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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  
 ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยววัดพระเชตุ

พนวิมลมังคราราม (วัดโพธิ์) แบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่ 1กกขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเที่ยว 

 ตอนที่ 2กกความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยววัดเชตุพนวิมลมังคลาราม  

(วัดโพธิ์)  

 ตอนที่ 3กกปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่มีตอการทองเที่ยวในวัดพระเชตุพนวิมลมัง

คลาราม (วัดโพธิ์)  

 ตอนที่ 4กกผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ที่มีตอเพศ อายุ อาชีพ 

และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน 

 

ตอนที่ 1กกขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเที่ยว 

ในการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยววัดพระเช

ตุพนวิมลมังคราราม (วัดโพธิ์)” ทําการรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 400 คน 

สําหรับขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยวกําหนดลักษณะการศึกษาไว 5 ประเด็น ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งรายละเอียดผลการศึกษามีดังนี้   

 ผลการศึกษาขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่

กําลังมาทองเที่ยวในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) หรือเคยมาทองเที่ยวในวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 260 คน (รอยละ 65) โดยมีนักทองเที่ยว

เพศชาย จํานวน 140 คน (รอยละ 35) ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1กกแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเที่ยว 
               จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 140 35 

หญิง 260 65 

รวม 400 100 

สําหรับขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวโดยจําแนกตามกลุมอายุ 5 ระดับ 

พบวา นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) สวนใหญมีอายุ

ระหวาง 20-30 ป จํานวน 268 คน  (รอยละ 67) รองลงมาคือ กลุมอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 

67 คน (รอยละ 16.8)  กลุมอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 42 คน (รอยละ 10.5)  กลุมอายุระหวาง 

51-60 ป จํานวน 21 คน (รอยละ 5.3)  โดยนักทองเที่ยวสวนนอยคือกลุมนักทองเที่ยวที่มีอายุ 60 ป

ข้ึนไปเพียง จํานวน 2 คน  (รอยละ 0.5)  ดังแสดงในตาราง 2 

 

ตาราง 2กกแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเที่ยว 
               จําแนกตามกลุมอายุ 
 

กลุมอาย ุ จํานวน รอยละ 

อายุระหวาง  20-30  ป 268 67 

อายุระหวาง  31-40  ป 67 16.8 

อายุระหวาง  41-50  ป 42 10.5 

อายุระหวาง  51-60  ป 21 5.3 

อายุระหวาง  61  ปข้ึนไป 2 0.5 

รวม 400 100 

 

 จากการศึกษาระดับการศึกษาของนักทองเที่ยวพบวานักทองเที่ยวสวนใหญหรือกวา

คร่ึงหนึ่งของนักทองเที่ยวทั้งหมดมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเปนจํานวนทั้งสิ้น 220 

คน (รอยละ 55) รองลงมาไดแก ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 130 คน (รอยละ 32.5) และ

ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 50 คน (รอยละ 12.5) ดังตาราง 3 
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ตาราง 3กกแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเที่ยว 
               จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 130 32.5 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 220 55.0 

สูงกวาปริญญาตรี 50 12.5 

รวม 400 100 

 

 สําหรับการประกอบอาชีพของนักทองเที่ยวพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนนักศึกษามี

จํานวนทั้งสิ้น 115 คน (รอยละ 28.75)  รองลงมาคือ พนักงานบริษัท จํานวน 108 คน (รอยละ 27) 

ทําธุรกิจสวนตัวหรือเจาของกิจการ จํานวน 43 คน (รอยละ 10.75)  พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 

39 คน (รอยละ 9.75)  อาชีพอื่นๆ จํานวน 35 คน (รอยละ 8.75) ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป 

จํานวน 33 คน (รอยละ 8.25)  และเปนขาราชการ จํานวน 26 คน (รอยละ 6.50)  ทั้งนี้มีผูไมตอบ

คําถาม 1 คน (รอยละ 0.25)  ดังตารางที่ 4 

 

ตาราง 4กกแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเที่ยว 
               จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

นักศึกษา 115 28.75 

ขาราชการ 26 6.50 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 39 9.75 

พนักงานบริษัท 108 27.00 

ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 43 10.75 

รับจางทั่วไป 33 8.25 

อื่นๆ 35 8.75 

ไมตอบคําถาม 1 0.25 

รวม 400 99.80 
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 เมื่อจําแนกระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนเปน 6 ระดับ พบวา นักทองเทีย่วสวนใหญมรีายได

เฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 177 คน (รอยละ 44.25) รองลงมาคือนกัทองเทีย่วที่มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาทตอเดือน จาํนวน 119 คน (รอยละ 29.75) นักทองเที่ยวที่

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 57 คน (รอยละ 14.25) นักทองเทีย่วที่มีรายได

เฉลี่ยมากกวา 50,000 บาท ตอเดือน จาํนวน 23 คน (รอยละ 5.75) สวนนักทองเทีย่วที่มีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท จํานวน 13 คน (รอยละ 3.25) นักทองเที่ยวทีม่ีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 40,001-50,000 บาท จํานวน 10 คน ทั้งนี้มีผูไมตอบคําถามจํานวน 1 คน (รอยละ 0.25) ดัง

ตาราง 5 

 

ตาราง 5กกแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเที่ยว 
               จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉลีย่ตอเดือน จํานวน รอยละ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 10,000- 10,000 บาท 177 44.25 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท 119 29.75 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท 57 14.25 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท 13 3.25 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001-50,000 บาท 10 2.50 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,000 บาท 23 5.75 

ไมตอบคําถาม 1 0.25 

รวม 400 100 

 
ตอนที่  2   ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยววัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 
 สําหรับการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยววัดพระเชตุ

พนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ทําการศึกษาในความพึงพอใจในดานตางๆ  4 ดาน ไดแก ดานความ

ตองการของผูมาทองเที่ยว ดานคาใชจายของผูมาทองเที่ยว ดานความสะดวกสบายของผูมา

ทองเที่ยว และดานความสะดวกในการติดตอส่ือสารของผูมาทองเที่ยว ซึ่งรายละเอียดของผล

การศึกษาในดานตางๆ มีดังนี้  
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ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม (วัดโพธิ์) ดานความตองการของผูมาทองเที่ยว (Customer Needs) 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมัง

คลาราม (วัดโพธิ์) ดานความตองการของผูมาทองเที่ยว (Customer Needs) โดยภาครวมพบวา 

นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด ( X  = 4.32)  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจ

เปนรายขอพบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุดใน 3 ประเด็น ไดแก ความสวยงามของ

สถาปตยกรรม ภายในวัดโพธิ์  ( X  = 4.38)  ความสวยงามของปฏิมากรรม ความสวยงามของ

จิตรกรรมฝาผนัง ภายในวัดโพธิ์  ( X  = 4.37)  ความสวยงามของปฏิมากรรม ภายในวัดโพธิ์   

( X  = 4.32)  นอกจากนี้นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมาก 2 ประเด็น นั่นคือ  เปนแหลง

การเรียนรู และศิลปวัฒนธรรมไทย ( X  = 4.16)   เปนแหลงพักผอน และใหความเพลิดเพลินใจ 

( X  = 3.94)   

 

ตาราง 6กกแสดงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยว 
               วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ดานความตองการของผูมาทองเที่ยว  
               (Customer Needs) 
 

ดานการความตองการของผูมาทองเทีย่ว 
(Customer Needs) 

Mean ( X )  S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ความสวยงามของสถาปตยกรรม ภายในวัดโพธิ ์ 4.38 0.58 มากที่สุด 

