกรรมไทยประยุกตแบบจีน ประดับดวยกระเบื้องเคลือบเครื่องถวยหลากสี มี

ตุกตาหินจีนประตูละคู พระมหาเจดียแตละองคเปนเจดียไมสิบสองเพิ่มมุมสูง 42 เมตร ประดับ

กระเบื้องและกระเบื้องเครื่องถวยลวดลายตางๆ สังเกตไดงาย 

 ศาลาราราย ศาลารารายลอมลาดวันทั้งขางใน (รอบพระอุโบสถ) และขางนอก (แต

กําแพงสกัดออกไป) ของเดิมไมมีเฉลียงลด กอลอมเปนชองกุฎ (ชองที่ทําเปนเขาจําลอง) ร้ือกอใหม

ในรัชกาลที่ 3 ตอเฉลียงออกไปรอบดาน ลดพื้นที่เปนสองชั้นแตสามเดือน (คือดานหนาและดาน

สกัดทั้งสองดาน) ศาลารายคูหนาพระมหาเจดีย ศาลาคูอยูระหวางพระมหาเจดีย และพระอุโบสถ

ศาลารายหลังเหนือจารึกตํารานวดแผนโบราณ มีจิตกรรมรายเสนบอกตําแหนงนวด จารึกอยูที่คอ

สองเฉลียงลดมีจํานวน 32 แผน ดานหลังจารึกสุภาษิตพระรวง (ปฐมสุภาษิตไทย) กฤษณาสอน

นองคําฉันท และภาพเขียนขบวนแหกฐินพยุหยาตราสถลมารค ศาลารายรอบวัด มีจํานวน 1 หลัง 

คอสองเฉลียงและคอสองในประธาน มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องเอกนิบาติชาดก (พระเจาหารอยสิบ

ชาติ) เขียนศาลาละ 36 เร่ือง ศาลาทศชาติอยูดานทิศใตของศาลาการเปรียญ ในศาลารายแตละ

หลัง  

        หอระฆัง เปนสถานที่ตองสรางประจําไวที่วัด เพื่อเปนสัญญาณบอกเวลา และใน

ความหมายพุทธปรัชญาหมายถึง การตื่นและรูสัจธรรม ตลอดทั้งใหความรูสึกแหงสันติสุข ที่วัดนี้

เขตพุทธวาสมี 2 หอดานเหนือและใตขนาบพระมหาเจดียส่ีรัชกาล ดานใตสรางในสมัยรัชการที่ 1 

ดานเหนือสรางในสมัยรัชกาลที่ 3 เปนสถาปตยกรรมจัตุรมุขยอดทรงเจดียยอไมสิบสอง ประดับ
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ดวยกระเบื้องเครื่องถวยลวดหลายหลากสี ฐานสูงกอทึบ มีบันไดและกําแพงลอมรอบลาน

ประทักษิณ 

        หองจัดแสดงโบราณวัตถุ นี้นับเปนพิพิธภัณฑในวัด ซึ่งวัดพระเชตุพนรวมกับกรมศลิปากร

จัดสรางงบขึ้นนอมเกลาฯ ถวายตามพระบรมราชวินิจฉัย มุขหลัง (ทิศพระนาคปรก) ใกลๆ พระมหา

เจดียส่ีรัชกาลดานหนามีเขามอ “เขาศิวลึงค” เปนที่หมายตาคติในการสรางพระเจดียเพื่อถวายเปน

พุทธบูชานั้น นิยมบรรจุวัตถุมงคลที่แทนองคสัมมาสัมพุทธเจาไวสําหรับเคารพบูชา “พระมหาเจดีย

ประจําสี่รัชกาล” สรางตามคติธรรมเจดียอันหมายถึงที่ประดิษฐานพระธรรม ซึ่งเปรียบประดุจเปน

หัวใจของพระพุทธศาสนา 

        พระวิหารพระพุทธไสยาส เปนพระวิหารที่สรางเพื่แประดิษฐานพระพุทธไสยาส รัชกาลที่ 

3 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมหมื่นภูมิทรศักดิ์ (พระองคเจาลดาวัลย) ทรงกํากับชางสิบหมู

