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The purpose of this research is to study the motivation, perception of
government policy, public relations and tourism image influencing the travelling
decisions of cultural tourism in the Angthong Province. The samples in this research
consisted of four hundred people. The results of this research were as follows: the
majority of respondents were female, aged between twenty–six and thirty–five years old,
married, held a lower high school diploma or equivalent, with an average income of less
than or equal to 15,000 Baht, worked in private companies and lived in the central
region. The results of the hypotheses testing were as follows: the factors of the
motivation, perception of government policy, public relations and tourism image
influencing the travelling decisions of cultural tourism in Angthong Province at a
statistically significant level. Moreover, the influence of public relations on tourism
motivation was observed in Angthong Province, except tourism images in term of tourist
attractions. Also, psychology does not influencing the travelling decisions of cultural
tourism in Angthong Province. This may be due to fact that Angthong Province is a less
visited area and not equivalent to the main tourist destination, such as nearby Phra
Nakhon Si Ayutthaya
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ประเทศไทยมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างตามบริ บท
ของพืน้ ที่ ทัง้ นีด้ ้ วยความหลากหลายดังกล่าวนัน้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสาคัญ
อย่างยิ่งในการนามาซึ่งรายได้ เข้ าสู่ป ระเทศ เห็น ได้ จ ากมี นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ ามา
ประเทศไทย จานวน 38.27 ล้ านคน ก่อให้ เกิดรายได้ 2.01 ล้ านล้ านบาทและจานวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยว 164.24 ล้ านคน สร้ างรายได้ 1,068.18 พันล้ านบาทต่อปี ส่งผล
ให้ อตุ สาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเติบโตแบบก้ าวกระโดดจนปัจจุบนั ประเทศไทยมีรายได้ จากการ
ท่องเที่ยวเป็ นอันดับ 4 ของโลก (BLT Bangkok, 2562) ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2560
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) และจากนโยบายการส่งเสริ มการกระจายแหล่งท่องเที่ยว
เมืองหลักไปสู่การท่องเที่ยวเมืองรอง ยังเป็ นสิ่งกระตุ้นให้ เกิดการท่องเที่ยวและสร้ างรายได้ ให้ แก่
ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองที่มากขึ ้น
จากสถานการณ์ การท่องเที่ยวเมืองรองได้ ถูกยกระดับขึน้ จากนโยบายของกระทรวงการ
ท่ องเที่ ยวและกี ฬ าในปี 2561 ภายใต้ แนวคิ ด Amazing Thailand Go Local เที่ ยวท้ องถิ่ น ไทย
ชุมชนเติบใหญ่เมืองไทยเติบโต ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนันจะให้
้
ความสาคัญถึงการสร้ างแรงจูงใจให้ มี
การใช้ จ่ายและท่องเที่ยวในชุมชนและเมืองรอง การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้ างความร่ วมมือ
กับบริษัทนาเที่ยวการประชาสัมพันธ์และมีการพัฒนาบุค ลากรทางด้ านการท่องเที่ยว ทังนี
้ ้ยังมีการ
ส่งเสริมในด้ านสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี เพื่อกระตุ้นให้ นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
เมืองรองที่มากขึน้ จะเห็นได้ จาก ในปี 2561 มีจานวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
เมื อ งรอง จ านวน 83.67 ล้ า นคน ซึ่ง มี แนวโน้ ม สูง ขึน้ จากปี 2560 ร้ อยละ 4.90 (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2561)
จังหวัดอ่างทองเป็ นหนึ่งใน 55 จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวเมืองรองที่มีศกั ยภาพในการ
เติบโตในด้ านรายได้ จากการท่องเที่ยวในกลุ่มที่ 2 โดยมีเป้าหมายที่จะสร้ างรายได้ เติบโตในร้ อยละ
5-10 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) จากแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสาคัญและสร้ างรายได้
แก่จงั หวัดอ่างทองโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็ นเอกลักษณ์และมีความสาคัญต่อ
การท่องเที่ยวภายในจังหวัด เห็นได้ จากการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมได้ ถูกกาหนดใน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด (แผนพัฒ นาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2561-2564)
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เนื่ อ งด้ วยศั ก ยภาพในการเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมของจั ง หวัด ส่ ง ผลให้ มี จ านวน
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดมากขึ ้น
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ตาราง 1 จานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง ปี 2557 – 2561
ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561
จากตาราง 1 สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงจานวนนักท่องเที่ยวที่ เพิ่มขึ ้นในจังหวัดอ่างทอง
พบว่า ในปี 2557 มีจานวนนักท่องเที่ยว จานวน 1,231,208 คน ปี 2558 จานวน 1,468,116 คน ปี
2559 จานวน 1,461,004 คน ปี 2560 จานวน 1,550,734 คน และปี 2561 จานวน 1,590,733 คน
ตามล าดับ จ านวนนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เพิ่ ม ขึ น้ นัน้ สามารถบ่ ง บอกถึ ง ศัก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒ นธรรมภายในจัง หวัด อ่ า งทองที่ เพิ่ ม มากขึ น้ และก าลัง ได้ รับ ความนิ ย มจากนัก ท่ อ งเที่ ย ว
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬ า, 2561) อย่างไรก็ตามการแข่งขันในด้ านการท่องเที่ยวแต่ละ
จังหวัดก็ยงั พยายามที่จะแสดงศักยภาพของตนเองเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด โดยพยายามที่
จะปรับตัวให้ ทนั กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปด้ วย (กรุงศรี กูรู, 2561) ไม่ว่าจะเป็ นใน
ด้ านการสร้ างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวให้ แก่นักท่องเที่ยว ได้ แก่ ด้ านสิ่งดึงดูดใจนับเป็ นสิ่งแรกที่
นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้และต้ องการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านการ

3
เข้ าถึง ด้ านการบริ การ ซึ่งถือว่าเป็ นปั จ จัยเสริ ม ที่จ ะส่งผลต่อการเดินทางเข้ ามาเที่ ยวชมแหล่ง
ท่องเที่ยว อีกทังนโยบายการจั
้
ดการแหล่งท่องเที่ยวภาครัฐ ก็มีสว่ นช่วยในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวจะเห็นได้ จากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรอง ได้ ให้ ความสาคัญในการกาหนด
เป็ นยุทธศาสตร์ ทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็ น ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้ านสิทธิประโยชน์ ทางภาษี และบุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) ซึ่งทัง้ หมดนีถ้ ือว่าว่าเป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้ นักท่องเที่ยวตัดสินใจว่าจะ
เดินทางไปเมืองรองหรื อไม่ อีกทัง้ การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวในรู ปแบบต่างๆ เพื่อสร้ างให้
นัก ท่อ งเที่ย วได้ รับรู้ และเข้ าใจถึ ง การประชาสัม พัน ธ์ ที่สื่ อสารออกไป ยิ่ง จะส่งผลต่ อการสร้ าง
ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ง ยื น ได้ ในทางกลับ กั น หากขาดการบริ ห ารจั ด การ
การท่ องเที่ย วที่ดี แล้ วนัน้ ก็จ ะส่งผลต่ อภาพลักษณ์ ที่ดี ทาให้ นักท่ องเที่ย วไม่ อยากเดิ น ทางมา
ท่องเที่ยวต่อ ซึง่ จะสร้ างผลเสียต่อจานวนรายได้ จากการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ลดลงด้ วย
จากข้ อมูลดังกล่าวนันท
้ าให้ ผ้ วู ิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึง แรงจูงใจ การรับรู้ นโยบาย
ภาครัฐ การประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวที่ มี อิทธิพ ลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ มาเป็ นข้ อเสนอแนะแนวทางการบริ หาร
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว อีกทัง้ ผลการวิจัยที่ได้
จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเป็ น ข้ อ มูล พื น้ ฐานในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและคุณ ภาพในด้ านการ
ท่องเที่ยวในการกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาบุคลากร เป้าหมายที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว เพื่อใช้
กาหนดทิ ศทางในการพัฒ นาแหล่งท่ องเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมให้ เป็ น ที่ ร้ ู จักมากขึ น้ ประกอบกับ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง ยังสามารถนาผลการศึกษาที่ได้ นนมาปรั
ั้
บใช้ ในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
กับการท่องเที่ยว ให้ เกิดการสร้ างรายได้ และรักษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืนต่อไป
อนาคต
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งดึ งดูดใจ ด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวก ด้ า นการเข้ า ถึ ง ด้ า นการบริ ก าร ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ด้ า นการตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ ประกอบด้ ว ย ด้ า นการเชื่ อ มโยงเส้ น ทางการ
ท่องเที่ยว ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้ านสิทธิประโยชน์ ทางภาษี และด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การ
ทางการท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
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3. เพื่ อ ศึ ก ษาการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิ ทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
4. เพื่ อ ศึ ก ษาการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อ ด้ านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
5. เพื่ อ ศึ ก ษาการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
6. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว ด้ านคุณค่า
ด้ านจิ ตวิทยา และด้ านการสื่ อสาร ที่มี อิทธิ พ ลต่อ ด้ านการตัดสินใจท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง
ความสาคัญของงานวิจัย
1. เพื่อให้ ทราบถึงแรงจูงใจในการท่องเที่ยว การรับรู้ นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง
2. ผลการศึกษาสามารถเป็ นข้ อเสนอแนะให้ หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ เป็ นแนวทางใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมได้ และมีศกั ยภาพที่เป็ นเอกลักษณ์ได้
3. ผลการศึกษาสามารถเป็ น ข้ อเสนอแนะในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาพื ้นที่หรื อ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้ อย่างเหมาะสม
4. ผลการศึกษาภาคเอกชนสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมให้ สามารถพัฒนาเป็ นกลยุทธ์ทางการแข่งขันได้
5. ผู้ที่สนใจสามารถนาผลการศึกษาไปพัฒนาหรื อต่อยอดงานวิจัยในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทองด้ านมิติอื่นๆ ที่สอดคล้ องกันได้
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ ยวที่ ไปท่ องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
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กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่ ไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้ สตู รการคานวณโดยไม่ทราบขนาดประชากร
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) โดยมีการกาหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณไม่เกิน 5% จากการคานวณได้ กลุ่มตัวอย่าง ทัง้ หมด 385 ตัวอย่าง และสารองไว้ 5%
เท่ากับ 15 ตัวอย่าง รวมกลุม่ ตัวอย่างได้ ทงหมด
ั้
400 คน โดยมีวิธีการสุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified Random Sampling)
โดยใช้ วิธีเทียบสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) จากจานวนแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 7 อาเภอ (สานักงานจังหวัดอ่างทอง, 2562) ได้ จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400
คน แยกตามรายอาเภอ ได้ แก่ อาเภอเมืองอ่างทอง จานวน 100 คน อาเภอวิเศษชัยชาญ จานวน
67 คน อ าเภอโพธิ์ ท อง จ านวน 89 คน อาเภอป่ าโมก จ านวน 89 คน อาเภอแสวงหา จ านวน
11 คน อาเภอไชโย จานวน 22 คน และอาเภอสามโก้ จานวน 22 คน
ขันตอนที
้
่ 2 วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
ผู้ วิ จัย จะใช้ ก ารเก็ บ แบบสอบถามจากลุ่ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยความสะดวกและเต็ ม ใจในการตอบ
แบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามไปสุม่ แจกในพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ทัง้ 7 อาเภอ ได้ แก่ วัด โบราณสถาน โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ประเพณี วัฒนธรรมพื ้นบ้ าน
และตลาดน ้า จนกว่าจะครบตามจานวน 400 ตัวอย่าง
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้ แก่
1. แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
1.1 ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
1.2 ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
1.3 ด้ านการเข้ าถึง
1.4 ด้ านการบริการ
2. การรับรู้นโยบายภาครัฐ
2.1 ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว
2.2 ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว
2.3 ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี
2.4 ด้ านบุคลากรที่ให้ บริการทางการท่องเที่ยว

