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บทที่ 5 

 
บทสรุป 

 

 ในการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยววัดพระเช

ตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่

มีตอการทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)  ตลอดจนศึกษาถึงปญหาและแนวทาง

ในการปรับปรุงใหบริการดานการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวดังกลาว  โดยทําการศึกษาจาก

นักทองเที่ยวชาวไทยที่กําลังมาทองเที่ยวในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) หรือเคยมา

ทองเที่ยวในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลดานสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

analysis) ซึ่งประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ขอมูล

จากแบบสอบถามปลายเปด (Open-end Form) ไดวิเคราะหขอมูลโดยการนับความถี่และจัดกลุม

ของขอมูลที่คลายคลึงกัน 

 
สรุปผลการศกึษา  
 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของนักทองเทีย่วชาวไทยพบวา นกัทองเที่ยวชาวไทยทีก่ําลัง

ทองเที่ยวหรือเคยมาทองเทีย่วในวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม (วดัโพธิ์) สวนใหญเปนเพศหญิง 

รอยละ 65  โดยมีนกัทองเที่ยวชายเพยีงรอยละ 35  นักทองเที่ยวสวนใหญรอยละ  67 มีอายุ

ระหวาง 20-30 ป  รองลงมามีอายุใกลเคยีงกนัอยู 2 กลุม คือ กลุมอายุระหวาง 31-40 ป และอายุ 

41-50 ป  ระดับการศึกษาของนักทองเทีย่วเกินกวาครึ่งหนึง่คือ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

รอยละ 55  รองลงมาคือ ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 32.5  นักทองเทีย่วสวนใหญ

เปนนกัศึกษาและพนกังานเอกชน คิดเปนรอยละ 28.75 และ 27 ตามลําดับ  โดยสวนใหญมีรายได

เฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 10,000 ถึง 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.25 รองลงมาคอื นักทองเทีย่วที่

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001- 20,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 29.75 

 สําหรับผลการศึกษาความพึงพอใจของนักชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยววัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ในดานตางๆ พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจโดยรวมใน

ระดับมากที่สุดในดานความตองการของผูมาทองเที่ยว (Customer Needs)  และความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมากในสามดาน คือ  ดานคาใชจายของผูมาทองเที่ยว (Customer Cost)  

ดานความสะดวกสบาย  (Convenience)  และดานความสะดวกในการติดตอส่ือสารของผู
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ทองเที่ยว (Communication) หากพิจารณาความพึงพอใจเปนรายประเด็นพบวา นักทองเที่ยวมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  4 ประเด็น คือ ความสวยงามของสถาปตยกรรมภายใน 

วัดโพธิ์  ( X  = 4.38)   ความสวยงามของปฏิมากรรมภายในวัดโพธิ์ ( X  = 4.32)   ความสวยงาม

ของจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดโพธิ์ ( X  = 4.37)   และมีทําเลที่ต้ังใกลแหลงทองเที่ยวอื่นๆ เชน 

วัดพระแกว สนามหลวง ถนนขาวสาร ( X  = 4.35)  ทั้งนี้นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับ

ปานกลางเพียงดานเดียว คือ มีที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาทองเที่ยว ( X  = 3.36)   

นอกจากนี้ผลการศึกษาขอมูลจากนักทองเที่ยว 84 คน (รอยละ 21) ซึ่งไดระบุปญหา

อุปสรรคและขอเสนอแนะที่มีตอการทองเที่ยวในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พบวา 

นักทองเที่ยวสวนใหญกวา 65 คน ระบุปญหาและขอเสนอแนะดานความสะดวกสบายของ

นักทองเที่ยว เชน หองน้ําไมสะอาดและมีจํานวนไมเพียงพอ จํานวน 17 คน ที่จอดรถไมเพียงพอ 

และที่นั่งพักผอนไมเพียงพอ  นอกจากนี้ นักทองเที่ยวจํานวน 25 คน ระบุปญหาและขอเสนอแนะ

เร่ืองราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมเหมาะสม ทั้งนี้ นักทองเที่ยวจํานวน 20 คน ไดระบุปญหาและ

ขอเสนอแนะดานความสะดวกในการติดตอส่ือสารของผูมาทองเที่ยว ไดแก จํานวนเจาหนาที่

อํานวยความสะดวกไมเพียงพอ และ การจัดเอกสาร แผนพับ แนะนําการชมสถานที่ไมเพียงพอ 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนํามาอภิปรายเพื่อวางแผนการปรับปรุงธุรกิจทองเทีย่ว

ในตลาดชาวไทยไดดังนี้ เมื่อพิจารณาอาชีพและอายุของนักทองเที่ยวสวนใหญซึ่งเปนนกัศกึษาและ

พนักงานบริษัท โดยมีอายุระหวาง 20-30 ป ผูเกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยวพึงพิจารณาให

ความสําคัญกับแผนงานตลอดจนนโยบายในการดําเนินงานและการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยว ใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการทองเที่ยวของกลุม