ความสวยงามของปฏิมากรรม ภายในวัดโพธิ ์ 4.32 0.56 มากที่สุด 

ความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนงั ภายในวัดโพธิ ์ 4.37 0.62 มากที่สุด 

เปนแหลงการเรียนรู และศิลปวัฒนธรรมไทย 4.16 0.68 มาก 

เปนแหลงพกัผอน และใหความเพลิดเพลนิใจ 3.94 0.77 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.32    มากที่สุด 

 
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมล    

มังคลาราม (วัดโพธิ์) ดานคาใชจายของผูมาทองเที่ยว (Customer Cost) 
จากการสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยววัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ดานคาใชจายของผูมาทองเที่ยว (Customer Cost) โดยภาครวมพบวา 

นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ มาก ( X  = 3.52) หากพิจารณาเปนรายขอพบวา
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นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมาก  โดยเรียงจากคาความพึงพอใจมากไปหานอยดังนี้      

ดานราคานวดแผนโบราณเหมาะสม ( X  = 3.69)  ดานราคาสินคาของที่ระลึกเหมาะสม ( X  = 

3.52)   ดานราคาเชาพระเครื่องเหมาะสม และดานราคาสักการะเครื่องบูชาเหมาะสม  ซึ่งมีระดับ

ความพึงพอใจเทากัน คือ ( X  = 3.48)  และราคาอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม ( X  = 3.45)   

 
ตาราง 7กกแสดงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยว 
               วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ดานคาใชจายของผูมาทองเที่ยว 
               (Customer Cost) 
 

ดานคาใชจายของผูมาทองเที่ยว (Customer Cost) Mean ( X ) S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ราคาเชาพระเครื่องเหมาะสม 3.48 0.90 มาก 

ราคาสักการะเครื่องบูชาเหมาะสม 3.48 0.82 มาก 

ราคาสินคาของที่ระลกึเหมาะสม 3.52 0.85 มาก 

ราคานวดแผนโบราณเหมาะสม 3.69 0.75 มาก 

ราคาอาหาร และ เครื่องดื่มเหมาะสม 3.45 0.76 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.52    มาก 

 
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมล    

มังคลาราม (วัดโพธิ์) ดานความสะดวกสบายของผูมาทองเที่ยว (Convenience) 
จากขอมูลที่ไดรับเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยววัด

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ดานความสะดวกสบายของผูมาทองเที่ยว (Convenience) 

โดยรวมพบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก ( X  = 3.74)  สวนความพึงพอใจ

ดานความสะดวกสบายในหัวขอตางๆ เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก มีทําเลที่ต้ังใกลแหลง

ทองเที่ยวอื่นๆ เชน วัดพระแกว สนามหลวง ถนนขาวสาร ( X  = 4.35)   มีปายชื่อและรายละเอียด

ประกอบที่ชัดเจน ( X  = 3.93)  หองน้ําสะอาด ( X  = 3.60)  มีจํานวนหองน้ําเพียงพอกับผูมา

ทองเที่ยว ( X  = 3.48)  มีที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาทองเที่ยว ( X  = 3.36)  ดังตารางที่ 7 
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ตาราง 8   แสดงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยว 
              วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ดานความสะดวกสบาย  
              (Convenience) 
 

ดานความสะดวกสบาย (Convenience) Mean ( X ) S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

มีทําเลที่ตั้งใกลแหลงทองเที่ยวอื่นๆ เชนวัดพระแกว 

สนามหลวง ถนนขาวสาร 
4.35 0.69 มากที่สุด 

มีปายชื่อและรายละเอียดประกอบที่ชัดเจน 3.93 0.74 มาก 

มีที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาทองเที่ยว 3.36 0.98 ปานกลาง 

มีจํานวนหองน้ําเพียงพอกับผูมาทองเที่ยว 3.48 0.84 มาก 

หองน้ําสะอาด 3.60 0.75 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.74  มาก 

 
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมล    

มังคลาราม  (วัดโพธิ์ )  ดานความสะดวกในการติดตอสื่อสารของผูมาทองเที่ยว 
(Communication)  

จากการสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยววัดพระเชตุพน

วิมลมั งคลาราม  (วัดโพธิ์ )  ดานความสะดวกในการติดตอ ส่ือสารของผูมาทอง เที่ ยว 

(Communication)  โดยรวมพบวา ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวโดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 

3.67)  หากพิจารณาเปนหัวขอเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดดังนี้ มีการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารเพื่อการทองเที่ยวทางเว็บไซต และสื่อประเภทตางๆ ( X  = 3.90)  มีศูนย

ประชาสัมพันธขาวสารและบริการขอมูลทางการทองเที่ยวภายในวัด  และมีปายบอกเสนทาง

ภายในวัดอยางชัดเจน  ซึ่งมีระดับความพึงพอใจเทากัน ( X  = 3.70)  มีการจัดเอกสาร แผนพับ 

แนะนําการชมสถานที่เพียงพอกับผูมาทองเที่ยว ( X  = 3.55)  มีเจาหนาที่ภายในวัดที่อํานวยความ

สะดวกและใหความชวยเหลือ ( X  = 3.53)  ดังแสดงในตารางที่ 8 
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ตาราง 9   แสดงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยว 
              วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)  ดานความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 
              ของผูทองเที่ยว (Communication) 
 

ดานความสะดวกในการติดตอส่ือสารของผูทองเที่ยว 
(Communication) 

Mean 

( X ) 
S.D 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเพื่อการทองเที่ยวทางเว็บไซต 

และส่ือประเภทตางๆ 
3.90 0.86 มาก 

มีศูนยประชาสัมพันธขาวสาร และบริการขอมูลทางการทองเที่ยว

ภายในวัด 
3.70 0.81 มาก 

มีการจัดเอกสาร แผนพับ แนะนําการชมสถานที่เพียงพอกับผูมา

ทองเที่ยว 
3.55 0.78 มาก 

มีเจาหนาที่ภายในวัดที่อํานวยความสะดวก และใหความชวยเหลือ 3.53 0.83 มาก 

มีปายบอกเสนทางภายในวัดอยางชัดเจน 3.70 0.84 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.67    มาก  

 
 
ตอนที่ 3   ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่มีตอการทองเที่ยวในวัดพระเชตุพนวิมล   
มังคลาราม (วัดโพธิ์)  
 ขอมูลที่ไดรับจาก ตอนที่ 3  ของแบบสอบถาม  ซึ่งเปนคําถามแบบปลายเปด (Open- 

end Form) สอบถามนักทองเที่ยวเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะที่มีตอการทองเที่ยวในวัดพระเช

ตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) โดยแบงเปนหัวขอ 4 หัวขอ ไดแก ดานความตองการของผูมา

ทองเที่ยว ดานคาใชจายของผูมาทองเที่ยว ดานความสะดวกสบายของผูมาทองเที่ยว และ ดาน

ความสะดวกในการติดตอส่ือสารของผูมาทองเที่ยว มีผูตอบแบบสอบถามในตอนนี้ ทั้งสิ้น 84 คน 

คิดเปนรอยละ 21 ในจํานวนนี้นักทองเที่ยวไมไดระบุปญหาหรือขอเสนอแนะครบทุกดาน และในแต

ละดานก็มีนักทองเที่ยวบางรายระบุปญหาและขอเสนอแนะมากกวา 1 หัวขอ ขอมูลที่ไดสามารรถ

จัดกลุมออกเปนปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่มีตอการทองเที่ยวในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