6
3. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
3.1 ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์
3.2 ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
4. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
4.1 ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
4.2 ด้ านคุณค่า
4.3 ด้ านจิตวิทยา
4.4 ด้ านการสื่อสาร
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ได้ แก่
1. ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการ
2. ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
3. ด้ านการประเมินทางเลือก
4. ด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยว
5. ด้ านความรู้สกึ หลังการท่องเที่ยว
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. นักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากสถานที่หนึ่งที่มิใช่บ้านเมืองที่อาศัยอยู่เป็ น
ประจา มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
2. แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง แรงผลัก ดัน ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความต้ อ งการที่ จ ะ
ท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านการ
เข้ าถึง และด้ านการบริการ
3. การรับรู้ นโยบายภาครัฐ หมายถึง การรับรู้ของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัด
อ่างทองต่อข้ อกาหนด นโยบาย ที่กาหนดขึน้ มาเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้ นกั ท่องเที่ยวเดินทาง
มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้ วย ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว
ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และบุคลากรที่ให้ บริการทางการท่องเที่ยว
4. การประชาสัม พัน ธ์ การท่องเที่ยว หมายถึง ช่องทางในการสื่อสารในรู ปแบบต่าง ๆ
ให้ นักท่องเที่ยวรับรู้ จากสิ่งที่บุคคลหนึ่งต้ องการที่จะให้ ทราบถึงรายละเอียดนัน้ ๆ และเกิดความ
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สนใจที่จะท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้ วย ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์
และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
5. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ ้นภายในจิตใจ ประสบการณ์ การรับรู้ที่
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้ วย ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
ด้ านคุณค่า ด้ านจิตวิทยา ด้ านการสื่อสาร
6. การตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง กระบวนการเลื อ กทางเลื อ กใดทางเลื อ กหนึ่ ง
จากหลาย ๆ ทางเลือกหรื อจากการประเมินอย่างดีแล้ วว่าจะมีการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้ วย
6.1 การรับรู้ถึงความต้ องการ หมายถึง การที่นกั ท่องเที่ยวตระหนักถึงปั ญหาหรื อถูก
กระตุ้นให้ เกิดความต้ องการซึ่งสิ่ งกระตุ้นความต้ องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง เช่น ความเครี ยด กระแสจากละคร ความสนใจส่วนตัว
ต้ องการที่จะพบปะผู้คน และต้ องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
6.2 การค้ น หาข้ อ มู ล หมายถึ ง การที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วพยายามที่ จ ะแสวงหาข้ อ มู ล
เกี่ ยวกับคุณ ลักษณะที่ ส าคัญ หรื อ เกี่ ย วกับ ประเภทของการท่อ งเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ได้ แก่ แหล่งข้ อมูลจากคาบอกเล่า เพจรี วิวการท่องเที่ยว ประสบการณ์สว่ นตัว ปฏิทินการ
ท่องเที่ยว ข้ อมูลด้ านเอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและสอบถามจากคนใกล้ ชิด
6.3 การประเมินทางเลือก หมายถึง การที่นกั ท่องเที่ยวได้ ทาการการเปรียบเทียบข้ อดี
ข้ อเสียของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวก่อนที่จะมีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ได้ แก่ สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี รู ปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว ร้ านจาหน่ายของที่ระลึก
ร้ านอาหาร และมีไกด์ชมุ ชนคอยบริการแนะนาสถานที่
6.4 การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งเกิดจากตรงกับความต้ องการของนักท่องเที่ยวมากที่สดุ ได้ แก่ ระยะทางไม่ไกลจากที่
อาศัย เข้ ากับรูปแบบการดาเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัยที่ดี ใช้ ต้นทุนในการ
ท่องเที่ยวน้ อย และสามารถเดินทางไปเช้ า-เย็น กลับได้
6.5 ความรู้สึกหลังการท่องเที่ยว หมายถึง ความรู้สึกหลังจากที่นกั ท่องเที่ยวเดินทาง
ไปท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวั ดอ่างทอง ได้ แก่ แหล่งท่องเที่ยวตรงกับข้ อมูลที่ได้ ศึกษามา
เกิดความรู้สกึ เกินความคาดหมายที่ตงไว้
ั ้ แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวไปยังบุคคลอื่น มีความพึงพอใจ
และต้ องการกลับมาท่องเที่ยวอีกครัง้
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7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมทัง้ 7 อาเภอ
ในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้ วย อาเมื องอ่างทอง อาเภอแสวงหา อาเภอโพธิ์ ทอง อาเภอไชโย
อาเภอป่ าโมก อาเภอวิเศษชัยชาญ และอาเภอสามโก้ ซึ่งลักษณะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ได้ แก่ วัด โบราณสถาน โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ประเพณี วัฒนธรรมพื ้นบ้ าน และตลาดน ้า เป็ นต้ น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยเรื่ อง แรงจูงใจ การรับรู้ นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง มีกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ดังนี ้
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว
1. ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
2. ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
3. ด้ านการเข้ าถึง
4. ด้ านการบริการ

การรับรู้นโยบายภาครัฐ
1. ด้ านการเชื่ อ มโยงเส้ นทางการ
ท่องเที่ยว
2. ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว
3. ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี
4. ด้ านบุคลากรที่ให้ บริการทางการ
ท่องเที่ยว

การตัดสินใจท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดอ่ างทอง
1. ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการ
2. ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
3. ด้ านการประเมินทางเลือก
4. ด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยว
5. ด้ านความรู้สกึ หลังการท่องเทีย่ ว

การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว
1. ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์
2. ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จาก
การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว
1. ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
2. ด้ านคุณค่า
3. ด้ านจิตวิทยา
4. ด้ านการสื่อสาร

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานการวิจัย
1. แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้ านการเข้ าถึง และด้ านการบริ การ ที่ มี อิทธิพ ลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง
2. การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ ประกอบด้ ว ย ด้ า นการเชื่ อ มโยงเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว
ด้ านกิจ กรรมการท่องเที่ยว ด้ านสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี และด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการ
ท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
3. การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
4. การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
5. การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ได้ จ ากการประชาสัม พัน ธ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
6. ภาพลั ก ษณ์ การท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ านสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ด้ านคุ ณ ค่ า
ด้ านจิ ตวิทยา และด้ านการสื่ อสาร ที่มี อิทธิ พ ลต่อ ด้ านการตัดสินใจท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยเรื่ อง แรงจูงใจ การรับรู้ นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ผู้วิจยั ได้ ศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ นาเสนอตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
2. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้นโยบายภาครัฐ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
4. แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
5. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
6. ข้ อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่ องเที่ยว
ความหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจ
นันทสารี สุขโต และ คณะ (2555) ได้ กล่าวถึง แรงจูงใจ หมายถึง ความต้ องการของ
บุคคลในแต่ละช่วง ซึ่งเกิดจากความรู้สึกตึงเครี ยด เช่น ความหิว ความกระหายหรื อความลาบาก
จนทาให้ เกิดความต้ องการที่จะแสวงหาเพื่อให้ ได้ รับความพึงพอใจ และสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของตนได้
นธกฤต วันต๊ ะเมล์ (2555) ได้ กล่าวถึง แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักที่เกิดขึ ้นภายในตัว
บุคคล ทัง้ นีแ้ รงจูงใจหากไม่ได้ รับการตอบสนอง จะนาไปสู่ความเครี ยดและจะเกิดแรงผลักขึน้
ภายในตัวบุคคล ซึ่งจะนาไปสู่พฤติกรรมและพยายามที่จะหาทางออกหรื อกระบวนการที่จะทาให้
การตอบสนองนันประสบผลส
้
าเร็จ
ฉัต ยาพร เสมอใจ และ ฐิ ตินัน ท์ วารี วนิช (2551) ได้ กล่าวถึ ง แรงจูงใจ หมายถึ ง
ความต้ องการของบุคคลที่เกิดขึ ้นภายในสภาวะจิตใจ ซึง่ จะต้ องได้ รับการตอบสนอง เพื่อลดแรงตึง
เครียดที่เกิดขึ ้นภายในจิตใจของบุคคลนันๆ
้
Munteanu, Bulai, and Ibanescu (2011) ได้ กล่าวถึง แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่
เกิดขึ ้นในตัวบุคคลที่จะพยายามกระทาในสิ่งที่ตนเองต้ องการ แรงจูงใจนันไม่
้ เพียงที่จะตอบสนอง
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ต่อความต้ องการเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นแรงผลักที่จะนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ตนได้
Simkova and Holzner (2014) ได้ กล่าวถึง แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันภายในตัว
บุคคล ซึ่งก่อให้ เกิดความสนใจ จนทาให้ เกิดพฤติกรรมและมีแนวโน้ มให้ เกิดการกระทาจนกว่าจะ
สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของตนได้
สื บ ชาติ อันทะไชย (2556) ได้ กล่าวถึ ง แรงจูง ใจ หมายถึง แรงขับ ภายในตัวของ
บุคคลที่ให้ บุคคลนัน้ เกิดการปฏิบัติ แรงขับนัน้ จะเกิดจากความตึงเครี ยดจากความต้ องการหาก
ไม่ได้ รับการตอบสนองจะเกิดการต่อสู้ (มี หรื อไม่มี สติสมั ปชัญญะ) เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง
ต่อความต้ องการและสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ตนเองได้
วุฒิ สุขเจริญ (2559) ได้ กล่าวถึง แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันภายในที่นาไปสู่การ
กระทา ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ ว มนุษย์นนมั
ั ้ กมีความต้ องการอยู่ตลอดเวลาและหากเกิดแรงตึงเครี ยด
หากความต้ องการไม่ได้ รับการตอบสนอง มนุษย์ก็จะพยายามหาแนวทาง วิธีการเพื่อลดแรงตึง
เครียดโดยแสดงพฤติกรรมให้ ความต้ องการนันได้
้ รับการตอบสนอง
สรุ ปได้ ว่า แรงจูงใจนัน้ เกิดจากแรงตึงเครี ยดภายในตัวบุคคล และบุคคลนัน้ จึงต้ อง
พยายามลดความตึงเครี ยดและหาแนวทาง วิธีการ ส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมที่จะกระทาการอันใด
อันหนึ่งเพื่อที่จะตอบสนองความต้ องการของตนเองได้ ทัง้ นีใ้ นการวิจัยในครัง้ นี ้ แรงจูงใจจึงเป็ น
แรงจูงใจที่เกิดขึ ้นภายในตัวนักท่องเที่ยวที่มีความต้ องการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัด
อ่างทอง ทังนี
้ ้จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะศึกษาและกระตุ้นให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความสนใจ
ซึ่งเป็ นสิ่งแรกที่จะนามาซึ่งการนาสิ่งต่ างๆ มาใช้ เป็ นแนวทางในการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวให้
ตอบสนองต่อกลุม่ นักท่องเที่ยวได้ อย่างเหมาะสม
ประเภทของแรงจูงใจ
แรงจูงใจเกิดขึ ้นจากสัญชาตญาณที่เกิดขึ ้นภายในตัวของมนุษย์ทงั ้ นีม้ นุษย์จึงมีการ
แสดงพฤติกรรมเพื่อที่จะนาไปสูแ่ รงจูงใจ โดยประเภทของแรงจูงใจนัน้ ประกอบด้ วย (วุฒิ สุขเจริ ญ
, 2559)
1.แรงจูงใจที่เกิดขึน้ ภายใน (Dormant Motives) เป็ นแรงจูงใจที่เกิดขึน้ ภายใต้
จิตใจของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์นนั ้ ก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ ว่าตนเองมีความปารถนา เช่น เมื่อเข้ าสู่วัย
กลางคน ก็มีความต้ องการในการกินวิตามินหรื ออาหารเสริ ม แต่ก็ไม่ได้ ตระหนักหรื อรับรู้ถึงความ
ต้ องการนันๆ
้
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2. แรงจู ง ใจระดั บ จิ ต ส านึ ก (Conscious Motives) เป็ น แรงจู ง ใจที่ บุ ค คลนั น้
สามารถตระหนักรู้ ได้ ว่าตนเองมี ความต้ องการนัน้ ๆ เช่น เมื่ อรู้ สึกว่าร่ างกายนัน้ อ่อนเพลีย หรื อ
สุขภาพไม่ดี ก็จะพยายามแสวงหาหนทางรักษา เช่น การกินอาหารเสริ มเพื่อลดความอ่อนเพลีย
และรักษาสุขภาพตนเองให้ ดีขึ ้น
3. แรงจูงใจทางอารมณ์ (Emotional Motives) เป็ นแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์
ของผู้บริ โภค ซึ่งมักซื ้อตามความพึงพอใจตนเองเป็ นหลักบางครัง้ ก็ไม่ได้ พิจารณาอย่างรอบคอบ
ทังนี
้ ้ยังแบ่งลักษณะแรงจูงใจทางด้ านอารมณ์ออกเป็ น (ศุภชาต เอี่ยมรัตนกุล, 2557)
1) การสร้ างความพอใจให้ กบั ความรู้สกึ ทังนี
้ ้ความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทัง้
5 การสัมผัส ลิ ้น การมองเห็น การได้ ยิน รส การที่ผ้ ูบริ โภคจะซือ้ สินค้ าอย่างใดอย่างหนึ่ง มักมา
จากประสาทสัมผัสทัง้ 5
2) การรักษาสถานภาพ ทัง้ นี ้ในการซื ้อของผู้บริ โภคก็มาจากการปกป้องและ
รักษาสภาพของครอบครัวและบุคคล เช่น คนที่มีภาระเลี ้ยงดูบิดามารดามักจะซื ้อสินค้ าและบริการ
เพื่อให้ ครอบครัวได้ ใช้ และมีชีวิตที่ดี ส่วนคนที่ไม่มีภาระหรื อวัยหนุ่มสาวมักซื ้อสินค้ าที่เน้ นสนอง
ความพึงพอใจเป็ นหลัก
3) ความกลัว เกิดจากการที่ผ้ ูบริ โภคมีความกลัว เช่น กลัวการเสียชีวิตแล้ ว
เป็ นภาระแก่คนอื่นก็จะมีการซื ้อประกันชีวิต กลัวไฟไหม้ บ้านก็จะซื ้อเครื่องดับเพลิง เป็ นต้ น
4) ความเพลิดเพลินหรื อการพักผ่อน เกิด จากผู้บริ โภคต้ องการเวลาพักผ่อน
ก็จะหาสินค้ ามาตอบสนองความต้ องการของตน เช่น ซือ้ แพจเกทเดินทางท่องเที่ยว เล่นดนตรี
เป็ นต้ น
5) ความภูมิใจ เกิดจากผู้บริโภคต้ องการสร้ างความภูมิใจให้ กบั ตนเองก็จะซื ้อ
สินค้ าที่ตอบสนองอารมณ์ในด้ านที่ตนเองใช้ แล้ วมีความสุข
6) การเลี ยนแบบผู้ที่มี ชื่ อเสียง เกิดจากผู้ บริ โภคมักจะซื อ้ สิน ค้ าตามดารา
นักร้ อง นักกีฬา นักการเมือง
7) การเข้ าสังคม มักนิยมใช้ สินค้ าตามที่สงั คมส่วนใหญ่ใช้ กนั อยู่
8) การดิ ้นรน เกิดจากการพยายามดิ ้นรนเพื่อให้ ตนเองนัน้ สามารถซื ้อสินค้ า
และบริการนันได้
้ เช่น การซื ้อรถยนต์เพื่อแสดงว่าตนเองสามารถประสบความสาเร็จได้ ในชีวิต
4. แรงจูงใจเชิงเหตุผล (Rational Motives) เป็ นแรงจูงใจที่เกิดจากการพิจารณา
ถึงเหตุและผลที่เกิดขึน้ เช่น การกินอาหารเสริ มหากไม่ได้ รับการปรึ กษาจากแพทย์ก็อาจจะเป็ น
อันตรายได้
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5. แรงจูง ใจทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Motives) เป็ น แรงจูง ใจของผู้ บ ริ โภคที่ เป็ น
เหตุผลอยู่เบื ้องหลังในการตัดสินใจในการซื ้อสินค้ าและบริการ เช่น ผู้บริ โภคมีความรู้สกึ ดีต่อการใช้
บริการบริษัทนาเที่ยวแห่งหนึ่ง ผู้บริโภคก็จะเลือกใช้ บริการนันๆ
้
6. แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motives) เป็ นแรงจูงใจที่ ก่อให้ เกิดการซือ้ สินค้ า
และบริ การในระดับต่างๆ เช่น ผู้บริ โภคอาจจะไปซื ้อสินค้ าอีกแบบหนึ่งแทนที่จะเลือกซือ้ สินค้ าที่
ตนเองตังใจไว้
้
ระดับความตระหนักแรงจูงใจ
ผู้บริโภคทุกคนย่อมจะมีแรงจูงใจในการซื ้อสินค้ าและบริ การที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ความ
แตกต่างดังกล่าวจะมี ระดับความตระหนักของแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น
3 ระดับ ดังนี ้ (ศุภชาต เอี่ยมรัตนกุล, 2557)
1. ความตระหนักถึงแรงจูงใจที่ร้ ู ตัว (Conscious Level) เป็ นความตระหนัก ที่
ผู้บริ โภคนัน้ ยินดีที่จะเปิ ดเผยหรื อพูดคุยกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับแรงจูงใจที่จะซื ้อสินค้ าและบริ การ
เช่น ผู้บริโภคต้ องการที่จะซื ้อสินค้ าของไทย เนื่องมาจากต้ องการที่จะเป็ นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
การใช้ สินค้ าไทย
2. ความตระหนักถึงแรงจูงใจที่ร้ ู ตัวล่วงหน้ า (Preconscious Level) ระดับความ
ต้ องการในขันนี
้ ้ ผู้บริโภคมีความปารถนาและมีความต้ องการอย่างมากในการซื ้อสินค้ าและบริการ
ซึง่ สามารถที่จะระบุแรงจูงใจที่จะซื ้อสินค้ านันออกมาได้
้
3. ความตระหนักถึงแรงจูงใจที่ไม่ร้ ูตวั (Unconscious Level) ในขันนี
้ ้ผู้บริโภคจะ
ไม่มีความตระหนักถึงแรงจูงใจในการซื ้อสินค้ า กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้บริโภคซื ้อสินค้ าโดยไม่ร้ ูตวั ว่า
มีแรงจูงใจอะไร มักจะเกิดกับสินค้ าและบริการที่ราคาไม่สงู มากนัก
กระบวนการเกิดแรงจูงใจ
แรงจูงใจเกิดจากความต้ องการของบุคคลนัน้ ที่ไม่ได้ รับการตอบสนอง (Unfulfilled
Needs) โดยมีกระบวนการเกิดที่เป็ นวัฏจักร ดังนี ้ (นธกฤต วันต๊ ะเมล์, 2555)
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การเรี ยนรู้
กระบวนการที่ยงั
ไม่ได้ รับการ
ตอบสนอง