นักทองเที่ยวดังกลาว เชน  นักศึกษามักนิยมเปดรับขาวสารผานสื่อมวลชนและสื่อบุคคล เชน กลุม

เพื่อน หรือญาติ นอกจากนี้ยังนิยมเปดรับขาวสารผานระบบอินเตอรเน็ตอีกดวย ดังนั้นการ

ดําเนินงานดานการประชาสัมพันธโดยเฉพาะการประชาสัมพันธผานระบบอินเตอรเน็ต จึงเปน

แนวทางที่ผูเกี่ยวของพึงพิจารณา การลงทุนดานประชาสัมพันธผานระบบอินเตอรเน็ตนั้น ผูวิจัย

ประเมินวาเปนการลงทุนตนทุนต่ําหากเทียบกับส่ือประเภทอื่นๆนอกจากนี้การลงทุนดังกลาว

สามารถชวยเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดธุรกิจทองเที่ยวในภาคสวนของนักทองเที่ยวที่เปน

นักศึกษาและพนักงานบริษัทไดเปนอยางดี  

 สําหรับปญหาหรืออุปสรรคในการทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 

พบวา แมโดยภาครวมนักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจในดานตางๆ ในระดับมากที่สุด และใน
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ระดับมากจากแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท แตเมื่อพิจารณาขอมูลที่ไดรับ

จากคําถามปลายเปด (Open-end form) ซึ่งมีนักทองเที่ยวจํานวนไมนอยระบุวายังมีปญหาที่

ตองการการแกไขปรับปรุง 8 ประเด็น โดยเรียงจากความถี่มากไปนอย ไดแก ราคาอาหารและ

เครื่องดื่มไมเหมาะสมแพงเกินไป ที่จอดรถไมเพียงพอ หองน้ําไมสะอาดและมีจํานวนไมเพียงพอ 

เจาหนาที่ที่ทําหนาที่นําเที่ยวภายในวัดไมเพียงพอ ที่นั่งพักผอนตามจุดตางๆไมเพียงพอ มีปายชื่อ

และรายละเอียดประกอบไมเพียงพอ การเดินทางมาทองเที่ยวยังไมสะดวก และการจัดเอกสาร 

แผนพับ แนะนําการชมสถานที่ไมเพียงพอตามลําดับ  

 จากประเด็นดังกลาวผูวิจัยประเมินวา เปนประเด็นที่ผูเกี่ยวของสามารถดําเนินการแกไข

เพื่อยกระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 

ไดไมยาก เชน  ประเด็นดานความสะดวกสบายของนักทองเที่ยวในการเดินทางมาทองเที่ยวยังวัด 

ควรจัดใหมีประสานงานกับหนวยงานตางๆ เชน องคการขนสงมวลชน การทาเรือ การรถไฟแหง

ประเทศไทย บริษัทรถไฟฟามหานคร เพื่อใหมีความสะดวกในการเดินทางที่หลากหลายทั้งการ

เดินทางทางเรือ รถไฟฟา และรถใตดิน เชน โครงการ รถตอเรือ เรือตอรถไฟฟา และจัดใหมีการ

ประชาสัมพันธโครงการดังกลาวเพื่อลดการเดินทางมาทองเที่ยวโดยใชรถสวนบุคคลเพื่อชวยลด

ปญหาที่จอดรถไมเพียงพอ ทั้งนี้ยังสามารถชวยลดการใชพลังงานไดอีกทางหนึ่งดวย    

 ทั้งนี้ เมื่อประเด็นตางๆ ไดรับการปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจทองเที่ยวใน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ควบคูกันไป  คาดวาจะชวยยกระดับความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวชาวไทยเพิ่มมากขึ้น อาจกอใหเกิดการกลับมาเที่ยวซ้ําและแนะนําใหผูอ่ืนเดินทางมา

เที่ยวชมแหลงทองเที่ยวในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เนื่องจาก (ดนัย เทียนพุฒ, 

2543, หนา 26) ไดกลาววา ความพึงพอใจของลูกคา จะชวยสงผลตอกําไรกับธุรกิจใน 4 หนทาง

ดวยกัน คือ เพิ่มโอกาสในการซื้อซ้ํา สรางการสงเสริมการขายเชิงบวกแบบปากตอปาก เพิ่มการ

จายเพิ่มข้ึนในขณะที่ทําการซื้อของลูกคา และมีผลตอกระแสเงินสดหมุนเวียน  

 อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณากระบวนการเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติพบวา การ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติเกิดขึ้นใน 3 ระดับ คือ ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม (จุมพล รอดคําดี 

อางอิงใน วัทนา สุรชีวิน 2541, หนา47-48) ดังนั้นการปรับปรุงในประเด็นดังกลาวยอมโนมนาวนํา

ใหนักทองเที่ยวมีทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกไดหากทุกฝายลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง ซึ่งไม

เพียงแตจะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในเชิงความคิด และความรูสึกเทานั้น หากขอบเขต

ในการเปลี่ยนแปลงนาจะลงลึกไปถึงขึ้นของการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในแงของการเพิ่มโอกาส