ราม (วัดโพธิ์) ดานตางๆ 3 ดาน ตามตารางตอไปนี้  
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ตาราง 10   แสดงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่มีตอการทองเที่ยวใน 
               วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 
 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่มีตอการทองเที่ยวในวดัพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 
จํานวน  
(คน) 

ดานคาใชจาย 

- ราคาอาหารและเครื่องดื่มไมเหมาะสมแพงเกินไป 
 

25 

รวม 25 
ดานความสะดวกสบายของนักทองเที่ยว 

- มีปายชื่อและรายละเอียดประกอบไมเพียงพอ 

- ที่จอดรถไมเพียงพอ 

- หองน้ําไมสะอาดและมีจํานวนไมเพียงพอ 

- การเดินทางมาทองเที่ยวไมสะดวก 

- ที่นั่งพักผอนไมเพียงพอ 

 

8 

21 

17 

5 

14 

รวม 65 
ดานความสะดวกในการติดตอส่ือสารของผูมาทองเที่ยว 

- ตองการเจาหนาที่ที่ทําหนาที่นําเที่ยวภายในวัดเพิ่ม 

- การจัดเอกสาร แผนพับ แนะนําการชมสถานที่ไมเพียงพอ 

 

17 

3 

รวม 20 

 

จากตาราง 10 พบวานักทองเที่ยวสวนใหญระบุปญหาดานความสะดวกสบายของ

นักทองเที่ยว เปนจํานวน  65  คน  โดยระบุเปนหัวขอเรียงจากมากไปนอย นั่นคือ นักทองเที่ยว

จํานวน  25 คน ระบุวา ราคาอาหารและเครื่องดื่มไมเหมาะสมแพงเกินไป ควรใหลดราคาสินคา

โดยเฉพาะน้ําลง นักทองเที่ยวจํานวน 21 คน ระบุวาที่จอดรถไมเพียงพอ ในจํานวนนี้นักทองเที่ยว

ไดเขียนขอเสนอแนะวา ควรจัดระบบที่จอดรถ เชน ที่จอดรถทัวรใหเปนระบบ นักทองเที่ยวจํานวน 

17 คน ระบุวาหองน้ําไมสะอาดและมีจํานวนไมเพียงพอควรเพิ่มจํานวนหองน้ํา และตองการ

เจาหนาที่ที่ทําหนาที่นําเที่ยวภายในวัดเพิ่มโดยเฉพาะในการบริการดานการประชาสัมพันธ 

นักทองเที่ยว 14 คนระบุวาที่นั่งพักผอนตามจุดตางๆ ไมเพียงพอ  ควรใหมีการจัดสวนหรือมุมนั่ง

พักผอนเพิ่มข้ึน นักทองเที่ยว  8  คน  ระบุวามีปายชื่อและรายละเอียดประกอบไมเพียงพอ  

นักทองเที่ยวจํานวน 5 คน ระบุวาการเดินทางมาทองเที่ยวยังไมสะดวกควรจัดใหมีรถรับสงจาก

สถานที่ใกลเคียง และนักทองเที่ยว 3 คน ระบุวา จัดเอกสาร แผนพับ แนะนําการชมสถานที่ไม

เพียงพอ 
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ตอนที่ 4   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอเพศ อายุ 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน 

เพื่อทดสอบสมมุติฐานของการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอ

การทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (วัดโพธิ์) คือ ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจจากการ

ทองเที่ยวในวัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (วัดโพธิ์)  ของนักทองเที่ยวชาวไทยแตกตางกัน ผลของ

การทดสอบสมมุติฐานสรุปไดดังตอไปนี้ 

 
ตาราง 11   แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการ 
               ทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (วัดโพธิ์) ที่มีเพศแตกตางกัน 
  

 
N Mean SD F Sig. t df Si

g.
   

   
 

(2
-ta

ile
d)

 

ดานการความตองการของผูมาทองเที่ยว(Customer Needs) 

ความสวยงามของสถาปตยกรรม ภายใน

วัดโพธิ์ 

ผูชาย 

 

 

138 

 

 

4.33 

 

 

.596 .031 .860 -1.054 392 .292 

ผูหญิง 256 4.40 .579   -1.045 273.605 .297 

ความสวยงามของปฏิมากรรม ภายในวัด

โพธิ ์

ผูชาย 

 

 

138 

 

 

4.28 

 

 

.551 3.353 .068 -1.273 392 .204 

ผูหญิง 256 4.35 .575   -1.290 291.401 .198 

ความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนัง 

ภายในวัดโพธิ์ 

ผูชาย 138 4.26 .608 1.390 .239 -.993 391 .322 

ผูหญิง 255 4.43 1.967   -1.276 332.363 .203 

เปนแหลงการเรียนรู และ ศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

ผูชาย 137 4.14 .739 1.887 .170 -.459 391 .647 

ผูหญิง  256 4.17 .652   -.441 249.694 .659 
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ตาราง 11   (ตอ) 

 
N Mean SD F Sig. t df Si

g.
   

   
 

(2
-ta

ile
d)

 

ดานคาใชจายของผูมาทองเที่ยว (Customer Cost) 

ราคาเชาพระเครื่องเหมาะสม 

ผูชาย 137 3.44 .961 .524 .470 -.664 388 .507 

ผูหญิง 253 3.50 .880   -.646 258.703 .519 

ราคาสักการะเครื่องบูชาเหมาะสม 

ผูชาย 138 3.46 .872 .604 .437 -.408 390 .684 

ผูหญิง 254 3.49 .799   -.397 260.983 .691 

ราคาสินคาของที่ระลึกเหมาะสม 

ผูชาย 137 3.59 .920 2.577 .109 1.153 388 .250 

ผูหญิง 253 3.49 .824   1.116 254.018 .265 

ราคานวดแผนโบราณเหมาะสม 

ผูชาย 137 3.71 .806 1.563 .212 .401 388 .689 

ผูหญิง 253 3.68 .728   .389 255.692 .698 

ราคาอาหาร และ เครื่องดื่มเหมาะสม 

ผูชาย 137 3.47 .805 1.041 .308 .273 389 .785 

ผูหญิง 254 3.44 .751   .267 262.620 .790 

ดานความสะดวกสบาย (Convenience) 

มีทําเลที่ตั้งใกลแหลงทองเที่ยวอื่นๆเชนวัด

พระแกว สนามหลวง ถนนขาวสาร 

ผูชาย 137 4.28 .727 .267 .605 -1.377 392 .169 

ผูหญิง 257 4.39 .670   -1.343 258.761 .180 

มีปายชื่อและรายละเอียดประกอบที่

ชัดเจน 

ผูชาย 138 3.86 .785 4.020 .046 -1.248 391 .213 

ผูหญิง 255 3.96 .725   -1.219 262.638 .224 
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ตาราง 11   (ตอ) 

 

 
N Mean SD F Sig. t df Si

g.
   