สรางพระพุทธไสยาสขึ้นกอน แลวจึงสรางพระวิหารภายหลังองคพระพุทธไสยาสกออิฐถือปูนลงรัก

ปดทองดานพระพักตรสูง 15 เมตร พระบาทประดับมุกภาพมงคล 108 ตรงกลางเปนรูปกงจักรตาม

ตํารามหาปุริสลักษณะ นับเปนพุทธไสยาสที่งดงามที่สุดในประเทศไทย 
 
ตุกตาจีน 
 นับเปนเสนห ชวนเที่ยววัดโพธิ์ นอกจากพระพุทธไสยาสที่งดงามแลว รูปสักหินจีน 

ทั้งหลายที่ต้ังประดับตามซุมประตูและที่ตางๆ มีทั้งสลักจากหินและปูนปน หากเราพนิจิพจิารณารปู

ปนรูปสลักจีน แตละรูปแบบแลวยอมทําใหเรารูจักและเขาใจตอการที่ชางไทยขนเอาเครื่องอับเฉาที่

ใชเปนอุปกรณถวงเรือสําเภาตอนขากลับจากการพาริชยนาวี แลวนําไปต้ังประดับอยางมี

ศิลปะประยุกตเอารูปปนเหลานี้ต้ังประดับดูเขากันไดไมขัดตา  

        ถะ (เจดียศิลปะจีน) ต้ังอยูระหวางพระระเบียงชั้นนอกและชั้นในรวม 20 องค 

        ล่ันถัน คือ ต็กตาหินยืนทาวเอวถืออาวุธ แตงกายแบบงิ้ว เปนขุนนางฝายบู  เปนเหมือน

จองมอง มีเสื้อเกาะรัดตัวอยางทะมัดทะแมง บางรูปก็เปนทวารยืนประจํา 

        ตุกตาจีนแตงกายแบบฝรั่ง เปนรูปมารโคโปโล คือ ฝร่ังคนแรกที่เดินทางเขาไปในประเทศ

จีน และเผยแพรอารยธรรมตะวันตกใหแกชาวจีน มีอยู 4 คู เปนภาพสะทอนของชาวจนีมองเหน็ฝรัง่

สมัยลาอาณานิคมเปนคนดุราย กอสงครามชิงเอาบานเมืองอยูเนืองๆ 

        ตุกตาจีนขุนนางฝายพลเรือนหรือฝายบุน หนาตาอมยิ้มนิดๆ สวมหมวกทรงสูง มือขาง

หนึ่งถือหนังสือ ขางหนึ่งลูบเคราเหมือนกําลังครุนคิด สวมเสื้อคลุมยาวกรอมรองเทา มองเปนคนภมูิ

ฐาน เปนนักปกครอง นักวางแผนและขุนนางแหงราชสํานัก 
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        ตุกตาจีนนักปราชญหรือซิ่วจาย หนาตาอมยิ้มสบายๆ สวมหมวกทรงสูง มีรอยทับใบหนา

เรียบ ไมมีหนวดเครา เหมือนคนหนุม แตงตัวภูมิฐาน สวมเสื้อคลุมยาวกรอมรองเทา มือขางหนึง่ถอื

พัด หรือถือหนังสือ ทาทางเปนคนมีความรู 

        ตุกตาจีนสามัญชน คนทํางาน สวนมากเปนรูปชายไวเครา ใสหมวกฟาง มือขางหนึ่งถือ

เครื่องมือทํางาน ถือจอบ ถือแห 

        ตุกตาสาวจีน รูปปนแบบตางๆ สวนมากมีหนาตาสดชื่นยิ้มแยม มีทั้งรูปเกลามวยผูกผา 

และมีผาคลุมผมพลิ้ว บาง สวมเสื้อคลุมยาวกรอมรองเทา 

        ตุกตารูปสิงโตคาบแกว  รูปสลักสิงโตนิยมตั้งประทับที่ เชิงบันได  หรือหนาประตู

ทางเขาออกตามแตขนาดในปากมีกอนหินกลมเล็กๆ สามารถสอดเอามือเขาไปกลิ้งเลนได 

        หากคุณเปนคนชางสังเกต รูปสลักสิงโตนี้ ชางสลักไดจัดทําไว 2 เพศ ตัวเมียมีลูกเล็กๆ 

อยูที่ซอกอกและเทาเปนสัญลักษณ ตัวผูในทาวางเทามีกงเล็บจับลูกแกว หรือลูกโลกหรือส่ิงมงคล