ความเครี ยด

พลังผลักดัน

พฤติกรรม

ความต้ องการ
ได้ รับการ
ตอบสนอง

กระบวนการรับรู้
ความเครี ยดที่ลดลง

ภาพประกอบ 2 แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจ
ที่มา: นธกฤต วันต๊ ะเมล์.(2555). การสื่อสารทางการตลาด หน้ า 87
จากภาพประกอบ 2 กระบวนการเกิดแรงจูงใจนัน้ เกิดจากความเครี ยด (Tension)
จากนัน้ จะเกิดแรงผลักขึน้ ในตัวบุคคล (Drive) อันจะนาไปสู่การแสดงพฤติกรรม (Behavior) โดย
ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ (Learning) ทัง้ นีส้ ิ่งที่กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ ของมนุษย์ที่นอกเหนือจาก
แรงกระตุ้น ได้ แก่ สัญญาณ (Cues) การตอบสนอง (Response) การเสริ มแรง (Reinforcement)
(อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และ จิระเสกข์ ตรี เมธสุนทร, 2553) และผ่านกระบวนการรับรู้ (Cognitive
Process) ทังนี
้ ้เมื่อเกิดพฤติกรรมแล้ วนัน่ หมายความว่าจะได้ รับการตอบสนองและความตึงเครี ยด
นันก็
้ จะลดลง (Tension Reduction)
อย่ างไรก็ ต าม นัก การตลาดมัก จะอาศัยทฤษฎี ด้ านความต้ อ งการของมนุษ ย์ ม า
อธิบายถึงแรงจูงใจ คือ ทฤษฎีล าดับความต้ องการของมาสโลว์ (Maslow Hierarchy of Need)
ซึง่ ลักษณะความต้ องการความสาคัญมีทงหมด
ั้
5 ขันตอน
้
ได้ แก่ (นธกฤต วันต๊ ะเมล์, 2555)
1. ความต้ องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็ น ความต้ องการใน
ระดับพืน้ ฐานของมนุษย์ ซึ่งมีความจาเป็ นต่อการดารงชีวิตประจาวัน ได้ แก่ ความต้ องการในด้ าน
ปัจจัย 4
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2. ความต้ องการความปลอดภัย (Safety Needs) ซึ่งเป็ นความต้ องการในระดับ
ถัดมาจากขันที
้ ่ 1 กล่าวคือเมื่อคนเราสามารถตอบสนองต่อความต้ องการทางกายภาพได้ แล้ ว ก็จะ
มีความต้ องการในด้ านความมัน่ คง และความปลอดภัยทางด้ านจิตใจและทรัพย์สินด้ วย
3. ความต้ อ งการทางสัง คม (Social Needs) ซึ่ ง เป็ นความต้ อ งการความรั ก
ความผูกพันจากกลุม่ คนใกล้ ชิด เพื่อนฝูง ครอบครัวและบุคคลรอบตัว
4. ความต้ องการเกียรติยศชื่อเสีย ง (Esteem Needs) ซึ่งเป็ นความต้ องการที่ต่อ
จากความต้ องการด้ านความปลอดภัย ทังนี
้ ้ความต้ องการที่จะได้ รับการยกย่องจากสังคม จะต้ องมี
หน้ าที่การงานที่ดีและชื่อเสียงในสังคม
5. ความต้ อ งการประจัก ษ์ ใ นตนเอง (Self-Actualization Needs) เป็ นความ
ต้ อ งการขัน้ สูงสุดของมนุษ ย์ ทัง้ นี เ้ กิด จากความต้ องการที่จ ะประสบความส าเร็ จ ในชี วิต และ
ต้ องการที่จะพัฒนาถึงศักยภาพของตนเอง
จากกระบวนการที่ทาให้ เกิดแรงจูงใจ กล่าวได้ ว่า แรงจูงใจนัน้ มีความสาคัญต่อการ
เกิดแรงผลักดันในบุคคลนัน้ ๆ ทัง้ นีจ้ ึ งเกิดการแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ เกิดแรงกระตุ้นให้ เกิดการ
ปฎิบตั ิเพื่อตอบสนองความต้ องการภายในจิตใจได้ สาหรับวิจยั ในครัง้ นี ้กระบวนการเกิดแรงจูงใจ
จึงเป็ นกระบวนที่นกั ท่องเที่ยวพยายามที่จะลดความตึงเครียด และเกิดแรงผลักให้ เข้ ามาเดินทาง
มาท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง
ลักษณะของแรงจูงใจในการท่ องเที่ยว
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวนัน้ เป็ นปั จจัยทางด้ านจิตวิทยาที่มีลักษณะที่สัมพันธ์ กับ
หลายมิติ และมักเป็ นการแสดงออกที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ลักษณะแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี ้ (รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, 2558)
1. พฤติกรรมอย่างเดียวกันของนักท่องเที่ยว 2 คน อาจเกิดจากแรงจูงใจทางการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน กล่าวคือ นักท่องเที่ยว 2 คน ที่ทากิจกรรมการท่องเที่ยวและเดินทางไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวที่เดียวกันแบบเดียวกัน อาจมีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน เช่น นักท่องเที่ยวคนหนึ่ง
ต้ องการได้ รับความรู้จากการท่องเที่ยวนันๆ
้ แต่อีกคนหนึ่งต้ องการมาพักผ่อน เป็ นต้ น
2. แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวอย่างเดียวกัน สามารถทาให้ เกิดพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกันได้ เช่น การต้ องการการพักผ่อน อาจผลักดันให้ นกั ท่องเที่ยวคนหนึ่งใช้ เวลา
ในการนอนอาบแดดข้ างสระน ้าโรงแรม และทาให้ นักท่องเที่ยวอีกคนมีการจับจ่ายซื ้อของร่วมกับ
เพื่อนๆ ได้
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3. พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวคนหนึ่ง อาจเกิดจากแรงจูงใจ
ทางการท่องเที่ยวหลายประการร่วมกัน กล่าวคือ การท่องเที่ยวในลักษณะนี ้ เช่น การท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร เกิดจากแรงจูงใจร่วมกันคือ ต้ องการช่วยเหลือและร่วมกันอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวโดย
การให้ ความรู้และกระตุ้นการอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว เป็ นต้ น
ความสาคัญของแรงจูงใจในการท่ องเที่ยว
สาหรับความสาคัญของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวนัน้ มีประโยชน์ต่อการเป็ นแนวทาง
ในการศึก ษาและพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้ เหมาะสมได้ ความส าคัญ ดัง กล่ าวประกอบด้ ว ย 2
ประการ คือ (รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, 2558)
1. ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สามารถ
เข้ าใจถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้ กล่าวคือ แรงจูงใจเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางเข้ ามา
ท่องเที่ยว แรงจูงใจจึงเป็ นจุดเริ่มต้ นที่ทาให้ เข้ าใจถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว โดยเปรียบแรงจูงใจว่า
เป็ น tourism's starting gun หรื อ ใช้ ยิ ง เพื่ อ เป็ นสั ญ ญาณเริ่ ม ต้ น ของกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว
หมายความว่า หากปราศจากแรงจูงใจจากนักท่ องเที่ยวแล้ วนัน้ ก็จะไม่มีระบบหรื ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเกิดขึ ้น
2. ช่วยให้ นกั การตลาดสามารถวางแผนการตลาดสาหรับธุรกิจการทางท่องเที่ยว
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น กล่าวคือ ความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจะ
ช่วยให้ นกั การตลาดนันสามารถทราบถึ
้
งความต้ องการ ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ของนักท่องเที่ยว
ที่ จ ะเป็ น แนวทางในการออกแบบสิ น ค้ า และก าหนดส่ว นประสมทางการตลาดอื่ น ๆ เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของนักท่องเที่ยวให้ ได้ ม ากที่สุด รวมทัง้ ธุรกิจนัน้ สามารถสร้ างการ
แข่งขันด้ านการท่องเที่ยวให้ เหนือกับคู่แข่งรายอื่นได้
แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว
บุญ เลิ ศ จิ ต ตัง้ วัฒ นา (2548) กล่า วถึ ง องค์ ป ระกอบของแรงจูง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจเข้ ามาท่องเที่ยว ต้ องมีอย่างน้ อย 3 องค์ประกอบ ประกอบด้ วย
1. สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ (Attraction) ซึ่ ง ถื อ เป็ นองค์ ป ระกอบที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด
ทรัพยากรการท่องเที่ยวต้ องมีสิ่งดึงดูดใจที่สจะสามารถให้ นกั ท่องเที่ยวนันเดิ
้ นทางมาเยี่ยมเยือนใน
สถานที่นนั ้ อย่างไรก็ตามสิ่งดึงดูดใจของแต่ละแห่งก็ย่อมตอบสนองถึงความชอบที่แตกต่างกันของ
แต่ละบุคคล โดยสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็ น 7 ประเภท ดังนี ้
1) สิ่งดึงดูดใจด้ านทิวทัศน์และทัศนียภาพ
2) สิ่งดึงดูดใจด้ านภูมิอากาศ
3) สิ่งดึงดูดใจด้ านภูมิประเทศ
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4) สิ่งดึงดูดใจด้ านคุณค่าทางวัฒนธรรม
5) สิ่งดึงดูดใจด้ านวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ของชุมชน
6) สิ่งดึงดูดใจด้ านการพักผ่อนหย่อนใจ
7) สิ่งดึงดูดใจด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว
2. การเข้ า ถึ ง (Accessibility) เป็ น เส้ น ทางที่ ส่ ง ผลต่ อ การเดิ น ทางเข้ ามาของ
นักท่องเที่ยว ทังนี
้ ้เส้ นทางที่เชื่อมโยงเข้ ามาสู่แหล่งท่องเที่ยวต้ องมีความปลอดภัย โดยจะพิจารณา
จาก 6 ด้ าน ดังนี ้
1) ประเภทของการคมนาคมที่ให้ บริการในการเข้ ามาสูแ่ หล่งท่องเที่ยว
2) เส้ นทางเข้ าวสูแ่ หล่งท่องเที่ยว
3) การคมนาคมขนส่งภายในแหล่งท่องเที่ยว
4) แผนการเดินทางเข้ าสูแ่ หล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
5) บริเวณที่รองรับยานพาหนะสาหรับการเดินทางมาท่องเที่ยว
6) ปัญหาการจราจรที่เกิดขึ ้นในแหล่งท่องเที่ยว
3. สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) เป็ นสิ่งอานวยความสะดวกไว้ บริ การแก่
นักท่องเที่ยว เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและเกิดความประทับใจในการท่องเที่ยว ทัง้ นี ้
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับบริการนักท่องเที่ยวจะพิจารณาจาก 3 ด้ าน ได้ แก่
1) สิ่งอานวยความสะดวกพืน้ ฐาน ได้ แก่ อาหาร ที่พัก ระบบการจัด การขยะ
ลานกิจกรรม สวน แสงสว่าง ป้ายบอกเส้ นทาง เป็ นต้ น
2) สิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวในการเข้ า-ออกเมือง พิจารณา
จากความพร้ อมในการรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ได้ แก่
การมีจุดจอดแวะระหว่างทาง มีการบริ การขนส่งที่สามารถเดินทางเข้ า-ออก แหล่งท่องเที่ยวอย่าง
เพียงพอ
3) สิ่ ง อ านวยความสะดวกประเภทความปลอดภั ย พิ จ ารณาจากความ
ปลอดภัยระหว่างการเดินทางเข้ ามาในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ความปลอดภัยในด้ านการถูกทาร้ ายที่
ไม่ ก่อให้ เกิดความสูญ เสียในชีวิตและทรัพ ย์ สิน ความปลอดภัยจากพืช และสัตว์ที่จะก่อให้ เกิด
อันตรายในแหล่งท่องเที่ยวและความปลอดภัยในการเกิดภัยที่เกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
เทิดชาย ช่วยบารุง (2551) กล่าวถึง องค์ประกอบของแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เข้ ามาท่องเที่ยว ควรมีองค์ประกอบอย่างน้ อย 5 ด้ าน ประกอบด้ วย
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1. ด้ านการเข้ าถึง (Accessibility) กล่าวถึง ความสามารถในด้ านการเข้ าถึงการ
คมนาคมขนส่งที่จะเข้ าไปยังแหล่งท่องเที่ยว ทังนี
้ ้จะพิจารณาจากโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีสภาพการ
ใช้ งานที่ดี เช่น ถนนมีสภาพที่ดีสามารถเข้ าถึงและสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้ ดี
2. ด้ านกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว (Activity) กล่าวถึง กิจกรรมที่ถกู ออกแบบขึ ้น