   
 

(2
-ta

ile
d)

 

มีปายชื่อและรายละเอียดประกอบที่

ชัดเจน 

ผูชาย 138 3.86 .785 4.020 .046 -1.248 391 .213 

ผูหญิง 255 3.96 .725   -1.219 262.638 .224 

มีที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาทองเที่ยว 

ผูชาย 138 3.39 1.021 .973 .325 .432 393 .666 

ผูหญิง  257 3.35 .969   .425 267.881 .671 

มีจํานวนหองน้ําเพียงพอกับผูมาทองเที่ยว 

ผูชาย 138 3.43 .862 .000 .993 -.775 392 .439 

ผูหญิง  256 3.50 .835   -.767 273.107 .444 

หองน้ําสะอาด 

ผูชาย 138 3.51 .865 .005 .946 -.142 392 .887 

ผูหญิง 256 3.53 .849   -.142 276.260 .887 

ดานความสะดวกในการติดตอส่ือสารของผูทองเที่ยว (Communication) 

มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเพื่อการ

ทองเที่ยวทางเว็บไซต และส่ือประเภท

ตางๆ 

ผูชาย 139 3.81 .897 4.435 .036 -1.507 393 .133 

ผูหญิง 256 3.95 .836   -1.476 266.730 .141 

มีศูนยประชาสัมพันธขาวสาร และ บริการ

ขอมูลทางการทองเที่ยวภายในวัด 

ผูชาย 140 3.62 .909 

10.09

5 .002 -1.497 394 .135 

ผูหญิง  256 3.75 .762   -1.422 246.403 .156 
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ตาราง 11   (ตอ) 

 
N Mean SD F Sig. t df Si

g.
   

   
 

(2
-ta

ile
d)

 

มีการจัดเอกสาร แผนพับ แนะนําการชม

สถานที่เพียงพอกับผูมาทองเที่ยว 

ผูชาย 139 3.56 .818 1.080 .299 .244 394 .807 

ผูหญิง  257 3.54 .775   .240 270.374 .810 

มีเจาหนาที่ภายในวัดที่อํานวยความ

สะดวก และใหความชวยเหลือ 

ผูชาย 140 3.58 .882 1.869 .172 .875 395 .382 

ผูหญิง 257 3.50 .806   .852 264.466 .395 

มีปายบอกเสนทางภายในวัดอยางชัดเจน 

ผูชาย 140 3.69 .874 2.205 .138 -.272 393 .786 

ผูหญิง 255 3.71 .824   -.267 272.333 .789 

ดานการความตองการของผูมาทองเที่ยว(Customer Needs) 

ความสวยงามของสถาปตยกรรม ภายใน

วัดโพธิ์ 

ผูชาย 

 

 

138 

 

 

4.33 

 

 

.596 .031 .860 -1.054 392 .292 

ผูหญิง 256 4.40 .579   -1.045 273.605 .297 

ความสวยงามของปฏิมากรรม ภายในวัด

โพธิ ์

ผูชาย 

 

 

138 

 

 

4.28 

 

 

.551 3.353 .068 -1.273 392 .204 

ผูหญิง 256 4.35 .575   -1.290 291.401 .198 

ความสวยงามของจิตรกรรม 

ฝาผนงัภายในวัดโพธิ ์

ผูชาย 138 4.26 .608 1.390 .239 -.993 391 .322 

ผูหญิง 255 4.43 1.967   -1.276 332.363 .203 
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ตาราง 11   (ตอ) 

 

 
N Mean SD F Sig. t df Si

g.
   

   
 

(2
-ta

ile
d)

 

เปนแหลงการเรียนรู และ ศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

ผูชาย 137 4.14 .739 1.887 .170 -.459 391 .647 

ผูหญิง  256 4.17 .652   -.441 249.694 .659 

เปนแหลงพักผอน และใหความเพลิดเพลิน

ใจ 

ผูชาย 137 3.87 .803 1.946 .164 -1.314 391 .190 

ผูหญิง 256 3.98 .761   -1.293 265.665 .197 

ดานคาใชจายของผูมาทองเที่ยว (Customer Cost) 

ราคาเชาพระเครื่องเหมาะสม 

ผูชาย 137 3.44 .961 .524 .470 -.664 388 .507 

ผูหญิง 253 3.50 .880   -.646 258.703 .519 

ราคาสักการะเครื่องบูชาเหมาะสม 

ผูชาย 138 3.46 .872 .604 .437 -.408 390 .684 

ผูหญิง 254 3.49 .799   -.397 260.983 .691 

ราคาสินคาของที่ระลึกเหมาะสม 

ผูชาย 137 3.59 .920 2.577 .109 1.153 388 .250 

ผูหญิง 253 3.49 .824   1.116 254.018 .265 

ราคานวดแผนโบราณเหมาะสม 

ผูชาย 137 3.71 .806 1.563 .212 .401 388 .689 

 ผูหญิง 253 3.68 .728   .389 255.692 .698 

ราคาอาหาร และเครื่องดื่มเหมาะสม 

ผูชาย 137 3.47 .805 1.041 .308 .273 389 .785 

ผูหญิง 254 3.44 .751   .267 262.620 .790 
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ตาราง 11   (ตอ) 

 

 
N Mean SD F Sig. t df Si

g.
   

   

(2
 

ta
ile

d)
 

ราคาอาหาร และเครื่องดื่มเหมาะสม 

ผูชาย 137 3.47 .805 1.041 .308 .273 389 .785 

ผูหญิง 254 3.44 .751   .267 262.620 .790 

ดานความสะดวกสบาย (Convenience) 

มีทําเลที่ต้ังใกลแหลงทองเทีย่วอื่นๆ

เชนวัดพระแกว สนามหลวง ถนน

ขาวสาร 

ผูชาย 137 4.28 .727 .267 .605 -1.377 392 .169 

 ผูหญิง 257 4.39 .670   -1.343 258.761 .180 

มีปายชื่อและรายละเอียดประกอบที่

ชัดเจน 

ผูชาย 138 3.86 .785 4.020 .046 -1.248 391 .213 

ผูหญิง 255 3.96 .725   -1.219 262.638 .224 

มีที่จอดรถเพียงพอสาํหรับผูมา

ทองเที่ยว 

ผูชาย 
138 3.39 1.021 .973 .325 .432 393 .666 

ผูหญิง  257 3.35 .969   .425 267.881 .671 

มีจํานวนหองน้ําเพียงพอกบัผูมา

ทองเที่ยว 

ผูชาย 138 3.43 .862 .000 .993 -.775 392 .439 

ผูหญิง  256 3.50 .835   -.767 273.107 .444 

หองน้ําสะอาด 

ผูชาย 138 3.51 .865 .005 .946 -.142 392 .887 

ผูหญิง 256 3.53 .849   -.142 276.260 .887 
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ตาราง 11   (ตอ) 

 

 

N Mean SD F Sig. t df Si
g.

   
   

   
   

   

(2
 ta

ile
d)

 

ดานความสะดวกในการติดตอส่ือสารของผูทองเที่ยว (Communication) 

มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเพื่อการ

ทองเที่ยวทางเว็บไซต และส่ือประเภท

ตางๆ 

ผูชาย 139 3.81 .897 4.435 .036 -1.507 393 .133 

ผูหญิง 256 3.95 .836   -1.476 266.730 .141 

มีศูนยประชาสัมพันธขาวสาร และ บริการ

ขอมูลทางการทองเที่ยวภายในวัด 

ผูชาย 140 3.62 .909 

10.09

5 .002 -1.497 394 .135 

ผูหญิง  256 3.75 .762   -1.422 246.403 .156 

มีการจัดเอกสาร แผนพับ แนะนําการชม

สถานที่เพียงพอกับผูมาทองเที่ยว 

ผูชาย 139 3.56 .818 1.080 .299 .244 394 .807 

ผูหญิง  257 3.54 .775   .240 270.374 .810 

มีเจาหนาที่ภายในวัดที่อํานวยความ

สะดวก และใหความชวยเหลือ 

ผูชาย 140 3.58 .882 1.869 .172 .875 395 .382 

ผูหญิง 257 3.50 .806   .852 264.466 .395 

มีปายบอกเสนทางภายในวัดอยางชัดเจน 

ผูชาย 140 3.69 .874 2.205 .138 -.272 393 .786 

ผูหญิง 255 3.71 .824   -.267 272.333 .789 

ดานการความตองการของผูมาทองเที่ยว(Customer Needs) 

ความสวยงามของสถาปตยกรรม ภายใน

วัดโพธิ์ 

ผูชาย 

 

 

138 

 

 

4.33 

 

 

.596 .031 .860 -1.054 392 .292 

ผูหญิง 256 4.40 .579   -1.045 273.605 .297 
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ตาราง 11   (ตอ) 

  
N Mean SD F Sig. t df Si

g.
   