ตามความเชื่อในคติจีน 

        รูปสลักและรูปปนศิลาแบบจีน นอกจากมีรูปลักษณเหมือนคนแลว ยังมีรูปกลอง รูปสัตว 

ชาง มา ควาย ไก ลิง หมู ต้ังประดับตามลานบริเวณเขตพุทธวาส บางแหงอยูขางสวนหินขนาด

ใหญ เล็ก ทุกตัวนั้นไมเพียงแตเปนตัวแทนแหงศิลปกรรมจีนเทานั้น ยังบอกฝมือชางสลักชางปนวา

มีชั้นเชิงแฝงดวยภูมิธรรม ภูมิปญญา และปรัชญาไวดวย 

 
โรงเรียนแพทยแผนโบราณและการนวดแผนโบราณ 
 การแพทยแผนโบราณนั้นอาจกลาวไดวามีบุคคลผูรอบรูประจําอยูทุกชุมชน ที่รูจักการ

นําเอาพืชสมุนไพรมาผสมผสานกับของผสมบางอยางรวมกันแลวเปนยาบรรเทาอาการเจ็บปวย ยา

แกโรคระบาดใหหายขาดได ในสังคมไทยสมัยโบราณนั้นมีแพทย 2 ประเภท คือ 

        แพทยประจําราชสํานักหรือแพทยหลวง กับแพทยพื้นบานที่รักษาชาวบาน (หมอชาวบาน

หรือหมอชุมชน) สมัยตนกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยาบําเรอราชแพทย ซึ่งเปนแพทยประจําราชสํานักเปนแมกองจัดทํา

จารึกตําราแพทยแผนโบราณลงไวบนหินชนวนใสกรอบประดับไวที่พระระเบียงรอบพระมหาเจดีย

และตามเสาศาลาราย 

        คร้ันในป พ.ศ. 2399 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ใหแพทยหลวงตรวจชําระแปลตําราแพทยจากภาษาบาลี สันสกฤต เปน

ภาษาไทย จัดเปนหมวดหมูและทํารูปเลมเรียกวา ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห (ฉบับหลวง) ซึ่งมี

ภาษาวิชาหัตถศาสตร เรียก ตําราแบบหนวดฉบับหลวงไวอีกฉบับหนึ่งดวย 
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หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. 
 ทางวัดสรางอาคารแหงนี้ เพื่อเปนอนุสรณแดสมเด็จพระวันรัตน (เผื่อน ติสสทตโต ป.9) 

อดีตอธิบดีสงฆวัดพระเชตุพนรูปที่ 10 เมื่อ พ.ศ. 2491 ปจจุบันไดร้ืออาคารเดิมแลวสรางใหมเปน 3 

ชั้น แลวเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2542 อยูในบริเวณเขตสังฆาวาส ติดกับถนนเชตุพน 

        ชั้น 1 เปนหอสมุดประจําวัด รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติวัดพระเชตุพน 

        ชั้น 2 เปนหองประชุม และเปนที่ประดิษฐานรูปหลออธิบดีสงฆวัดพระเชตุพน ต้ังแตอดีต

จนถึงปจจุบัน รวม 14 รูป 

        ชั้นใตดิน เปนพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมสมบัติลํ้าคาของวัดพระเชตุพน รวมทั้งสิ่งของที่

ไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย ส่ิงสําคัญที่เก็บไวชั้นใตดินของพิพิธภัณฑแหงนี้ คือ เครื่อง

ลายคราม เครื่องแกวเจียระไน เครื่องประดับมุก และงาชาง 

 
ชุมชนขางวัดโพธิ์ 
 สําหรับนักทองเที่ยว ที่มีโอกาสเที่ยวชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกันแลว หากทาน