ในการเดินทางกลับมาเยือนซ้ําไดอีกดวย  ดังนั้นการเสริมสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับนักทองเทีย่ว
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ยอมไมเพียงอํานวยผลในเชิงเสริมสรางภาพลักษณการทองเที่ยวใหแกแหลงทองเที่ยวเทานั้น หาก

ยังสงเสริมภาพลักษณการทองเที่ยวไทยโดยรวมควบคูไปพรอมกันอีกดวย 

 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 วัดพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม (วัดโพธิ์) จัดเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในกรุงเทพ  

มหานคร และยังไดรับความสนใจทัง้นกัทองเทีย่วชาวไทยและชาวตางชาต ิ ดวยเหตนุี้ความ 

พึงพอใจในการมาเยือนสถานที่ดังกลาวยอมมีผลกระทบโดยตรงกับทศันคติของนักทองเที่ยว ซึ่ง

หากเปนไปในลักษณะเชงิลบยอมสงผลตอภาพลักษณโดยรวมตอประสบการณการทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวอยางปฎิเสธไมได  ดังนัน้การเสริมสรางความพงึพอใจตลอดจนความประทับใจในการ

เดินทางมาทองเทีย่ววัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม (วัดโพธิ์) ยอมเปนเหมือนการหลอหลอม

ความคิดเชิงบวกตอการทองเที่ยวในไทยโดยเฉพาะ การทองเที่ยวโบราณสถาน โดยรวมไดอยางไม

ตองสงสัย ดวยเหตุนี้ผูวิจัยใครขอเสนอแนะประเดน็ที่ผูเกี่ยวของพงึนาํไปประยุกตใชในการบริการ

จัดการการทองเทีย่วในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วดัโพธิ์) ดังนี ้ 

 ดานการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการ ควรแยกออกเปน 2 สวน คือ สวนบุคคลผู

ใหบริการ และสวนของสิ่งอํานวยความสะดวก โดยในสวนแรกผูทําวิจัยมีความเห็นวา ควรจัดใหมี

เจาหนาที่แนะนําประวัติความเปนมาของวัด รวมถึงงานสถาปตยกรรมตางๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกวัด เนื่องจากมีนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวนมากที่ตองการทราบขอมูลเหลานี้ ทั้งนี้หากมี

ขอจํากัดในในแงของงบประมาณดําเนินการ ผูวิจัยเสนอใหมีการเปดรับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่

มีความรูในเรื่องดังกลาวมาเปนทีมงานบริการในรูปแบบของการฝกงาน หรือประสานงานไปยัง

โรงเรียนใกลเคียงจัดทําโครงการยุวทูตนอย  ทั้งนี้อาจประสานงานไปยังการทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทยมอบใบวุฒิบัตรหรือใบประกาศใหเปนการตอบแทน  

 สวนดานการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

(วัดโพธิ์) อันไดแก  ที่นั่งพักผอน  หองน้ํา  จุดขาวสารหรือประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว  สถานที่

จอดรถ  ผูทําวิจัยเห็นวาควรทํางานประเมินสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาวใน 2 ดาน คือดาน

คุณภาพและดานปริมาณหรือความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาว โดยประเมิน

เปรียบเทียบในแตละชวงเวลา เชน ในวันธรรมดา หรือในวันหยุดนักขัตฤกษ เพื่อคนหาชวงวิกฤตที่

จํานวนนักทองเที่ยวมีปริมาณมากเกินความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยู เพื่อเปน

ขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงแกไปตอไป เชน หากหองน้ํามีจํานวนไมเพียงพอ ควรประเมินวาชวง

วันใดเปนวันที่มีนักทองเที่ยวมากเกินกวาจํานวนของหองน้ําที่จะใหบริการ หากชวงวิกฤตเปน
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เฉพาะชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ก็อาจจะประสานงานไปยังสวนงานบริการกรุงเทพมหานครเพื่อขอ

บริการรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยวในวันดังกลาวเปนตน   

 
ขอเสนอแนะสําหรบัการวจิัยครั้งตอไป  
 1.กกควรทําการศึกษาความพึงพอใจของนกัทองเทีย่วตางชาติ เพื่อใหไดขอมูลเพิ่มข้ึนใน

การปรับปรุงธรุกิจทองเที่ยวอยางเตม็รูปแบบมากขึน้ 

2.กกควรขยายขอบเขตการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของการศึกษาเชิงคุณภาพ ในรายของ

นักทองเที่ยวที่ประเมินความประทับใจในการทองเที่ยวต่ํากวามาตรฐาน โดยการสัมภาษณเชิงลึก 

(Depth Interview) เพื่อใหไดขอมูลของปญหาและอุปสรรคในดานตางๆ โดยละเอียด เพื่อจะเปน

ขอมูลในการวางแผนปรับปรุงธุรกิจทองเที่ยวไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	หน้าปก
	ประกาศคุณูปการ
	บทคัดย่อ
	สารบัญ
	บทที่ 1
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้วิจัย