   
   

   
 

(2
-ta

ile
d)

 

ความสวยงามของปฏิมากรรม ภายในวัด

โพธิ ์

ผูชาย 

 

 

138 

 

 

4.28 

 

 

.551 3.353 .068 -1.273 392 .204 

ผูหญิง 256 4.35 .575   -1.290 291.401 .198 

ความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนัง 

ภายในวัดโพธิ์ 

ผูชาย 138 4.26 .608 1.390 .239 -.993 391 .322 

ผูหญิง 255 4.43 1.967   -1.276 332.363 .203 

เปนแหลงการเรียนรู และ ศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

ผูชาย 137 4.14 .739 1.887 .170 -.459 391 .647 

ผูหญิง  256 4.17 .652   -.441 249.694 .659 

เปนแหลงพักผอน และ ใหความ

เพลิดเพลินใจ 

ผูชาย 137 3.87 .803 1.946 .164 -1.314 391 .190 

ผูหญิง 256 3.98 .761   -1.293 265.665 .197 

ดานคาใชจายของผูมาทองเที่ยว (Customer Cost) 

ราคาเชาพระเครื่องเหมาะสม 

ผูชาย 137 3.44 .961 .524 .470 -.664 388 .507 

ผูหญิง 253 3.50 .880   -.646 258.703 .519 

ราคาเครื่องสักการบูชาเหมาะสม 

ผูชาย 138 3.46 .872 .604 .437 -.408 390 .684 

ผูหญิง 254 3.49 .799   -.397 260.983 .691 

ราคาสินคาของที่ระลึกเหมาะสม 

ผูชาย 137 3.59 .920 2.577 .109 1.153 388 .250 

ผูหญิง 253 3.49 .824   1.116 254.018 .265 
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ตาราง 11   (ตอ) 
 

 

 
N Mean SD F Sig. t df Si

g.
   

  

(2
 

ta
ile

d)
 

ราคานวดแผนโบราณเหมาะสม 

ผูชาย 137 3.71 .806 1.563 .212 .401 388 .689 

ผูหญิง 253 3.68 .728   .389 255.692 .698 

ราคาอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม 

ผูชาย 137 3.47 .805 1.041 .308 .273 389 .785 

ผูหญิง 254 3.44 .751   .267 262.620 .790 

ดานความสะดวกสบาย (Convenience) 

มีทําเลที่ตั้งใกลแหลงทองเที่ยวอื่นๆ เชนวัด

พระแกว สนามหลวง ถนนขาวสาร 

ผูชาย 137 4.28 .727 .267 .605 -1.377 392 .169 

ผูหญิง 257 4.39 .670   -1.343 258.761 .180 

มีปายชื่อและรายละเอียดประกอบที่

ชัดเจน 

ผูชาย 138 3.86 .785 4.020 .046 -1.248 391 .213 

ผูหญิง 255 3.96 .725   -1.219 262.638 .224 

มีที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาทองเที่ยว

ผูชาย 138 3.39 1.021 .973 .325 .432 393 .666 

ผูหญิง  257 3.35 .969   .425 267.881 .671 

มีจํานวนหองน้ําเพียงพอกับผูมาทองเที่ยว 

ผูชาย 138 3.43 .862 .000 .993 -.775 392 .439 

ผูหญิง  256 3.50 .835   -.767 273.107 .444 

หองน้ําสะอาด 

ผูชาย 138 3.51 .865 .005 .946 -.142 392 .887 

ผูหญิง 256 3.53 .849   -.142 276.260 .887 
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ตาราง 11   (ตอ) 
 

 

 
N Mean SD F Sig. t df Si

g.
   

  

(2
 

ta
ile

d)
 

ดานความสะดวกในการติดตอส่ือสารของผูทองเที่ยว (Communication) 

มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเพื่อการ

ทองเที่ยวทางเว็บไซต และส่ือประเภท

ตางๆ 

ผูชาย 139 3.81 .897 4.435 .036 -1.507 393 .133 

ผูหญิง 256 3.95 .836   -1.476 266.730 .141 

มีศูนยประชาสัมพันธขาวสาร และ บริการ

ขอมูลทางการทองเที่ยวภายในวัด 

ผูชาย 140 3.62 .909 

10.09

5 .002 -1.497 394 .135 

ผูหญิง  256 3.75 .762   -1.422 246.403 .156 

มีการจัดเอกสาร แผนพับ แนะนําการชม

สถานที่เพียงพอกับผูมาทองเที่ยว 

ผูชาย 139 3.56 .818 1.080 .299 .244 394 .807 

ผูหญิง  257 3.54 .775   .240 270.374 .810 

มีเจาหนาที่ภายในวัดที่อํานวยความ

สะดวก และใหความชวยเหลือ 

ผูชาย 140 3.58 .882 1.869 .172 .875 395 .382 

ผูหญิง 257 3.50 .806   .852 264.466 .395 

มีปายบอกเสนทางภายในวัดอยางชัดเจน 

ผูชาย 140 3.69 .874 2.205 .138 -.272 393 .786 

ผูหญิง 255 3.71 .824   -.267 272.333 .789 

  

 จากตาราง 11 ซึ่งเปนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักทองเที่ยวทั้งเพศชาย

และหญิงที่มีตอการทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) โดยผลการทดสอบความ

แตกตางของคาความแปรปรวนของเพศโดยใชคา F พบวาคาความแปรปรวนของเพศในปจจัยทุกๆ

ดาน ไมมีความแตกตางกัน ทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการทดสอบสถิติคา (t) แบบคาความแปรปรวนเทากัน 

(equal variances assumed) พบวานักทองเที่ยวทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอการ

ทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ไมแตกตางกัน   
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ตาราง 12กกแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอ  
                 การทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (วัดโพธิ์) ที่มีอายุแตกตางกัน 
 

ความพึงพอใจ  df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 4 3.821 .955 2.846 .024 

ภายในกลุม 389 130.585 .336     

ความสวยงามของ

สถาปตยกรรม ภายในวัดโพธิ ์

รวม 393 134.406       

ระหวางกลุม 4 2.374 .593 1.861 .117 

ภายในกลุม 389 124.043 .319     

ความสวยงามของปฏิมากรรม 

ภายในวัดโพธิ ์

  รวม 393 126.416       

ระหวางกลุม 4 3.583 .896 .337 .853 

ภายในกลุม 388 1032.178 2.660     

ความสวยงามของจิตรกรรม 

ฝาผนงัภายในวัดโพธิ ์

รวม 392 1035.761       

ระหวางกลุม 4 1.529 .382 .818 .515 

ภายในกลุม 388 181.372 .467     

เปนแหลงการเรียนรู และ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  รวม 392 182.901       

ระหวางกลุม 4 2.427 .607 1.005 .404 

ภายในกลุม 388 234.108 .603     

เปนแหลงพกัผอน และ ใหความ

เพลิดเพลนิใจ 

รวม 392 236.534       

ระหวางกลุม 4 1.004 .251 .302 .877 

ภายในกลุม 385 320.332 .832     

ราคาเชาพระเครื่องเหมาะสม 

  