ในการท่องเที่ยว ซึ่งจะทาให้ นักท่องเที่ยวรู้ สึกถึงความเป็ นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ เช่น
การเดินป่ า การเรียนรู้วิถีชีวิต การถ่ายรูป พายเรือ ปี นเขา เป็ นต้ น
3. สิ่งอานวยความสะดวก (Amenity) กล่าวถึง สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
บริ การแก่นักท่องเที่ยว ทัง้ นีส้ ิ่งอานวยความสะดวกต้ องมีความพอเพียงและเตรี ยมพร้ อมสาหรับ
การบริการที่จะเกิดขึ ้น เช่น โรงพยาบาล แหล่งจาหน่ายของที่ระลึก ที่พกั ร้ านอาหาร เป็ นต้ น
4. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) กล่าวถึง เอกลักษณ์ หรื อจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว
นัน้ ๆ ได้ แก่ ทรัพ ยากรของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งต้ องสามารถแสดงหรื อสะท้ อนถึงความโดดเด่นที่
แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น
5. ที่ พัก (Accomodation) กล่า วถึ ง สถานที่ ไว้ ค อยให้ บ ริ ก ารแก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ได้ แก่ โรงแรม เกสท์เฮ้ าส์ ที่ต้องมีการพักบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหรือรอบข้ าง
Mavondo and Vengesayi (2009) กล่า วถึ ง องค์ ป ระกอบของแรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ
การตัดสินใจเข้ ามาท่องเที่ยว ควรมีองค์ประกอบอย่างน้ อย 3 ด้ าน ประกอบด้ วย
1. สิ่ ง ดึงดูดใจ (Attraction) กล่าวถึง สถานที่ ท่อ งเที่ ยวปลายทางที่ดึงดูด ผู้ม า
เยือน เช่น ทรัพยากรหลักในด้ านการท่องเที่ยวที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ รวมไปถึงรู ปแบบการ
ท่ องเที่ ยวอื่น ที่ ม นุษ ย์ ส ร้ างขึน้ ได้ แ ก่ ทรัพ ยากรที่ เกี่ ยวกับ วัฒ นธรรมของมรดกประวัติ ศ าสตร์
สถาปัตยกรรม งานศิลปะแบบดังเดิ
้ ม นันทนาการและความบันเทิง อาหารและดนตรี เป็ นต้ น
2. กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) กล่าวถึง การสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพื่อสร้ างความน่าดึงดูดใจให้ แก่นกั ท่องเที่ยว ทังนี
้ ้กิจกรรมการท่องเที่ยวจะประสบความสาเร็จนัน้
ไม่เพียงเฉพาะการวางแผนที่ดี แต่ฝ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวต้ องมีความพร้ อมและ
แก้ ไขปัญหาและสถานการณ์ได้ ดี
3. บุ ค ลากรด้ านการท่ อ งเที่ ย ว (People-Related) กล่ า วถึ ง บุ ค ลาก รใน
อุตสาหกรรม เมื่อบุคลากรเหล่านัน้ มีการฝึ กฝนที่ดี เรี ยนรู้ และเข้ าใจแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ ที่ของ
ตนเองก็จะสามารถสร้ างความน่าเชื่อถือและสามารถออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
และสร้ างความโดดเด่นเพื่อดึงดูดให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามาท่องเที่ยวในพื ้นที่ได้
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Cooper and Boniface (1998) อ้ างถึงในชิตวร ประดิษฐ์ รอด กล่าวถึง องค์ประกอบ
ของแรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า มาท่ อ งเที่ ย ว ควรมี อ งค์ ป ระกอบอย่ า งน้ อย 4 ด้ า น
ประกอบด้ วย
1. สิ่งดึงดูดใจ (Attractions) กล่าวถึง ทรัพยากรที่สามารถสร้ างแรงดึงดูด มีเสน่ห์
และลักษณะเฉพาะที่สามารถทาให้ นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้
2. การเข้ าถึ ง (Accessibility) กล่ า วถึ ง การเข้ าถึ ง แห ล่ ง ท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง มี
องค์ประกอบในหลายด้ าน โดยเฉพาะด้ านเส้ นทางการเข้ าถึงที่ดี จะส่งผลต่อแรงดึงดูดเข้ ามาของ
นักท่องเที่ยว
3. สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) กล่าวถึง การเตรี ยมความพร้ อมสาหรับ
รองรับจานวนนักท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอจะช่ว ยสร้ างความทราบซึ ้งใจ และ
ความประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว
4. การบริ การ (Ancillary Service) กล่าวถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในพืน้ ที่ไม่ว่า
จะเป็ นภาครัฐ เอกชน ในการร่ วมมือและจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกในการบริ การ การเข้ าถึง
เพื่อรองรับจานวนการเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยว
Dickman (1996) กล่าวถึง องค์ประกอบของแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ ามา
ท่องเที่ยว ควรมีองค์ประกอบอย่างน้ อย 5 ด้ าน ประกอบด้ วย
1. สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ (Attractions) กล่ า วถึ ง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวเข้ ามาได้ เช่น สภาพอากาศที่ดี ทิวทัศน์หรื อภูมิทัศน์ที่ประกอบด้ วย ภูเขา ทะเลสาบ
น ้าตก ธารนา้ แข็ง ป่ าไม้ ทะเลทรายและอื่น ๆ นับเป็ นพลังที่ดึงดูดผู้คนให้ มาเยี่ยมชม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศที่กาลังพัฒนา ทัง้ นีย้ ังรวมไปถึงสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึน้ ด้ วย เช่น สวนสนุก กิจกรรม
ทางวัฒนธรรม การสร้ างความสัมพันธ์ภายในชุมชน
2. กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) เป็ นกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดให้ แก่
นักท่องเที่ยว ทัง้ นีก้ ิจกรรมต่างๆ จะช่วยเพิ่มความสนใจให้ แก่นักท่องเที่ยวและมักจะถูกออกแบบ
ให้ เหมาะสมกับบริบทและตามความหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
3. การเข้ าถึง (Access) กล่าวถึง วิธีการที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ าถึงพืน้ ที่ที่มี
แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวประเภทใดก็ตามจะมีความสาคั ญน้ อยมาก หากแหล่งท่องเที่ยว
นันไม่
้ สามารถเข้ าถึงด้ วยวิธีการขนส่งปกติ และหากสถานที่ท่องเที่ยวตังอยู
้ ่ในสถานที่ที่ไม่สามารถ
เดินทางไปถึงได้ หรื อในบริ เวณที่มี การคมนาคมไม่ สะดวก ซึ่งจะต้ องสร้ างจุด เชื่ อมโยงกันด้ วย
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เครือข่ายถนนที่มีประสิทธิภาพให้ สามารถเดินทางมาถึงได้ อย่างง่ายดาย ทังนี
้ ้ปั จจัยระยะทางยังมี
บทบาทสาคัญในการกาหนดตัวเลือกในการตัดสินใจเดินทางมาของนักท่องเที่ยวด้ วย
4. สิ่ งอ านวยความสะดวก (Amenities) กล่าวถึง สิ่ งอานวยความสะดวกเป็ น
สิ่ ง จ าเป็ น ส าหรับ นักท่ องเที่ ยว ซึ่งในสิ่ง อานวยความสะดวกประเภทต่ างๆ ที่ ต อบสนองความ
ต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ ที่ พั ก โรงแรม ร้ านอาหารเครื่ อ งดื่ ม โทรศั พ ท์ การประปา
โรงพยาบาล สถานีตารวจ สถานที่รักษาความปลอดภัย
5. ที่พัก (Accommodation) กล่าวถึง ระบบโครงสร้ างพืน้ ฐานในการรองรับการ
ท่องเที่ยว ทังนี
้ ้ที่พกั นันไม่
้ ควรที่จะอยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวมากนัก เนื่องจากระยะทางจากที่พัก
กับแหล่งท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวด้ วยเช่นกัน
Panasiuk (2007) กล่าวถึง องค์ประกอบของแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ ามา
ท่องเที่ยว ควรมีองค์ประกอบอย่างน้ อย 2 ด้ าน ประกอบด้ วย
1. สิ่ ง อ านวยความสะดวก (Amenities) กล่ า วถึ ง โครงสร้ างพื น้ ฐานใน
การสนับสนุนในด้ านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม อพาร์ ตเมนต์ หอพัก รวมทังการเชื
้
่อมโยงการขนส่ง
ต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว
2. การบริ การ (Ancillary Service) กล่าวถึง นโยบายในการจัดการการท่องเที่ยว
ภายในพืน้ ที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมาร่วมในการกาหนดบทบาทและกิจกรรมการท่องเที่ยว
เช่น การให้ ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เป็ นต้ น
Mill (1990) กล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของแรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ ามา
ท่องเที่ยว มีองค์ประกอบอย่างน้ อย 4 ด้ าน ประกอบด้ วย
1. ด้ า นสิ่ ง ดึ ง ดูด ใจ กล่า วถึ ง ลัก ษณะที่ ป รากฏให้ เห็ น และสามารถสัม ผัส ได้
นอกจากนีย้ ังเป็ นสิ่งกระตุ้นให้ เกิดแรงขับในการเดินทางมาท่องเที่ยว ได้ แก่ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ สถานที่น่าสนใจ เหตุการณ์สาคัญ มรดกทางวัฒนธรรม เป็ นต้ น
2. ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก กล่าวถึง สิ่งที่ช่วยในการบริ การและตอบสนอง
ความต้ องการขัน้ พืน้ ฐานของนักท่องเที่ยว ได้ แก่ ที่พัก ร้ านอาหาร เครื่ องดื่ ม สถานที่ขายของที่
ระลึก เป็ นต้ น
3. การเข้ าถึง กล่าวถึง การเชื่อมต่อการเดินทางสาหรับการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว
จึ ง มี ค วามส าคัญ อย่ างยิ่ ง ที่ จ ะพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพให้ ดี เพื่ อ รองรั บ จ านวนนัก ท่ อ งเที่ ย วจาก
แหล่งต่างๆ
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4. การบริ ก าร กล่าวถึ ง เป็ น การให้ บ ริ ก ารด้ านการท่ อ งเที่ ย วแก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
เพื่อให้ เกิดความประทับใจ รวมทังเพื
้ ่อให้ เกิดการกลับมาท่องเที่ยวอีกครัง้
Leiper (1979) กล่าวถึง องค์ ป ระกอบของแรงจูงใจที่ มี ผลต่อ การตัด สิ น ใจเข้ ามา
ท่องเที่ยว ควรมีองค์ประกอบอย่างน้ อย 4 ด้ าน ประกอบด้ วย
1. ด้ านการเข้ าถึง (Accessibility) กล่าวถึง รูปแบบการเดินทางที่เอือ้ ประโยชน์
ไปยังแหล่งท่องเที่ยว เช่น การขนส่งในรู ปแบบต่างๆ เช่น ทางบก ทางนา้ ทางอากาศ ซึ่งต้ องมี
สภาพที่ดีและสามารถพร้ อมใช้ งาน เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวใช้ เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวได้ สะดวก
2. สิ่งอานวยความสะดวก (Amenity) กล่าวถึง สิ่งต่างๆ ที่เป็ นสิ่งพืน้ ฐานและมี
ความจาเป็ นที่นกั ท่องเที่ยวควรจะได้ รับ เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โรงพยาล สถานีตารวจ และ
อื่นๆ เป็ นต้ น
3. สิ่ งดึงดูดใจ (Attraction) กล่าวถึง เป็ น ความมี เสน่ ห์ และความน่ าสนใจที่ มี
เพี ยงแห่ง เดียว และเป็ น สิ่ง ที่ทาให้ นักท่องเที่ยวอยากเดิ น ทางมาท่องเที่ยว เช่ น ความงามของ
ธรรมชาติ ความงามของทะเล ความงามของแหล่งความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ เป็ นต้ น
4. การบริ ก าร (Ancillary Service) กล่ า วถึ ง คุณ ภาพการบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ จาก
ผู้ให้ บริ การด้ านการท่องเที่ยว เช่น เจ้ าหน้ าที่ การสร้ างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดจากความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ การสัมผัสได้ ถึงบริการที่ดีและมีความปลอดภัย เป็ นต้ น
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ตาราง 2 สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว

ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก

ด้ านบริการ

บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา (2548)
เทิดชาย ช่วยบารุง (2551)
Mavondo and Vengesayi (2009)
Copper and Boniface (1998)
Dickman (1996)
Panasiuk (2007)
Mill (1990)
Leiper (1979)

ด้ านการเข้ าถึง

ผู้ศึกษา

ด้ านสิ่งดึงดูดใจ

แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว

√

√

√

×

√

√

√

√

√

×

×

×

√

√

√

√

√

√

√

√

×

×

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ หมายถึง มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรที่ศกึ ษา
× หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั กับตัวแปรที่ศกึ ษา

จากแนวคิดเกี่ ยวกับ แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้ เลือกแนวคิดของ Cooper
and Boniface (1998), Mill (1990) และ Leiper (1979) มาเป็ นกรอบในการศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจ
การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ การประชาสัม พัน ธ์ และภาพลักษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ทัง้ นีจ้ ะศึกษาถึงแรงจูงใจในการท่องเที่ยวทัง้
4 ด้ าน ประกอบด้ วย
1. ด้ า นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ คื อ สิ่ ง ที่ เป็ น เอกลัก ษณ์ แ ละความโดดเด่ น ของสถานที่
ท่องเที่ยวนัน้ ได้ แก่ มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมของสิ่งก่อสร้ างที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เช่น
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วัด พระอุโบสถ พระพุทธรูปที่เก่าแก่สวยงาม ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาที่น่าค้ นหา และ ภูมิทศั น์
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
2. ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก คื อ อุป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และสิ่ ง อ านวยความ
สะดวกที่มี ไว้ บ ริ การแก่นักท่ องเที่ ยว ได้ แก่ มี สถานที่ จ อดรถที่ เพี ยงพอ ห้ องสุขาที่เพี ยงพอกับ
ปริ ม าณนัก ท่ อ งเที่ ย ว มี ก ล้ อ งวงจรปิ ด รอบบริ เวณแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เพี ย งพอและ มี ถัง ขยะที่
เพียงพอ
3. ด้ านการเข้ าถึง คือ ช่องทางหรื อรู ปแบบที่อานวยความสะดวกในการเข้ าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้ ได้ แก่ สามารถเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวได้ สะดวกและรวดเร็ว มีป้ายบอก
ทางที่ตงของสถานที
ั้
่ท่องเที่ยวอยู่เป็ นระยะๆ สภาพถนนในการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพดี
และการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย
4.ด้ า นการบริ ก าร คื อ ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารแก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่
มีศนู ย์บริ การนักท่องเที่ยวที่เพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยว มีร้านอาหารที่หลากหลายไว้ บริการต่อ
นัก ท่ อ งเที่ ย วร้ านขายของที่ ระลึก จ าหน่ ายแก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว และมี Wi-Fi ให้ บ ริ ก ารในสถานที่
ท่องเที่ยว
แนวคิดเกี่ยวกับการรั บรู้
ความหมายเกี่ยวกับการรั บรู้
ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558) ได้ ให้ ความหมายของการรับรู้ว่า เป็ นกระบวนการ
ที่บุคคลได้ รับจัดระเบียบ และตีความหมายของข้ อมูลเพื่อที่จะสร้ างภาพที่มีความหมาย หรื ออาจ
กล่าวได้ ว่าการรับรู้ของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันอันเป็ นผลมาจาก ความเชื่อ ประสบการณ์
ความต้ องการและอารมณ์ เป็ นต้ น
นธกฤต วันต๊ ะเมล์ (2555) ได้ ให้ ความหมายของการรับรู้ว่า เป็ นกระบวนการที่แต่ละ
บุคคลได้ มีการเลือกสรร การจัดระเบียบ และการแปลความหมายที่มากระทบประสาทสัมผัสทัง้ 5
และออกมาเป็ นภาพ การตี ค วามหมายนั น้ ล้ วนมี ค วามแตกต่ า งในแต่ ล ะคน รวมทั ง้ การ
ตีความหมายก็อาจเกิดจากสิ่งเร้ าด้ วย
พรศิริ บินนาราวี (2555) ได้ ให้ ความหมายของการรับรู้ว่า เป็ นกระบวนการที่เกิดจาก
ความเข้ าใจความรู้สกึ ที่ได้ จากการประสาทสัมผัสทัง้ 5 โดยเมื่อได้ รับข้ อมูลแล้ วก็จะเกิดการตีความ
จึงทาการประเมินการตัดสินใจ
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ซาฟุเราะห์ สาเฮาะ (2558) ได้ ให้ ความหมายของการรับรู้ ว่า การรับรู้ เกิดจากการ
ตีความจากสิ่งที่ได้ เห็น ได้ สมั ผัส ซึง่ แต่ละคนจะมีระดับการรับรู้ที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ห้ ากบุคคลนันมี
้
ประสบการณ์ก็สามารถนามาประกอบการตีความจากสิ่งเร้ านันได้
้
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2549) ได้ ให้ ความหมายของการรับรู้ว่า เป็ นการแปลในส่วนของ
ข้ อมูลข่าวสาร ซึ่งกระบวนการรับรู้จะถูกรวบรวมและจัด หมวดหมู่ก่อนที่แปลความหมายนัน้ ผ่าน
มายังความคิด ทังนี
้ ้จะเกิดขึ ้นภายในจิตวิทยาของบุคคลนันๆ
้
ทศพล เดชะ (2553) ได้ ให้ ความหมายของการรับรู้ ว่า เป็ นการแปลความหมายโดย
เริ่ ม ตัง้ แต่มี สิ่ ง เร้ าเข้ ามากระทบกับ ประสาทสัม ผัสทัง้ 5 และเกิดการแปลผลข้ อมูลให้ เป็ น ภาพ
ออกมา
Chen (2560) ได้ ให้ ความหมายของการรับรู้ ว่า เป็ นกระบวนการตีความหมายตาม
ความเข้ าใจ การตีความหมายนัน้ อาจจะแตกต่างกัน ของแต่ละบุคคลซึ่งขึน้ อยู่กับประสบการณ์
ความเข้ าใจ ความรู้สกึ และทัศนคติของแต่ละคน การตีความนันยั
้ งเกี่ยวข้ องกับปัจจัยภายนอกด้ วย
ได้ แก่ สังคมและขนบธรมมเนียมประเพณีต่างๆ
จากความหมายของการรับรู้ สามารถสรุ ปได้ ว่า การรับรู้ เป็ นกระบวนการที่เริ่ มต้ น
จากการมี สิ่ งเร้ าเข้ ามากระทบกับ ประสาทสัม ผัสทัง้ 5 และบุคคลนัน้ เกิด การตีค วามและแปล
ความหมายนั น้ ออกมา ซึ่ ง การรั บ รู้ ของแต่ ล ะบุ ค คลนั น้ มี ค วามแตกต่ า งกั น อั น เกิ ด จาก
ประสบการณ์ ทั ศ คติ และความรู้ สึ ก หรื อ บางครั ง้ อาจเกิ ด จากสภาพแวดล้ อ มภายนอกมา
ประกอบด้ วย ส าหรับงานวิจัยเรื่ อง แรงจูงใจ การรับ รู้ นโยบายภาครัฐ การประชาสัม พันธ์ และ
ภาพลักษณ์ การท่องเที่ ยว ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
การรับรู้จึงเป็ นการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อนโยบายทางการท่องเที่ยวของภาครัฐ ซึ่งการศึกษา
ดังกล่าวจะมีประโยชน์ในการเป็ นแนวทางเป็ นกรอบในการสร้ างการรับรู้ของท่องเที่ยวให้ ดีขึ ้น
กระบวนการเกิดการรั บรู้
ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558) ได้ กล่าวถึง การรับรู้จะพิจารณาจากกระบวนการ
กลัน่ กรองซึ่งการรับรู้ จะแสดงออกถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้ แก่ การได้ เห็น ได้ กลิ่น
ได้ ยิน ได้ รสชาติและได้ ร้ ูสกึ ซึง่ ขึ ้นตอนการรับรู้มี 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
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การเปิ ดรับข้ อมูลที่ได้ เลือกสรร Selective Exposure
การตังใจรั
้ บข้ อมูลที่ได้ เลือกสรร Selective Attention
การเข้ าใจในข้ อมูลที่ได้ เลือกสรร Selective Comprehension
การเก็บรักษาข้ อมูลที่ได้ เลือกสรร Selective Retention
ภาพประกอบ 3 กระบวนการกลัน่ กรองการรับรู้
ที่มา: ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ . (2558). หลักการตลาด. หน้ า 67
จากภาพประกอบ 4 สามารถสรุปกระบวนการรับรู้ได้ ดังนี ้
1.การเปิ ด รั บ ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ เลื อ กสรร (Selective Exposure) จะเกิ ด ขึ น้ ก็ ต่ อ เมื่ อ
ผู้บริ โภคนันเปิ
้ ดโอกาสให้ ข้อมูลนันเข้
้ ามาหาตนเอง โดยผู้บริ โภคสามารถเปิ ดรับข้ อมูลต่างๆ ได้ ไม่
ว่าจะเป็ นโทรทัศน์ การโฆษณา หนังสือพิมพ์ หรืออื่นๆ เป็ นต้ น
2. การตัง้ ใจรับข้ อมูลที่ได้ เลือกสรร (Selective Attention) เกิดจากที่ผ้ ูบริ โภคนัน้
มีความตังใจที
้ ่จะรับสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งในขันตอนนี
้
้นักการตลาดจะต้ องพยายามสร้ าง
การรับรู้ที่ดี เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายเกิดความตังใจที
้ ่จะรับข่าวสารนันๆ
้
3. การเข้ าใจในข้ อมูลที่ได้ เลือกสรร (Selective Comprehension) แม้ ว่าผู้บริ โภค
จะมีความตังใจในการรั
้
บข่าวสารนันก็
้ ไม่ได้ หมายความว่าผู้บริ โภคจะเข้ าใจข่าวสารนันๆ
้ ในทางที่
ถูกต้ องได้ หมด หากการตีความนันมี
้ ความถูกต้ องก็จะนาไปสูท่ ศั นคติความเชื่อและประสบการณ์
4. การเก็ บ รั ก ษาข้ อมู ล ที่ ไ ด้ เลื อ กสรร (Selective Retention) เกิ ด จากการที่
ผู้บริ โภคจดจาข้ อมูล บางส่วนที่ได้ จากการเห็นและการสัมผัส จากนัน้ นักการตลาดจะพยายาม
สร้ างข้ อมูลให้ เกิดการจดจาต่อสิ่งนันจนท
้
าให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการตัดสินใจซื ้อ
นธกฤต วันต๊ ะเมล์ (2555) ได้ กล่าวถึง กระบวนการรับรู้ นัน้ สามารถแบ่งออกเป็ น 3
ขันตอน
้
ดังนี ้
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การเลือกสรร