ยังมีเวลาเราขอแนะนําใหทานเดินตอไป ดูวิถีชีวิตของชุมชนชาวกรุงเทพมหานครที่นาสนใจอยูริม

แมน้ําเจาพระยาดานตะวันตกของวัด คือ 

        ชุมชนทาเตียน เปนยานการคาใหญ ที่เกาแกคร้ังกอนสรางพระบรมมหาราชวังทีเดียว 

สมัยตนกรุงรัตนโกสินทรเปนตลาดจีน ทั้งตลาดบกและตลาดน้ํา มีทาเรือใหญขนสงสินคา ชีวิต

ความเปนอยูของชุมชนทาเตียนยังคงสืบสานกันมาแตอดีตกาลคูกับวัดโพธิ์ 

 
ปากคลองตลาด 
 แมเปนยานการคา ที่เกอดหลังยานทาเตียนก็ตามนับเปนการคาที่ใหญและคึกคักเชนกัน 

ปากคลองตลาดเปนตลาดกลางขายสงผักผลไมและดอกไม เปดขายกันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 

เปนตลาดกลางที่ขายดอกไมที่ใหญที่สุดของกรุงเทพมหานคร 

        สุภาพชน และพุทธศาสนิกชน ใหความเคารพตอวัด เพราะเปนสถานที่ประกอบศาสนกิจ 

และปฏิบัติธรรม เมื่อเดินเขาไปในกําแพงวัดแลวควรประพฤติตัวเรียบรอยและสุภาพตอสถานที่ 

และทุกคนที่พบ การแตงกายนิยมใชชุดประจําทองถิ่นหรือชุดที่สุภาพเรียบรอย (สุภาพสตรีหาม

สวมกางเกงขาสั้นเหนือเขา) พุทธสถานทุกแงที่เดินเขาไปจะตองถอดรองเทา วางไวที่เก็บขางบันได 

สวนที่เปนอาสนะสงฆใชเฉพาะสงฆ แตอนุญาตใหสุภาพบุรุษข้ึนไปชวยพระสงฆปฏิบัติกิจกรรม

ศาสนา และไมอนุญาตใหสุภาพสตรีข้ึนไป 
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พระสงฆผูแทนพระองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งพุทธศาสนิกชนและสุภาพชนให

ความเคารพนับถือ การปฏิบัติตัวตอพระสงฆจึงใหความนอบนอมสุภาพดวยกริยา วาจา เหมือน

ปฎิบัติตอพระองคศาสดาดวย 

        ขอปฎิบัติ อนุญาตใหสุภาพบุรุษสัมผัสกายกับพระสงฆได แตเปนขอหามสําหรับ

สุภาพสตรี หามถูกตองกายพระสงฆและสามเณร เพราะเปนพุทธบัญญัติ 

        วัดเปนแหลงรวมมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นและเปนที่ประกอบพุทธ

ศาสนกิจ เพื่อการปฏิบัติตัวใหถูกตองตอการเขาชมวัด การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงขอความ

รวมมือใหนักทองเที่ยวปฏิบัติในสิ่งที่ควรทําและไมควรทําใหวัดตามที่กลาวมาขางตน 

 
การเดินทางมาวัดโพธ 
 วัดโพธิ์ ต้ังอยูริมถนนสนามไชยและถนนมหาราช ติดกับพระบรมมหาราชวัง เปดใหเขา

ชมทุกวัน ระหวางเวลา 08.00 – 17.00 น. ชาวตางชาติจะตองซื้อบัตรเขาชมคนละ 20 บาท สําหรับ

นักทองเที่ยวตองแตงกายสุภาพ สุภาพสตรีหามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเขาเขาไปเที่ยวชม 

 ประวัติและขอมูลที่เกี่ยวของกับวัดโพธิ์สามารถนํามาใชในการประเมินการลวงหนาวามี

สถานที่ใดบางที่ตองการใหผูมาเยือนพบเห็น-รับรูไมวาจะเปนศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม โรงเรียน