 รวม 389 321.336       

ระหวางกลุม 4 1.624 .406 .595 .667 

ภายในกลุม 387 264.213 .683     

ราคาเครื่องสกัการะบูชา

เหมาะสม 

  รวม 391 265.837       
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ตาราง 12   (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ  df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 4 .411 .103 .138 .968 

ภายในกลุม 385 286.881 .745     

ราคาสินคาของที่ระลกึ

เหมาะสม 

  รวม 389 287.292       

ระหวางกลุม 4 1.713 .428 .749 .559 

ภายในกลุม 385 220.123 .572     

ราคานวดแผนโบราณเหมาะสม 

  

  รวม 389 221.836       

ระหวางกลุม 4 .872 .218 .366 .833 

ภายในกลุม 386 230.003 .596     

ราคาอาหาร และ เครื่องดื่ม

เหมาะสม 

  รวม 390 230.875       

ระหวางกลุม 4 5.232 1.308 2.789 .026 

ภายในกลุม 389 182.433 .469     

มีทําเลที่ต้ังใกลแหลงทองเทีย่ว

อ่ืนๆ  เชน วัดพระแกว  

สนามหลวง  ถนนขาวสาร รวม 393 187.665       

ระหวางกลุม 4 2.286 .572 1.024 .395 

ภายในกลุม 388 216.574 .558     

มีปายชื่อและรายละเอียด

ประกอบที่ชัดเจน 

  รวม 392 218.860       

ระหวางกลุม 4 16.056 4.014 4.264 .002* 

ภายในกลุม 390 367.174 .941     

มีที่จอดรถเพียงพอสาํหรับผูมา

ทองเที่ยว 

 รวม 394 383.230       

ระหวางกลุม 4 2.804 .701 .983 .417 

ภายในกลุม 389 277.533 .713     

มีจํานวนหองน้ําเพียงพอกบัผู

มาทองเที่ยว 

  รวม 393 280.338       

ระหวางกลุม 4 1.604 .401 .548 .701 

ภายในกลุม 389 284.690 .732     

หองน้ําสะอาด 

  

 รวม 393 286.294       
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ตาราง 12   (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ  df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 4 2.781 .695 .940 .440 

ภายในกลุม 390 288.368 .739     

มีการประชาสมัพันธขอมูล

ขาวสารเพื่อการทองเที่ยวทาง

เว็บไซต และสื่อประเภทตางๆ รวม 394 291.149       

ระหวางกลุม 4 4.126 1.031 1.549 .187 

ภายในกลุม 391 260.306 .666     

มีศูนยประชาสัมพันธขาวสาร 

และ บริการขอมูลทางการ

ทองเที่ยวภายในวัด รวม 395 264.432       

ระหวางกลุม 4 6.141 1.535 2.502 .042 

ภายในกลุม 391 239.948 .614     

มีการจัดเอกสาร แผนพับ 

แนะนาํการชมสถานที่เพียงพอ

กับผูมาทองเทีย่ว รวม 395 246.088       

ระหวางกลุม 4 1.924 .481 .691 .599 

ภายในกลุม 392 272.993 .696     

มีเจาหนาที่ภายในวัดที่อํานวย

ความสะดวก และใหความ

ชวยเหลือ 

  
รวม 396 274.917       

ระหวางกลุม 4 2.918 .729 1.031 .391 

ภายในกลุม 390 275.832 .707     

มีปายบอกเสนทางภายในวดั

อยางชัดเจน 

  

  
รวม 394 278.749       

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 12   การทดสอบสมมุติฐานที่วานักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีความ 

พึงพอใจตอการทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) แตกตางกัน ดวยการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) โดยใชสถิติ F-test  พบวาความพึงพอใจดานการมี

ที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาทองเที่ยวมีคา Sig. เทากับ 0.002  ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวา

นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจในดานการมีที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมา
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ทองเที่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  สําหรับความพึงพอใจในประเด็นอื่นๆ ไมมี

นัยสําคัญ  

   

ตาราง 13กกแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอ 
                การทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ที่มีระดับการศึกษา 
                แตกตางกัน 
 

ความพึงพอใจ  df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 1.125 .562 1.650 .193 

ภายในกลุม 391 133.281 .341     

ความสวยงามของ 

สถาปตยกรรมภายใน 

วัดโพธิ ์ รวม 393 134.406       

ระหวางกลุม 2 2.424 1.212 3.822 .023 

ภายในกลุม 391 123.992 .317     

ความสวยงามของ

ปฏิมากรรมภายใน 

วัดโพธิ ์ รวม 393 126.416       

ระหวางกลุม 2 1.338 .669 .252 .777 

ภายในกลุม 390 1034.422 2.652     

ความสวยงามของ

จิตรกรรมฝาผนัง ภายใน

วัดโพธิ ์ รวม 392 1035.761       

ระหวางกลุม 2 2.433 1.216 2.629 .073 

ภายในกลุม 390 180.468 .463     

เปนแหลงการเรียนรู และ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  รวม 392 182.901       

ระหวางกลุม 2 .675 .338 .558 .573 

ภายในกลุม 390 235.859 .605     

เปนแหลงพกัผอน และ 

ใหความเพลิดเพลินใจ 

  รวม 392 236.534       

ระหวางกลุม 2 16.842 8.421 10.703 .000* 

ภายในกลุม 387 304.494 .787     

ราคาเชาพระเครื่อง

เหมาะสม 

  รวม 389 321.336       

ระหวางกลุม 2 10.141 5.070 7.714 .001* 

ภายในกลุม 389 255.696 .657     

ราคาเครื่องสกัการะบูชา

เหมาะสม 

 รวม 391 265.837       
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ตาราง 13   (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ  df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 6.669 3.335 4.599 .011 

ภายในกลุม 387 280.623 .725     

ราคาสินคาของที่ระลกึ

เหมาะสม 

 รวม 389 287.292       

ระหวางกลุม 2 2.099 1.050 1.849 .159 

ภายในกลุม 387 219.736 .568     

ราคานวดแผนโบราณ

เหมาะสม 

 รวม 389 221.836       

ระหวางกลุม 2 4.107 2.053 3.514 .031 

ภายในกลุม 388 226.768 .584     

ราคาอาหาร และ เครื่อง

ด่ืนเหมาะสม 

 รวม 390 230.875       

ระหวางกลุม 2 .074 .037 .077 .926 

ภายในกลุม 391 187.591 .480     

มีทําเลที่ต้ังใกลแหลง

ทองเที่ยวอื่นๆ เชน วัด

พระแกว สนามหลวง 

ถนนขาวสาร 
รวม 393 187.665       

ระหวางกลุม 2 2.182 1.091 1.963 .142 

ภายในกลุม 390 216.679 .556     

มีปายชื่อและ

รายละเอียดประกอบที่

ชัดเจน รวม 392 218.860       

ระหวางกลุม 2 21.755 10.878 11.796 .000* 

ภายในกลุม 392 361.475 .922     

มีที่จอดรถเพียงพอ

สําหรับผูมาทองเทีย่ว 

 รวม 394 383.230       

ระหวางกลุม 2 8.897 4.448 6.408 .002* 

ภายในกลุม 391 271.441 .694     

มีจํานวนหองน้ําเพียงพอ

กับผูมาทองเทีย่ว 

  รวม 393 280.338       

ระหวางกลุม 2 13.525 6.762 9.693 .000* 

ภายในกลุม 391 272.770 .698     

หองน้ําสะอาด 

  

  รวม 393 286.294       
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ตาราง 13   (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ  df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 10.834 5.417 7.575 .001* 