การเปิ ดรับ

การจัดระเบียบ

ความสนใจ

การแปลความหมาย

การเปิ ดรับ
การเชื่อมโยง

ภาพประกอบ 4 กระบวนการรับรู้
ที่มา : นธกฤต วันต๊ ะเมล์. (2555). การสื่อสารการตลาด. หน้ า 55.
1. การเลื อ กสรร (Selection) เป็ น สิ่ ง กระตุ้น ที่ ผ้ ูบ ริ โภคนัน้ เลื อ กรั บ ให้ ต รงกับ
ทัศนคติและความต้ องการของตน ทังนี
้ ้กระบวนการเลือกสรรนันสามารถแบ่
้
งออกได้ เป็ น
1) การเปิ ดรับ (Exposure) จะเกิดขึ ้นเมื่อมีแรงกระตุ้นจากสิ่งเร้ า โดยผู้รับสาร
จะเปิ ดรับสิ่งเร้ าหรือไม่นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั ความสนใจและความสัมพันธ์กบั สิ่งเร้ านันๆ
้ ด้ วย
2) ความสนใจ (Attention) ผู้รับสารจะเปิ ดรับสิ่งกระตุ้นที่ตนเองสนใจหรื อมี
ความเกี่ยวข้ องกับตนเองเท่านัน้ แต่ในทางกลับกันจะหลีกเลี่ยงสิ่งเร้ าที่ไม่น่าสนใจและไม่ตรงกับ
ความต้ องการของตน
2. การจัด ระเบี ยบ (Organization) เกิด จากการที่ ผ้ ูรับ สารกระท าการจัดกลุ่ม
ข้ อมูล ในรู ปแบบต่างๆ ให้ อยู่ในรู ปของภาพรวม เพื่อก่อให้ เกิดความเข้ าใจและสามารถแสดง
พฤติกรรมการตอบสนองได้ ซึง่ ผู้รับสารจะมีการจัดการและตีความจากภาพรวมนัน้
3. การแปลความหมายจากการรับรู้ หลังจากที่ได้ มีการเลือกสรรและจัดระเบียบ
ข้ อมูลแล้ ว ผู้รับสารจะมีการตีความจากสิ่งเร้ านัน้ ทัง้ นีห้ ลักการที่จะช่วยให้ ผ้ ู รับสารนัน้ สามารถ
แปลความหมายของข้ อมูลได้ จะเกี่ยวข้ องกับการจัดประเภทของการรับรู้ และการเชื่อมโยงข้ อมูล
การเชื่อมโยงข้ อมูลนันอาจมาจากการบอกเล่
้
าจากเพื่อนหรื อการโฆษณาก็ได้
อย่างไรในการรับ รู้ นัน้ ยัง สามารถบิ ดเบื อนการแปลความหมายจากสิ่ง เร้ าได้
ประกอบด้ วย 5 ประการ ดังนี ้
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ประการแรก คือ ลักษณะทางกายภาพ (Physical Appearance) เช่น การใช้
สิ่ง กระตุ้นที่เป็ นลักษณะที่ส ามารถสัม ผัสได้ จับ ต้ องได้ เช่ น การใช้ ดาราที่ห น้ าตาดีก็ ย่อมที่ จ ะ
สามารถโน้ มน้ าวใจและสร้ างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้รับสารได้ มากกว่าบุคคลหน้ าตาธรรมดา
ประการที่สอง คือ ความคิดที่เป็ นแบบฉบับตามการรับรู้ ของคนส่วนใหญ่ใน
สังคม กล่าวคือ การที่บุคคลนัน้ มีสิ่งที่เป็ นต้ นแบบในใจอยู่แล้ ว แต่การรับรู้ของผู้รับสารนัน้ อาจจะ
ถูกบิดเบือนไปจากความเป็ นจริ งได้ เช่น บุคคลทัว่ ไปมักเห็นสินค้ าที่ผลิตจากประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว
เหนือกว่าสินค้ าที่ผลิตจากประเทศกาลังพัฒนาทังๆ
้ ที่ความจริงอาจไม่เป็ นเช่นนันก็
้ ได้
ประการที่สาม คือ สิ่งเร้ าที่ไม่เกี่ยวข้ อง (Irrelevant Cues) กล่าวคือ ในบาง
สถานการณ์ ที่ผ้ ูรับสารยากที่จะมีการตัดสินใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผู้ซึ่งผู้รับสารมักจะตอบสนองต่อ
สิ่ ง เร้ าที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อง เช่ น การโฆษณาหรื อการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ มี ความหรู ห ราที่ ม ากกว่าจะ
สามารถประเมินถึงการรับรู้ต่อสิ่งนันได้
้ ดียิ่งขึ ้น
ประการที่ สี่ เป็ น ความประทับ ใจในครั ง้ แรก (First Impression) กล่า วคื อ
ผู้รับสารหากเกิดความประทับใจและจดจ าในครัง้ แรกได้ เป็ นอย่างดี เช่น นักสื่อสารการตลาด
สามารถสร้ างความประทับใจในการใช้ สินค้ าได้ ในครัง้ แรก ผู้บริโภคย่อมที่จะรู้สึกประทับใจจาการ
ใช้ ในครัง้ แรก อันจะนามาซึง่ การประเมินสินค้ าในครัง้ ต่อไปได้
ประการที่ ห้ า เป็ นการประเมิ น แบบเหมารวม (Halo Effect) หมายถึ ง
การที่ผ้ ูรับสารประเมินจากสิ่งเร้ าเพียงสิ่งเดียวและเหมารวมว่าสิ่งเร้ าอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ ายกัน
ย่อมมีลกั ษณะเหมือนกัน
วัตถุประสงค์ นโยบายการท่ องเที่ยวของภาครัฐ
นโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐนัน้ มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ 5 ประการ (Velasco,
2017)
1. เพื่อส่งเสริ ม ให้ แหล่งท่องเที่ยวนัน้ สามารถที่จะตอบสนองและรองรับความ
ต้ องการการเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวได้
2. เพื่อให้ กระตุ้นให้ อตุ สาหกรรมการท่องเที่ยวนันเติ
้ บโตและสามารถเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยวเข้ ามาในท้ องถิ่นและประเทศได้
3. เพื่ อ สร้ างเอกลัก ษณ์ ทางการท่ อ งเที่ ย ว และกระตุ้ นการเติ บ โตของการ
ท่องเที่ยวและให้ แหล่งท่องเที่ยวสามารถดารงอยู่ได้ อย่างยัง่ ยืน

29
4. เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสาคัญของกิจกรรมในหมู่ผ้ ูประกอบการและ
ภาคเอกชนเพื่อให้ การท่องเที่ยวน่าสนใจยิ่งขึน้ พร้ อมทังเพิ
้ ่มการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในภาคเอกชน
5. เพื่อสนับสนุนการจ้ างงานในด้ านการท่องเที่ยวให้ แก่คนในท้ องถิ่น
การรั บรู้ นโยบายการภาครั ฐต่ อการส่ งเสริมการท่ องเที่ยว
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า (2561) ได้ ก ล่ า วถึ ง นโยบายการส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว ประกอบด้ วย
1. การเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ ภาครัฐส่งเสริ มให้ มีการเปิ ดและ
ขยายเส้ นทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเดินทางที่หลากหลายรู ปแบบ รวมไปถึงการออกแบบ
เส้ นทางการเดินทางให้ สอดคล้ องกับแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ เช่น เส้ นทางฝี มือ เส้ นทางเกษตรกรรม
ผจญภัย ธรรมชาติ อาหาร เป็ นต้ น
2. กิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ การส่งเสริ มทางการตลาดโดยอาศัยสินค้ าใน
พื ้นที่ได้ จากชุมชน รวมทังเกิ
้ ดจากความร่วมมือที่ได้ จากภาครัฐและเอกชน เช่น สถานีบริการน ้ามั น
ร้ านอาหาร ร้ านค้ าชุม ชน ในการร่ วมกัน กระตุ้น การใช้ จ่ า ยของนัก ท่ อ งเที่ ยวที่ สามารถใช้ เป็ น
ส่วนลดในค่าบริการนันด้
้ วย
3. สิทธิประโยชน์ ทางภาษี กล่าวคือ ในการท่องเที่ยวนัน้ เป็ นสิทธิประโยชน์ใน
การหัก ลดหย่ อ นภาษี เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาตามจ านวนที่ จ่ ายจริ ง ทัง้ นี ค้ ่ าใช้ จ่ า ยดัง กล่าวนัน้
ประกอบด้ วย ค่าโรงแรม ค่าโฮมสเตย์ และค่าบริ การทางการท่องเที่ยว ซึ่งโรงแรมนัน้ ๆ จะต้ องมี
การจดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมาย รวมทังค่
้ าบริ การทางการท่องเที่ยวจะต้ องเป็ นค่าบริ การของ
บริ ษั ท น าเที่ ยวที่ จ ดทะเบี ย นผู้ป ระกอบธุ รกิ จ น าเที่ ย วตามกฎหมาย (สานักงานสภาที่ ป รึ ก ษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
4. บุคลากรที่ให้ บริการทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็ นการพัฒนาด้ านการบริการ
และบุค ลากรทัง้ ระบบ ไม่ ใช่ แ ค่ บุค ลากรในโรงแรมที่ พัก สายการบิ น สนามบิ น และในแหล่ ง
ท่องเที่ยวหลักๆ เท่านัน้ แต่ยงั เหมารวมไปถึงบุคลากรในชุมชนด้ วย ซึง่ การทาเช่นนี ้ก็เพื่อผลักดันให้
ชุมชนได้ มีสว่ นร่วม และเป็ นผู้มีอานาจในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (ไทยรัฐ, 2561)
Cetin, Alrawadieh, Dincer, and Dimitri (2017) ได้ กล่าวถึง นโยบายการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย
1. สิทธิประโยชน์ทางภาษี กล่าวคือ การส่งเสริ มโดยใช้ มาตรการทางด้ านภาษี ใน
การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานทางการท่องเที่ยว นอกจากนี ้มาตรการทางภาษียงั รวมไปถึง
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สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ต้ อ งปรั บ ให้ เกิ ด ความเหมาะสม เพื่ อ รองรั บ การเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ
ให้ สิ นค้ าและบริ การทางการท่องเที่ยวมี ราคาที่เหมาะสม ซึ่งมี ผลต่ออุปสงค์ การท่องเที่ยวเป็ น
อย่างมาก
2. การเชื่ อ มโยงเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว กล่ า วคื อ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ทางด้ านการขนส่งสาธารณะ การจราจรความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความปลอดภัยในการเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งไปยังแหล่งท่อ งเที่ยวใกล้ เคียงต้ อง
มีความสะดวกประกอบการวางแผนการบริหารจัดการด้ วย
3. บุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว กล่าวคื อ การสนับ สนุน และพัฒ นา
คุ ณ ภาพการบริ ก ารของบุ ค ลากรที่ ให้ บริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให้ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั น้ มี
ความสามารถในการแข่งขันได้ ดี เช่น การฝึ ก ทักษะภาษาต่างประเทศให้ แก่ผ้ ูให้ บริ การทางการ
ท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก
4. กิ จ กรรมทางการท่ อ งเที่ ย ว กล่ า วคื อ การออกแบบและส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
ทางการท่องเที่ยว รวมทังปรั
้ บปรุงกิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับนักท่องเที่ยว เช่น การออกแบบเวลา
เที่ยวชม การให้ บริ การทางด้ านสินค้ าและบริการทางการท่องเที่ยว เป็ นต้ น
Kennell (2013) ได้ กล่าวถึง นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้ วย
1. กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว เป็ น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ที่ น าเอาอัต ลัก ษณ์
ท้ องถิ่นเข้ ามาร่ วมเป็ นแผนการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ได้ แก่ การส่งเสริ ม หมู่บ้านการ
ท่องเที่ยว โรงแรมส าหรับครอบครัวและโรงแรมราคาประหยัด กิจ กรรมล่องเรื อ จุดมุ่งหมายนี ้
เป็ น ไปเพื่อสร้ างความโดดเด่นในการท่องเที่ยว รวมทัง้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จ ะเดินทางมา
ท่ อ งเที่ ย วในอนาคตด้ ว ย ซึ่ง กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วยัง เกี่ ย วข้ อ งกับ การสนั บ สนุ น การพัฒ นา
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. การเชื่ อมโยงเส้ น ทางการท่ องเที่ ย ว กล่าวคื อ เป็ น มาตรการส่งเสริ ม ความ
พร้ อมในการเข้ าถึงสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ รวมไปถึงการเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวหลักไปยัง
แหล่ง ท่ องเที่ ย วรอง ซึ่ง เป็ น หน้ าที่ ห ลัก ที่ รัฐ บาลจะต้ องส่ง เสริ ม นโยบายให้ เกิด รู ป ธรรมในการ
ปรับปรุงคุณภาพของการขนส่งการท่องเที่ยวและธุรกิจได้ ที่เกี่ยวข้ องที่ได้ รับการสนับสนุนให้ ปฏิบตั ิ
ต่อนักท่องเที่ยว
3. บุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็ นการส่งเสริ มการพัฒ นา
บุค ลากรด้ านการท่ องเที่ย ว ทัง้ นี จ้ ะเน้ น ให้ เกิด ความร่ วมมื อในทุก ภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ องกับ การ
ท่องเที่ยว เช่น ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ชุมชน ในการกาหนดกรอบ แนวทาง บทบาทในการดาเนินงาน
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ตามนโยบายการท่องเที่ยว ซึ่งจะต้ องมีการเพิ่ม มาตรฐานเพื่อเพิ่มการศึกษาและการฝึ กอบรมใน
การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ สามารถอธิบายและเข้ าใจสภาพการท่องเที่ยวในพื ้นที่ได้
Haxton (2015) ได้ กล่าวถึง นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้ วย
1. การเชื่ อ มโยงเส้ นทางการท่ องเที่ ยว กล่าวคือ เป็ นการส่ง เสริ ม การเดินทาง
ให้ แก่นักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว ได้ แก่ การบารุ งรักษาเส้ นทางการเดินทาง
การติด ตัง้ ป้ายบอกทาง การออกแบบแผนที่ เดิน ทาง อาคารจอดรถ การสร้ างและบ ารุ ง รักษา
เส้ นทางเดินทาง สร้ างจุดพักรถ บริการเรือ สนามบิน เป็ นต้ น
2. นวัตกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็ นการส่งเสริ มการออกแบบผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึง่ รัฐบาลจะต้ องมีการส่งมอบหรื อสนับสนุนให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ าถึง
แหล่งท่องเที่ยวผ่านช่องทางอื่นๆ มากขึ ้น เช่น แอปพิเคชันแปลภาษาทางการท่องเที่ยว
3. กิจ กรรมทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็ นการนาอัตลักษณ์ ที่ ยอดเยี่ยมของ
ชุมชนท้ องถิ่น และศักยภาพทางการท่องเที่ยว นามากาหนดเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
4. บุ ค ลากรที่ ให้ บ ริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว กล่ า วคื อ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้ องในการท่องเที่ยว ทังนี
้ ้บุคลากรทางการท่องเที่ยว ได้ แก่ หน่วยงาน
ท้ องถิ่น หน่วยงานเอกชน
สวนศรี (2003) อ้ างถึงใน พิม พ์ ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2556) ได้ กล่าวถึง นโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ให้ ประสบผลสาเร็จ ดังนี ้
1. บุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ การเน้ นการพัฒนาศักยภาพ
ด้ านบุค ลากรทางการท่อ งเที่ย วไม่ ว่าจะเป็ น การส่งเสริ ม ให้ ชุม ชนมี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวด้ วย
2. ด้ านการบูรณาการการบริ ห ารจัดการการท่อ งเที่ย ว กล่าวคือ การเน้ น การ
ขับ เคลื่ อ นให้ เกิ ด ความร่ วมมื อ ระหว่างภาครั ฐ เอกชน ชุม ชน ร่ วมในการบริ ห ารจัด การแหล่ ง
ท่องเที่ยว
3. ด้ านโครงสร้ างพื น้ ฐานและสิ่ ง อานวยความสะดวก กล่าวคื อ การเน้ น การ
กาหนดวิสยั ทัศน์และสร้ างแผนการดาเนินงานเพื่อรองรับการเข้ ามาของนักท่องเที่ยว
4. ด้ านพัฒ นาคุณ ภาพแหล่งท่องเที่ยว กล่าวคือ การเน้ นการดึงศักยภาพและ
จุด เด่ น ของแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วในชุม ชนออกมา เพื่ อ สร้ างเป็ น แรงท่ อ งเที่ ย วไว้ บ ริ ก ารและรองรั บ
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ ามา
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Velasco (2017) ได้ กล่าวถึง นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้ วย
1. กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว กล่ า วคื อ เป็ นการปรั บ ปรุ ง และส่ ง เสริ ม แผนการ
ท่องเที่ยวซึ่งรวมไปถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องในการท่องเที่ยว ระดับความปลอดภัยในที่พกั รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
2. บุ ค ลากรที่ ใ ห้ บริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว กล่ า วคื อ เป็ นการส่ ง เสริ ม การ
ดาเนินการเพื่อปรับปรุ ง การฝึ กอบรมและการพัฒ นาศักยภาพแก่ผ้ ูที่เกี่ยวข้ องในการท่องเที่ ยว
การพัฒนาศักยภาพของผู้ให้ บริการที่ดี ยังสร้ างความเชื่อมัน่ แก่นกั ท่องเที่ยวด้ วย
3. การเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็ นการพัฒ นาโครงสร้ างการ
คมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักไปยังแหล่งท่องเที่ยวรอง เพื่อสร้ างการกระจาย
ตัวไปยังสถานที่ใกล้ เคียง เป็ นไปเพื่อเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวในแต่ละจุดและเพิ่มรายได้ ต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวนันๆ
้
4. สิทธิประโยชน์ทางภาษี กล่าวคือ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการส่งเสริ มการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว การใช้ ภ าษี ในการพัฒ นาปรับปรุ งคุณ ภาพของแหล่งท่องเที่ยว จะทาให้ สภาพ
ลักษณะภายนอกและรอบข้ างมีสภาพที่ดี ได้ รับการบารุงรักษาทังทางกายภาพและทางการบริ
้
การ
นอกจากนีก้ ารสนับ สนุน จากภาครัฐ ในการเข้ าไปควบคุม และการช่ วยเหลือทางด้ านภาษี ของ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจะช่วยให้ นกั ท่องเที่ยวรับภาระในค่าบริ การต่างๆ ที่น้อยลง ซึ่งจะเป็ น
การกระตุ้นให้ เกิดการท่องเที่ยวในพื ้นที่มากขึ ้น
Martineza, Melissa, and Lafuentec (2014) ได้ กล่าวถึง นโยบายการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้ วย
1. บุ ค ลากรที่ ให้ บ ริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว กล่าวคื อ การให้ ค วามส าคัญ กับ น
คุณ ภาพการให้ บริ การทางการท่องเที่ยว โดยเน้ นการวางนโยบายที่สนับสนุนการทางานของผู้ที่
เกี่ยวข้ องทางการท่องเที่ยว
2. สิ ทธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี กล่าวคือ การสนับ สนุนการจ่ ายเงิน เพื่ อ สนับสนุน
ทางการท่องเที่ยว การใช้ มาตรการทางภาษี ถือเป็ นกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว เมื่อมีการใช้
จ่ายสาหรับการท่องเที่ยวก็จะได้ สว่ นลดจากสินค้ าและบริการ
3. การเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็ นนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวมีหน้ าที่ในการวางแผนการพัฒนาและส่งเสริมเส้ นทางการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงภายใน
แหล่งท่องเที่ยว
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ตาราง 3 สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้นโยบายภาครัฐ

ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว

ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว

ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ด้ านบุคลากรที่ให้ บริการทางการท่องเที่ยว

การรั บรู้ นโยบายภาครั ฐ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561)

√

√

√

√

Cetin, Alrawadieh, Dincer, and Dimitri (2017)

√

√

√

√

Kennell (2013)

√

√

×

√

Haxton (2015)

√

√

×

√

พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2556)

×

×

×

√

Velasco (2017)

√

√

√

√

Martineza, Melissa, and Lafuentec (2014)

√

×

√

√

ผู้ศึกษา

√ หมายถึง มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรที่ศกึ ษา
× หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั กับตัวแปรที่ศกึ ษา

จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ นโยบายภาครั ฐ ผู้ วิ จั ย ได้ เลื อ กแนวคิ ด ของ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (2561), Cetin et al. (2017) และ Velasco (2017) มาเป็ นกรอบในการศึกษา
เรื่ อ ง แรงจูงใจ การรับ รู้ นโยบายภาครั ฐ การประชาสัม พัน ธ์ และภาพลักษณ์ การท่ อ งเที่ ย วที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ทังนี
้ ้จะศึกษาถึงนโยบายภาครัฐ
4 ด้ าน ประกอบด้ วย
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1. ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว คือ นโยบายของภาครัฐ ที่มี ต่อการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวไว้ บริ การแก่นักท่องเที่ยว ได้ แก่ มีการจัดการจราจรในแหล่งท่องเที่ยวที่ดี
สามารถเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวได้ ทัง้ เช่น รถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถไฟ เป็ นต้ น
สามารถค้ นหาแหล่งท่องเที่ยวผ่ าน Google Maps ได้ และ มีบริ การรถโดยสารเชื่อมต่อระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบ
2. ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว คือ นโยบายของภาครัฐ พึงที่จ ะเตรี ยมพร้ อมใน
กิจกรรมไว้ บริ การแก่นักท่องเที่ยว ได้ แก่ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ล่องเรื อ ไหว้
พระ ตลาดชุม ชน ฯลฯ การส่งเสริ ม กิจ กรรมการท่องเที่ยวตลอดทัง้ ปี ที่นอกเหนือจากประเพณี
ประจาปี มีการออกแบบให้ มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว และมีรายละเอียด ข้ อห้ าม ในแต่ละกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่ชดั เจน
3. ด้ านสิทธิประโยชน์ ทางภาษี คือ นโยบายของภาครัฐในการใช้ มาตรการทาง
ภาษี เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ได้ แก่ สามารถลดหย่อนภาษี ในค่าอาหารได้ สามารถ
ลดหย่อนภาษี ในที่พักและโรงแรมได้ สามารถลดหย่อนภาษี ค่าทัวร์ และแพ็กเกจท่องเที่ยวได้ และ
สามารถลดหย่อนภาษีในการเข้ าพักแบบโฮมสเตย์ได้
4. ด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว คือ นโยบายให้ การผลักดันและ
สร้ างบุค ลากรที่ มี ค วามช านาญในด้ านการท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ มี เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าแต่ ล ะจุด เพื่ อ
ให้ บริ การนักท่องเที่ยว เจ้ าหน้ าที่มีความเชี่ยวชาญในการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวได้ อย่างถูกต้ อง
เจ้ าหน้ าที่ มีมารยาทและมีความเต็มใจในการให้ บริ การ และ เจ้ าหน้ าที่เต็มใจให้ ความช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวในด้ านต่างๆ ได้ ดี
แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว
ความหมายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ภัทราภร รุจิระเศรษฐ (2558) กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามที่
องค์กรหนึ่งนันจะท
้
าการติดต่อสื่อสารยังบุคคลต่างๆ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มทางการตลาด รวมทังยั
้ ง
เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์และสามารถสร้ างความเข้ าใจที่ดีต่อสาธารณชนได้
ฐิ ติพ ร คณาวงษ์ (2558) กล่าวถึงการประชาสัม พันธ์ หมายถึง การติดต่อสื่อสาร
ระหว่ า งบุ ค คล 2 คน ประกอบด้ วยผู้ ส่ ง สารและผู้ รั บ สาร เพื่ อ สร้ างความเข้ าใจ ทั ง้ นี ก้ าร
ประชาสัมพันธ์มกั มีการวางแผนไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
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กุ สุ ม า ภู เ สตว์ (2553) หมายถึ ง การวางแผนการสื่ อ สารขององค์ ก รหนึ่ ง เพื่ อ
ดาเนินการสื่อสารให้ ผ้ ูรับสารนัน้ เกิดสัมพันธภาพที่ดี ทัง้ นีเ้ ป็ นไปเพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารนัน้
Petrovicia (2014) กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ หมายถึง รู ปแบบการสื่อสารเชิงกล
ยุทธ์ซึ่งมุ่งเน้ นให้ เกิดการสร้ างความเข้ าใจที่ดีระหว่างองค์กรและสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
แง่ของการสร้ างชื่อเสียงและการสื่อสารข้ อมูล
Ilievska (2018) กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การมุ่งเน้ น ในการสร้ างการ
รับ รู้ ให้ แ ก่ ส าธารณชนเป็ น ไปเพื่ อ การแจ้ ง ข้ อมูล และสร้ างภาพลัก ษณ์ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อการ
ดาเนินงานที่ได้ วางแผนไว้
สายใจ ทั น การ และคณะ (2558) กล่ า วถึ ง การประชาสัม พั น ธ์ หมายถึ ง การที่
หน่วยงาน องค์ การ มีการวางแผนและมีความตัง้ ใจที่จะมีการเผยแพรุ ถึงข้ อมูลข่าวสารนัน้ ไปยัง
กลุม่ เป้าหมายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสร้ างความเข้ าใจและการยอมรับแก่กลุ่มเป้าหมายนัน้
วิมลพรรณ อาภาเวท (2557) กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงาน องค์กรหรื อกลุม่ ประชาชน เป้าหมายเป็ นไปเพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง สร้ าง
สัมพันธภาพที่ดี ซึง่ จะช่วยให้ การดาเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายนันได้
้
กล่าวสรุ ปได้ ว่า การประชาสัมพันธ์หมายถึง การวางแผนของหน่วยงาน องค์กร เพื่อ
นาข้ อมูลที่มีมาเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ทัง้ นีโ้ ดยมีเป้าหมายเพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ถูกต้ องและ
สร้ างความน่ าเชื่ อ ถื อของข้ อ มูล นัน้ ได้ ทัง้ นี ใ้ นการวิจัยเรื่ อง แรงจูงใจ การรับ รู้ นโยบายภาครั ฐ
การประชาสัม พั น ธ์ แ ละภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง จึงเป็ นการประชาสัมพันธ์ ในด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ให้ แก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
อ่างทอง
ลักษณะสาคัญของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ มี ความสาคัญ ในด้ านการสร้ างความเข้ าใจและการรับรู้ ต่อผู้รับ
สาร ซึ่ง มี ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ ง ต่อ การที่ จ ะสามารถรั บ ทราบถึ งข้ อมูล นัน้ ได้ อ ย่างถูก ต้ อ ง ทัง้ นี ้
ลักษณะส าคัญ ของการประชาสัม พัน ธ์ ประกอบด้ วย 5 ประการ ดังนี ้ (วิม ลพรรณ อาภาเวท,
2557)
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1. เป็ นการที่ทางานที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันกับ
กลุ่ม เป้าหมาย ทัง้ นีส้ ถาบันอาจกล่าวได้ ว่าเป็ นทัง้ สถาบันในภาครัฐและเอกชน ที่จะต้ องมีการ
สื่อสารและสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีให้ เกิดขึ ้นต่อสาธารณชนได้
2. เป็ นการทางานที่มีการวางแผน และมีการติดตามและประเมินผล การวางแผน
ที่ดีจะทาให้ ประสิทธิภาพในการสร้ างความเข้ าใจเกิดการรับรู้ในข้ อมูลที่ถูกต้ อง ทัง้ นีก้ ารวางแผน
ด้ า นการประชาสัม พั น ธ์ ต้ อ งมี ค วามรอบคอบ มี ขัน้ ตอนในการท างาน และมี ก ารประเมิ น ผล
ภายหลังด้ วย
3. เป็ น การท างานในรู ป ของการสื่ อสารสองทาง และเป็ นการสื่อสารเพื่ อโน้ ม
น้ าวใจ การประชาสัม พัน ธ์ มี ความแตกต่างจากการสื่อสารชนิด อื่น เนื่องจากเป็ น การเผยแพร่
ความรู้ ความเข้ าใจในกิจกรรมนัน้ ๆ แก่ประชาชนผ่านสื่อมวลชนหรื อสื่อต่างๆ ซึ่งผู้รับสารนัน้ จะ
เปิ ดรับข่าวสารหรือไม่ก็ได้
4. เป็ นการทางานที่มีอิทธิพลทางด้ านความคิดและทัศคนคติ ของกลุ่มเป้าหมาย
ในการประชาสัมพันธ์ ทังนี
้ ้จะมีการสร้ างความเข้ าใจและต้ องมีการคานึงถึงพื ้นฐานองค์ความรู้ของ
กลุม่ เป้าหมายว่า มีความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม อย่างไร ก่อนที่จะมีการประชาสัมพันธ์ออกไป
5. เป็ นการทางานที่ต่อเนื่องและหวังผลระยะยาว การประชาสัมพันธ์ต้องเป็ นไป
อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ นการตอกยา้ ถึงความเข้ าใจและสร้ างการจดจาต่อสินค้ าและบริ การให้ แก่
กลุม่ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์มีวตั ถุประสงค์หลัก ดังนี ้ (วิมลพรรณ อาภาเวท, 2557)
1. การสร้ างภาพพจน์ที่ดี ทังต่
้ อองค์กร ตรายี่ห้อ ผลิตภัณฑ์ ทังนี
้ ้ส่วนใหญ่จะเน้ น
ที่ภาพพจน์ขององค์กรเป็ นหลัก
2. ให้ ความรู้ แก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย เช่ น การจั ด สั ม มนาแก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
สื่อมวลชน ตัวแทนจาหน่าย ลูกค้ า เพื่อให้ มีการเข้ าใจถึงผลิตภัณฑ์และวิธีใช้ ผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้
3. สร้ างความน่าเชื่อถือ เช่น การประกาศให้ ทราบ หรื อให้ ข่าวเกี่ยวกับองค์กรถึง
ความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความไว้ วางใจแก่ผ้ บู ริโภค
ประเภทของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี ้
1. การประชาสัมพันธ์ เชิงรุก (Proactive PR) กล่าวคือ เป็ นการจัดกิจกรรมการ
ประชาสัม พันธ์ ตามที่เป้าหมายหรื อองค์กรที่ได้ มี การกาหนดไว้ ทัง้ นีม้ ักมีการกาหนดเป้าหมาย
แนวทางการดาเนินงานไว้ อย่างชัดเจนและมักมีการวางแผนไว้ ลว่ งหน้ า
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2. การประชาสัม พันธ์ เชิ งรับ (Reactive PR) กล่าวคือ เป็ นการดาเนินการหรื อ
กิจกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์ หรื อปั จจัยที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อภาพลักษณ์ ของ
องค์กร ทัง้ นีใ้ นการประชาสัมพันธ์ เชิงรับนัน้ บางองค์กรก็ ไม่ได้ มีการวางแผนไว้ ล่วงหน้ า แต่จะใช้
วิธีการหาแนวทางแก้ ไขเมื่อสถานการณ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้น รวมทัง้ ในการประชาสัมพันธ์ เชิงรับก็อาจมีการ
วางแผนไว้ ลว่ งหน้ า โดยที่องค์กรคาดหมายว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ เป็ นต้ น
องค์ ประกอบของสารสื่อสารประชาสัมพันธ์
วิมลพรรณ อาภาเวท (2557) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ประกอบด้ วย
1.ผู้ส่งสาร (Sender) คือผู้ที่ริเริ่ มในการติดต่อสื่อสารอาจเป็ นบุคคลหรื อสถาบัน
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะมีหน้ าที่ในการดาเนินการส่งข้ อมูลข้ าวสารที่เกี่ยวข้ องกับนโยบาย ตลอดถึง
กิจกรรมต่างๆ ให้ แก่กลุม่ เป้าหมาย
2. ตัวสาร (Message) คือเรื่ องราวต่างๆ ที่มี การจัดทาขึน้ ประกอบด้ วยเนือ้ หา
สัญ ลักษณ์ หรื อสัญ ญาณต่างๆ ที่มีความหมายร่ วมกันได้ ทงั ้ ผู้รับสารและผู้ส่งสารสามารถสร้ าง
ความสอดคล้ องและความเข้ าใจถึงกันได้
3. ช่ อ งทาง (Chanel) เป็ นเส้ น ทางที่ จ ะมี ก ารกระจายข่ า วสารออกไป ทั ง้ นี ้
ช่องทางที่มีการสื่อสารควรจะเป็ นลักษณะของบุคคล สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อกิจกรรมต่างๆ
4. ผู้รับสาร (Recieiver) คือกลุ่มเป้าหมายทัง้ ภายนอกและภายในองค์กร หรื อ
เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าเป้นกลุ่มเป้าหมายสุดท้ ายหรือจุดมุ่งหมายปลายทางที่ผ้ สู ่งสารต้ องการจะให้
รับรู้เกี่ยวกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์นนั ้
5. ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) เป็ นผลสะท้ อนถึงความเข้ าใจของสื่อที่ได้ รับ