นวดแผนโบราณ สวนยอม ตุกตาจีน หองสมุดที่แรกของไทยและมีส่ิงใดบางที่ตองการปรับปรุงใหดี

ข้ึนเพื่อใหผูมาเยือนเกิดการประทับใจและอยากกลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้ง 

        จากขอมูลของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) นั้นผูวิจัยไดนํามาใชในการ

กําหนดตัวแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจในสถานที่ทองเที่ยวแตละประเภทและอภิปรายผลอีกครั้ง

ทั้งยังนํามาใชในการกําหนดขอเสนอแนะที่ไดจากการทําวิจัย 

 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

(บุญเลิศ เปเรรา อางอิงใน วิวรรยา ขอนยาง, 2543, หนา 32) ไดศึกษาเรื่องความพึง

พอใจของนักทองเที่ยวชาวสหราชอาณาจักรตอการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม พบวา มีคาเฉลี่ย

ของคะแนนความพึงพอใจสูงสุดในระดับ “สําคัญมากที่สุด” ตอองคประกอบหลักของอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว ดานบริษัทนําเที่ยว และดานแหลงทองเที่ยว และสิ่งดึงดูด ในดานแหลงทองเที่ยวพบวา 

“พึงพอใจมากที่สุด” ตอแหลงทองเที่ยวประเภทวิถีชีวิต และอัธยาศัยของประชาชน ในดานโรงแรม

ที่พักพบวา “พึงพอใจมากที่สุด” ตอองคประกอบดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินพนักงาน 

ภัตตาคารรานอาหาร และแหลงบันเทิงยามราตรี สวนดานจําหนายสินคาที่ระลึก และศูนยการคา

พบวา “พึงพอใจ” ตอทุกองคประกอบ ในดานบริษัทนําเที่ยวพบวา “พึงพอใจมากที่สุด” ตอ
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องคประกอบดานมัคคุเทศกและพนักงาน รวมทั้งรายการนําเที่ยวนาสนใจ และความหลากหลาย

ของรายการนําเที่ยว ดานโครงสรางพื้นฐานพบวา “พึงพอใจมากที่สุด” ตอองคประกอบดานระบบ

ไฟฟา สวนปญหาที่พบในระหวางการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม ไดแก ปญหาความไมสะอาด

ของจังหวัดเชียงใหม ปญหาความไมพอเพียงของสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงแรม และปญหา

คาบริการตางๆ ของโรงแรมมีราคาคอนขางแพง 

        (เบญจพร ทองไชย, 2548) ไดศึกษาวิจัย พฤติกรรม และความพึงพอใจในการทองเที่ยวที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวานักทองเที่ยวสวนใหญมีความพึงพอใจ

ในสถานที่ทองเที่ยวที่ตางๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีแนวโนมที่จะกลับมาทองเที่ยวอีก

คร้ัง เนื่องจากมีพฤติกรรมในการบอกตอบุคคลอื่นๆ นักทองเที่ยวสวนใหญมีความพึงพอใจใน

สถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เทศกาลประเพณี และ

กิจกรรมตางๆ อยูในระดับพอใจมาก 

        (โสภาพรรณ กาสมสัน อางอิงใน วชิราภรณ โลหะชาละ, 2545, หนา 33) ไดศึกษาเรื่อง

พฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ของจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาสวน

ใหญผูเดินทางมาใชบริการของโรงแรมเปนคนมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด เคยเดินทางมาจังหวัด

เชียงใหมมากกวา 3 คร้ัง เปนการเดินทางมาเพื่องานราชการและมีระยะเวลาพํานัก 2-4 คืน สวนใน

เรื่องของการเดินทาง สวนใหญเดินทางมาจังหวัดเชียงใหมโดยรถยนตสวนตัว มักใชบริการของ

หองอาหาร โทรศัพท และหองจัดประชุมสัมมนา ดานการรับขอมูลขาวสารสวนใหญไดจากคนรูจัก 

โรงแรมที่ไปใชบอยที่สุดคือ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง และโรงแรมเชียงใหมพลาซา เหตุผลในการ