ภายในกลุม 392 280.316 .715     

มีการประชาสมัพันธ

ขอมูลขาวสารเพื่อการ

ทองเที่ยวทางเว็บไซต 

และสื่อประเภทตางๆ 
รวม 394 291.149       

ระหวางกลุม 2 7.703 3.852 5.896 .003* 

ภายในกลุม 393 256.728 .653     

มีศูนยประชาสัมพันธ

ขาวสาร และ บริการ

ขอมูลทางการทองเที่ยว

ภายในวัด 
รวม 395 264.432       

ระหวางกลุม 2 7.695 3.847 6.343 .002* 

ภายในกลุม 393 238.393 .607     

มีการจัดเอกสาร แผนพับ 

แนะนาํการชมสถานที่

เพียงพอกบัผูมา

ทองเที่ยว 
รวม 395 246.088       

ระหวางกลุม 2 13.815 6.907 10.423 .000* 

ภายในกลุม 394 261.102 .663     

มีเจาหนาที่ภายในวัดที่

อํานวยความสะดวก และ

ใหความชวยเหลือ รวม 396 274.917       

ระหวางกลุม 2 10.099 5.049 7.368 .001* 

ภายในกลุม 392 268.650 .685     

มีปายบอกเสนทาง

ภายในวัดอยางชัดเจน 

 รวม 394 278.749       

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 13   การทดสอบสมมุติฐานที่วานักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน 

มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) แตกตางกัน ดวยการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) โดยใชสถิติ F-test  พบวาความพึงพอใจ

ไดแก ราคาเครื่องสักการะบูชาเหมาะสม มีเจาหนาที่ภายในวัดที่อํานวยความสะดวก มีที่จอดรถ
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เพียงพอสําหรับผูมาทองเที่ยว และใหความชวยเหลือ หองน้ําสะอาด มีคา Sig. เทากับ 0.000 และ 

มีปายบอกเสนทางภายในวัดอยางชัดเจน  ราคาเชาพระเครื่องเหมาะสม  มีการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารเพื่อการทองเที่ยวทางเว็บไซต และสื่อประเภทตางๆ มีคา Sig. เทากับ 0.001 และ มี

การจัดเอกสาร แผนพับ แนะนําการชมสถานที่เพียงพอกับผูมาทองเที่ยว  มีจํานวนหองน้ําเพียงพอ

กับผูมาทองเที่ยว  มีคา Sig. เทากับ 0.002  และมีศูนยประชาสัมพันธขาวสารและบริการขอมูล

ทางการทองเที่ยวภายในวัด มีคา P เทากับ 0.003  ซึ่งดานดังกลาวมีคา Sig. นอยกวา 0.05 แสดง

วาโดยเฉลี่ยแลวนักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการบริการประเด็น

ดังกลาวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  สําหรับความพึงพอใจในประเด็นอื่นๆ ไมมี

นัยสําคัญ 

 
ตาราง 14   แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการ 
               องเที่ยววัดพระ เชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ที่มีอาชีพแตกตางกัน 
 

ความพึงพอใจ  df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 6 3.598 .600 1.775 .103 

ภายในกลุม 386 130.417 .338     

ความสวยงามของ

สถาปตยกรรมภายใน 

วัดโพธิ ์ รวม 392 134.015       

ระหวางกลุม 6 2.423 .404 1.262 .274 

ภายในกลุม 386 123.536 .320     

ความสวยงามของ

ปฏิมากรรมภายในวัด

โพธิ ์ รวม 392 125.959       

ระหวางกลุม 6 12.514 2.086 .785 .582 

ภายในกลุม 385 1022.851 2.657     

ความสวยงามของ

จิตรกรรมฝาผนังภายใน

วัดโพธิ ์ รวม 391 1035.365       

ระหวางกลุม 6 3.716 .619 1.336 .240 

ภายในกลุม 385 178.478 .464     

เปนแหลงการเรียนรูและ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  รวม 391 182.194       

ระหวางกลุม 6 1.224 .204 .335 .918 

ภายในกลุม 385 234.182 .608     

เปนแหลงพกัผอนและ  

ใหความเพลิดเพลินใจ 

  รวม 391 235.406       
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ตาราง 14   (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ  df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 6 18.538 3.090 3.901 .001* 

ภายในกลุม 382 302.568 .792     

ราคาเชาพระเครื่อง

เหมาะสม 

  รวม 388 321.105       

ระหวางกลุม 6 10.396 1.733 2.607 .017 

ภายในกลุม 384 255.211 .665     

ราคาสักการะเครื่องบูชา

เหมาะสม 

  รวม 390 265.606       

ระหวางกลุม 6 6.570 1.095 1.492 .180 

ภายในกลุม 382 280.448 .734     

ราคาสินคาของที่ระลกึ

เหมาะสม 

 รวม 388 287.018       

ระหวางกลุม 6 5.788 .965 1.709 .118 

ภายในกลุม 382 215.575 .564     

ราคานวดแผนโบราณ

เหมาะสม 

  รวม 388 221.362       

ระหวางกลุม 6 4.943 .824 1.398 .214 

ภายในกลุม 383 225.727 .589     

ราคาอาหาร และ เครื่อง

ด่ืนเหมาะสม 

  รวม 389 230.669       

ระหวางกลุม 6 5.646 .941 2.000 .065 

ภายในกลุม 386 181.595 .470     

มีทําเลที่ต้ังใกลแหลง

ทองเที่ยวอื่นๆเชนวัดพระ

แกว สนามหลวง ถนน

ขาวสาร 
รวม 392 187.242       

ระหวางกลุม 6 9.008 1.501 2.770 .012 

ภายในกลุม 385 208.697 .542     

มีปายชื่อและ

รายละเอียดประกอบที่

ชัดเจน รวม 391 217.704       

ระหวางกลุม 6 13.099 2.183 2.299 .034 

ภายในกลุม 387 367.441 .949     

มีที่จอดรถเพียงพอ

สําหรับผูมาทองเทีย่ว 

 รวม 393 380.541       
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ตาราง 14   (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ  df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 6 12.082 2.014 2.923 .008* 

ภายในกลุม 386 265.939 .689     

มีจํานวนหองน้ําเพียงพอ

กับผูมาทองเทีย่ว 

 รวม 392 278.020       

ระหวางกลุม 6 17.448 2.908 4.209 .000* 

ภายในกลุม 386 266.659 .691     

หองน้ําสะอาด 

  

รวม 392 284.107       

ระหวางกลุม 6 11.000 1.833 2.543 .020 

ภายในกลุม 387 278.940 .721     

มีการประชาสมัพันธ

ขอมูลขาวสารเพื่อการ

ทองเที่ยวทางเว็บไซต 

และสื่อประเภทตางๆ 
รวม 393 289.939       

ระหวางกลุม 6 12.788 2.131 3.308 .003* 

ภายในกลุม 388 249.961 .644     

มีศูนยประชาสัมพันธ

ขาวสาร และ บริการ

ขอมูลทางการทองเที่ยว

ภายในวัด 
รวม 394 262.749       

ระหวางกลุม 6 13.678 2.280 3.841 .001* 

ภายในกลุม 388 230.297 .594     

มีการจัดเอกสาร แผนพับ 

แนะนาํการชมสถานที่

เพียงพอกบัผูมา

ทองเที่ยว 
รวม 394 243.975       

ระหวางกลุม 6 10.495 1.749 2.595 .018 

ภายในกลุม 389 262.252 .674     

มีเจาหนาที่ภายในวัดที่

อํานวยความสะดวก และ

ใหความชวยเหลือ รวม 395 272.747       

ระหวางกลุม 6 4.235 .706 1.001 .424 

ภายในกลุม 387 272.824 .705     

มีปายบอกเสนทาง

ภายในวัดอยางชัดเจน 

  รวม 393 277.058       

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 



                                                                                                                                                                              