เลือกใชบริการ คือ เดินทางไปมาสะดวก และมีหองพัก ที่สะอาด สวนปญหาของผูบริโภคในการใช

บริการ คือ การบริการที่ไมไดมาตรฐานของโรงแรม การตั้งราคาที่ไมแนนอน และมีสถานที่จอดรถ

ไมสะดวก 

        (พละวัต ตันศิริ, 2547) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการ

ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนชายมากกวาหญิง 

อายุ 20-40 ป สัญชาติอิตาลี รายไดตอปประมาณ 520,301-1,300,750 บาท และสมรสแลว 

นักทองเที่ยวจํานวนมาก เดินทางมาจังหวัดเชียงรายเปนครั้งแรกและจะเดินทางไปยังจังหวัดอื่น

ตอไป  ทั้งนี้ ส่ือที่มี อิทธิพลใหนักทองเที่ยวเดินทางมาจังหวัดเชียงรายสูงสุด  คือ  แผนพับ

ประชาสัมพันธขอมูลการทองเที่ยวและบริษัททองเที่ยว นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากที่สุดและ

พึงพอใจมากตอแหลงทองเที่ยว ที่พัก สังคม และวัฒนธรรม โดยลําดับ ซึ่งความสําพันธเชิงกลุม

ของปจจัยสวนบุคคลและขอมูลการเดินทางทองเที่ยวกับความพึงพอใจ พบวา อายุ อาชีพ และถิ่น
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พํานัก มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในระดับนอยถึงปานกลาง สําหรับการเดินทางทองเทีย่วนัน้

พบวา จํานวนวันที่ทองเที่ยวกับความพึงพอใจ มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ซึ่งปจจัย

ความสําคัญกับความพึงพอใจมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน การวิเคราะหความแปรปรวน

พบวา กลุมอาชพี อายุ และสถานภาพการสมรสที่ตางกัน มีความพึงพอใจที่เหมือนกัน ทั้งนี้ปจจัยที่

มีผลใหความพึงพอใจแตกตางกันไดแก ถิ่นพํานัก รายได สําหรับปญหาที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติ

พบระหวางการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ไดแก ความไมสะอาดของแหลงทองเที่ยว 

ความไมพอเพียงของสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงแรม 

        (วันเพ็ญ อังคศิริสรรพ, 2543, หนา 59-61) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการทองเที่ยวที่มี

ความสัมพันธตอความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง กรณีศึกษาหมูเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี 

พบวา การวัดพฤติกรรมนักทองเที่ยว จากปจจัยสวนบุคคลดานอายุนั้น นักทองเที่ยวที่อายมุากจะมี

ความคิดอานในดานอนุรักษปะการังมากกวานักทองเที่ยวที่อายุยังนอย ในขณะที่เพศ การศึกษา 

รายได สัญชาติ ไมมีผลทําใหพฤติกรรมที่สัมพันธตอความเสื่อมโทรมของแนวปะการังแตกตางกัน 

สําหรับการวัดพฤติกรรมของคนในทองถิ่น กลับอยูในทางตรงกันขามกับผลที่ไดจากนักทองเที่ยว 

กลาวคือ อายุภูมิลําเนาของคนในทองถิ่น และความรูของคนในทองถิ่น ไมมีผลทําใหพฤติกรรมที่

สัมพันธตอความเสื่อมโทรมของแนวปะการังแตกตางกัน แตระดับการศึกษา รายได และการรับรู

ขาวสารกลับสงผลใหคนในทองถิ่นมีจิตสํานึกในการอนุรักษที่ดี พบวาคนขับเรือสวนใหญนั้น มี

ความสนใจกับปญหาความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง โดยไดรับขาวสารการอนุรักษปะการังทําให

เกิดการปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเห็นไดวา ประสบการณและการอบรมกอนการดําน้ําจึงทําใหเกิดความรู

และทัศนคติที่ดีอันจะกอใหเกิดภาคปฏิบัติตอไป และควรมีการประชาสัมพันธขาวสารการอนุรักษ

ปะการังใหมากขึ้นดวย 
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