 

 

69 

 จากตาราง 14   การทดสอบสมมุติฐานทีว่านักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกนัมคีวาม 

พึงพอใจตอการทองเที่ยววดัพระเชตุพนวมิลมังคลาราม (วัดโพธิ์) แตกตางกนั ดวยการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดยีว (One way ANOVA)  โดยใชสถิติ F-test  พบวาความพึงพอใจ ไดแก 

หองน้ําสะอาด มีคา Sig. เทากับ 0.000  และราคาเชาพระเครื่องเหมาะสม  มีการจัดเอกสาร แผน

พับ แนะนําการชมสถานที่เพียงพอกับผูมาทองเทีย่ว มคีา Sig. เทากบั 0.001  และมีศูนย

ประชาสัมพันธขาวสารและบริการขอมูลทางการทองเทีย่วภายในวัด Sig. เทากับ 0.003  และมี

จํานวนหองน้าํเพยีงพอกับผูมาทองเที่ยว Sig. เทากับ 0.008  ซึ่งการบริการดังกลาวมีคา Sig. นอย

กวา 0.05  แสดงวาโดยเฉลี่ยแลวนกัทองเทีย่วที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนั มีความพึงพอใจใน

การบริการประเด็นดังกลาวแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที ่ 0.05  สําหรับความพึงพอใจใน

ประเด็นอื่นๆ ไมมีนัยสาํคัญ 

 
ตาราง 15   แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอ 
                การทองเที่ยววัดพระ เชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ที่มีรายไดเฉลี่ย 
                ตอเดือนแตกตางกัน 
 

ความพึงพอใจ  df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 5 2.413 .483 1.416 .217 

ภายในกลุม 387 131.852 .341     

ความสวยงามของ

สถาปตยกรรม ภายในวัดโพธิ ์

รวม 392 134.265       

ระหวางกลุม 5 2.924 .585 1.834 .105 

ภายในกลุม 387 123.386 .319     

ความสวยงามของ

ปฏิมากรรม ภายในวัดโพธิ ์

รวม 392 126.310       

ระหวางกลุม 5 9.337 1.867 .702 .622 

ภายในกลุม 386 1026.286 2.659     

ความสวยงามของจิตรกรรม

ฝาผนงั ภายในวัดโพธิ ์

รวม 391 1035.622       

ระหวางกลุม 5 1.517 .303 .650 .661 

ภายในกลุม 386 180.034 .466     

เปนแหลงการเรียนรู และ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 รวม 391 181.551       
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ตาราง 15   (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ  df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 5 7.094 1.419 2.396 .037 

ภายในกลุม 386 228.557 .592     

เปนแหลงพกัผอน และ ให

ความเพลิดเพลินใจ 

 รวม 391 235.651       

ระหวางกลุม 5 7.086 1.417 1.728 .127 

ภายในกลุม 383 314.020 .820     

ราคาเชาพระเครื่องเหมาะสม 

 

รวม 388 321.105       

ระหวางกลุม 5 7.724 1.545 2.306 .044 

ภายในกลุม 385 257.882 .670     

ราคาสักการะเครื่องบูชา

เหมาะสม 

  รวม 390 265.606       

ระหวางกลุม 5 7.050 1.410 1.943 .086 

ภายในกลุม 383 277.916 .726     

ราคาสินคาของที่ระลกึ

เหมาะสม 

  รวม 388 284.967       

ระหวางกลุม 5 2.775 .555 .983 .428 

ภายในกลุม 383 216.207 .565     

ราคานวดแผนโบราณ

เหมาะสม 

 รวม 388 218.982       

ระหวางกลุม 5 .847 .169 .285 .921 

ภายในกลุม 384 227.912 .594     

ราคาอาหาร และ เครื่องดื่น

เหมาะสม 

 รวม 389 228.759       

ระหวางกลุม 5 1.671 .334 .697 .626 

ภายในกลุม 387 185.571 .480     

มีทําเลที่ต้ังใกลแหลง

ทองเที่ยวอื่นๆ   เชน  

วัดพระแกว สนามหลวง ถนน

ขาวสาร 
รวม 392 187.242       

ระหวางกลุม 5 3.158 .632 1.135 .341 

ภายในกลุม 386 214.842 .557     

มีปายชื่อและรายละเอียด  

ประกอบที่ชัดเจน 

รวม 391 218.000       
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ตาราง 15   (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ  df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 5 34.481 6.896 7.675 .000* 

ภายในกลุม 388 348.618 .898     

มีที่จอดรถเพียงพอสาํหรับผู

มาทองเที่ยว 

  รวม 393 383.099       

ระหวางกลุม 5 13.403 2.681 3.890 .002* 

ภายในกลุม 387 266.704 .689     

มีจํานวนหองน้ําเพียงพอกบัผู

มาทองเที่ยว 

 รวม 392 280.107       

ระหวางกลุม 5 19.627 3.925 5.703 .000* 

ภายในกลุม 387 266.393 .688     

หองน้ําสะอาด 

  

  รวม 392 286.020       

ระหวางกลุม 5 5.917 1.183 1.615 .155 

ภายในกลุม 388 284.418 .733     

มีการประชาสมัพันธขอมูล

ขาวสารเพื่อการทองเที่ยวทาง

เว็บไซต และสื่อประเภทตางๆ รวม 393 290.335       

ระหวางกลุม 5 7.212 1.442 2.186 .055 

ภายในกลุม 389 256.722 .660     

มีศูนยประชาสัมพันธขาวสาร 

และ บริการขอมูลทางการ

ทองเที่ยวภายในวัด รวม 394 263.934       

ระหวางกลุม 5 2.896 .579 .928 .463 

ภายในกลุม 389 242.891 .624     

มีการจัดเอกสาร แผนพับ 

แนะนาํการชมสถานที่

เพียงพอกบัผูมาทองเที่ยว รวม 394 245.787       

ระหวางกลุม 5 10.779 2.156 3.211 .007* 

ภายในกลุม 390 261.795 .671     

มีเจาหนาที่ภายในวัดที่

อํานวยความสะดวก และให

ความชวยเหลอื รวม 395 272.573       

ระหวางกลุม 5 5.206 1.041 1.493 .191 

ภายในกลุม 388 270.641 .698     

มีปายบอกเสนทางภายในวดั

อยางชัดเจน 

 รวม 393 275.848       

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 จากตาราง 15   การทดสอบสมมุติฐานที่วานักทองเที่ยวที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตาง

กันมีความพึงพอใจตอการทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) แตกตางกัน ดวยการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  โดยใชสถิติ F-test พบวาความพึงพอใจ

ไดแก มีที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาทองเที่ยว หองน้ําสะอาด มีคา Sig. เทากับ 0.000 และมี

จํานวนหองน้ําเพียงพอกับผูมาทองเที่ยว มีคา P เทากับ 0.002 และ มีเจาหนาที่ภายในวัดที่อํานวย

ความสะดวก และใหความชวยเหลือ มีคา Sig. เทากับ 0.007  ซึ่งความพึงพอใจการบริการดงักลาว

มีคา Sig. นอยกวา 0.05 แสดงวาโดยเฉลี่ยแลวนักทองเที่ยวที่มีรายไดเฉลี่ยแตกตางกัน มีความพึง

พอใจในการบริการประเด็นดังกลาวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สําหรับความพึง

พอใจในประเด็นอื่นๆ ไมมีนัยสําคัญ 
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