ผู้สง่ สาร

สาร

ช่องทาง

ผู้รับสาร

ปฎิกิริยาตอบกลับ
ภาพประกอบ 5 แบบจาลองพื ้นฐานองค์ประกอบการสื่อประชาสัมพันธ์
ที่มา: วิมลพรรณ อาภาเวท. (2557). หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์. หน้ า 207
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การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
Gregory (2001) กล่าวถึง การประเมินผลจากการประชาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่สง่ ออกไป ประกอบด้ วย
1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ กล่าวถึง ส่วนประกอบของรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่จะส่งออกไป โดยสามารถจัดทาออกได้ เป็ น โบรชัวร์ สื่อจากอินเตอร์ เน็ต บทความ
ทัง้ นีก้ ารประเมินรู ปแบบจากสื่อประชาสัมพันธ์ ต้องพิจารณาถึง การจัดสรรงบประมาณที่ใช้ และ
ประสิทธิภาพของสื่อต้ องมีความเรียบง่ายและเข้ าใจง่ายด้ วย
2. ความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ กล่าวถึง การประเมินถึงความ
เข้ าใจว่าสามารถบรรลุถึงเป้าหมายของการสื่อสารหรื อวัตถุประสงค์ ที่ผ้ ูส่งสารสื่อออกไปหรื อไม่
ทังนี
้ ้ความเข้ าใจที่ได้ รับนันมี
้ ความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ . (2556) กล่าวถึง การประเมินผลจากการประชาสัมพันธ์
เพื่อตรวจสอบสื่อประชาสัมพันธ์ที่สง่ ออกไป ประกอบด้ วย
1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ กล่าวถึงง การออกแบบในรายละเอียดเนื ้อหาของ
สื่อประชาสัมพันธ์ ทงั ้ นีต้ ้ องมี การประเมินผลก่อนทาการประชาสัมพันธ์ (Pre-Testing) ซึ่งเป็ นวิธี
ประเมินผลก่อนที่จะดาเนินการตามแผนงานประชาสัม พันธ์ เพื่อตรวจสอบข้ อบกพร่ องในด้ าน
รายละเอียด เนือ้ หาซึ่งในขณะเดียวกันก็จะนาข้ อมูลเหล่านัน้ ไปปรับปรุ งแก้ ไข ก่อนที่จะสื่อสาร
ออกไป
2. ความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จ ากการประชาสัม พัน ธ์ กล่ าวถึ ง การประเมิ น ผล
ภายหลังทาการประชาสัมพันธ์ (Post-Testing) และสารวจความรู้ ความเข้ าใจของสื่อที่ได้ รับ แต่
นักประชาสัมพันธ์ก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ความสะดวก รวดเร็ว และความประหยัดด้ วย
Kazokiene and Stravinskiene (2011) ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร ป ระ เมิ น ผ ล จ า ก ก า ร
ประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบสื่อประชาสัมพันธ์ที่สง่ ออกไป ประกอบด้ วย
1. วัตถุประสงค์ การประชาสัมพันธ์ กล่าวถึง วัตถุประสงค์โดยรวมจะแสดงใน
รูปแบบทั่วไป ภารกิจการประชาสัมพันธ์ และผลลัพธ์ของการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ทัง้ นีจ้ ะ
พิจารณาจากการใช้ เนือ้ หาสาระของประชาสัม พันธ์ ซึ่งการประเมิ นผลในลั กษณะนีจ้ ะมองถึง
กลุ่มเป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวัง สาหรับการวัดการประเมินผลจากวัตถุประสงค์ ต้ องมีความ
ชัดเจน และสามารถเข้ าถึงสื่อได้ ง่าย
2. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ กล่าวถึง ข้ อความการสื่อสารและการนาเสนอ ทังนี
้ ้
รูปแบบของสื่ออาจจะเป็ นบทความ สื่อจากอินเตอร์ เน็ต หรื อช่องทางอื่นๆ ซึ่งรู ปแบบของสื่อที่จะ
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ประชาสัมพันธ์ออกไปนันจะต้
้
องมี ความเรี ยบง่าย ไม่ซบั ซ้ อน มีความสะดวกสบายในการอ่านและ
การฟั ง สิ่งที่ต้องคานึงถึงการวิเคราะห์ข้อความการสื่อสารต้ องมีความอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการ
สื่อสารออกไป
3. ความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ กล่าวถึง การวัดจากผลลัพธ์ ท่ี
เกิดขึน้ นั่นคือ กลุ่มเป้าหมายที่ได้ รับสาร ทัง้ นีจ้ ะวัดจากความเข้ าใจจากสื่อที่ได้ รับไป ทัง้ นีก้ าร
ประเมิ น จากกลุ่ม เป้าหมาย จะเป็ น สิ่ งสะท้ อนและจะช่ วยหลีก เลี่ ยงข้ อผิ ดพลาดและสามารถ
ออกแบบและใช้ สื่อให้ เกิด ความเหมาะสมของเทคนิคการสื่อสาร การติดตามความรู้ความเข้ าใจ
ของสื่ อประชาสัม พัน ธ์ ที่ ส่งออกไป เช่ น อาจจะมี การติด ตามจากจ านวนผู้เข้ าชมเว็บ ไซต์ และ
ข้ อคาถามจากผู้ชมเว็บไซต์ เป็ นต้ น
จิ น ตวี ร์ เกษมศุ ข (2554) อ้ างถึ ง ใน ภั ท ราภร รุ จิ ร ะเศรษฐ (2558) กล่ า วถึ ง
การประเมินผลจากการประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบสื่อประชาสัมพันธ์ที่สง่ ออกไป ประกอบด้ วย
1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ กล่าวถึง การประชาสัมพันธ์ พัฒนาเป็ นช่องทางใน
การสื่ อ สารและใช้ เป็ น เครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารองค์ ก ารกับ กลุ่ม เป้ า หมาย ทัง้ นี ร้ ู ป แบบของการ
ประชาสัมพันธ์อาจจะเป็ นสื่อการประชาสัมพันธ์ทงแบบออนไลน์
ั้
และบทความต่างๆ
2. ความรู้ ความเข้ า ใจที่ ได้ จ ากการประชาสัม พัน ธ์ กล่า วถึ ง การปรับ เปลี่ ย น
วิธีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในสังคม โดยการสื่อสารจะเป็ นแนวการประเด็นการสื่อสาร ให้ มี
ความสอดคล้ องกับประเด็นทางสังคม (Social Content) โดยผู้ที่เกี่ยวข้ องต้ องการที่จะให้ ผ้ ูรับสื่อ
ได้ รับ รู้ และมี ค วามเข้ าใจในสิ่ ง ที่ องค์ กรก าลังดาเนิ นการ โดยเป้าหมายขององค์ กรเพื่ อกระตุ้น
พฤติกรรมของผู้รับให้ มีแนวโน้ มและปฎิบตั ิตามสื่อที่สง่ ออกไป
Scott (2009) กล่าวถึ ง การประเมิ น ผลจากการประชาสัม พัน ธ์ เพื่ อตรวจสอบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ที่สง่ ออกไป ประกอบด้ วย
1. รู ป แบบการประชาสัม พั น ธ์ กล่ า วคื อ นั ก ประชาสัม พั น ธ์ ต้ อ งรู้ การใช้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ให้ ได้ ผล สื่ อประชาสัมพันธ์ เป็ นเครื่ องมื อที่ใช้ ภายในองค์กร ทัง้ นีร้ ู ปแบบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพสังคมในปัจจุบนั ด้ วย เช่น สื่ออินเทอร์ เน็ต สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็ นเทคโนโลยีที่ถกู นามาใช้ อย่างกว้ างขวางและสามารถเข้ ากับกลุม่ เป้าหมายได้ ง่าย
2. ความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัม พันธ์ ทัง้ นีข้ ้ อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
องค์กร หรื อข่าวประชาสัมพันธ์ ที่สื่ออกไปนัน้ จะต้ องเชื่อถื อได้ และไม่เป็ นการโฆษณาชวนเชื่อ
ทังนี
้ ค้ วรเปิ ดการสื่อสารแบบสองทางเพื่อรับฟั งความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการประเมินได้ ว่า
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ผู้รับสื่อนันมี
้ ความเข้ าใจในสื่อมากน้ อยเพียงใด ซึง่ จะส่งผลให้ สามารถโน้ มน้ าวใจกลุม่ เป้าหมายให้
สนใจผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรจนถึงกระบวนการตัดสินใจซื ้อได้
ติ ก าหลัง สุข กุ ล และ ฒวี พ ร โตวนิ ช (2558) กล่ า วถึ ง การประเมิ น ผลจากการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบสื่อประชาสัมพันธ์ที่สง่ ออกไป ประกอบด้ วย
1. การวางแผนการประชาสัมพันธ์ กล่าวคือ การกาหนดถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะมี
การประชาสัม พัน ธ์ ถึ งการกาหนดกลุ่ม เป้าหมายจะต้ องสอดคล้ องกับสื่ อที่ จ ะประชาสัม พัน ธ์
ออกไป เช่น พิพิธภัณฑ์โดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ก็จะมีการวางแผนในการจัดทา
สื่อแผ่นพับและจัดนิทรรศการสัญจรไปยังสถานศึกษา เป็ นต้ น
2. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ กล่าวคือ การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์นนั ้
จะเน้ นให้ กลุ่ม เป้าหมายสามารถเข้ าถึงสื่อ เพื่อให้ กลุ่ม เป้าหมายเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น
หนังสือ คู่มือ แผ่นพับ เว็บไซต์ ป้าย ข่าวแจก สารคดี การจัด Road Show เป็ นต้ น
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ตาราง 4 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว

ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์

ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว

Gregory (2001)

√

√

นงลักษณ์ สุทธิวฒ
ั นพันธ์ (2556)

√

√

Kazokiene and Stravinskiene (2011)

√

√

ภัทราภร รุจิระเศรษฐ (2558)

√

√

Scott (2009)

√

√

ติกาหลัง สุขกุล และ ฒวีพร โตวนิช (2558)

√

×

ผู้ศึกษา

√ หมายถึง มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรที่ศกึ ษา
× หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั กับตัวแปรที่ศกึ ษา

จากแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ผู้วิจยั ได้ เลือกการประเมินการประชาสัมพันธ์
2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านรู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ ของ Gregory (2001), นงลักษณ์ สุทธิวัฒ นพันธ์ . (2556), ภัทราภร รุ จิระเศรษฐ
(2558) และ Scott (2009) มาเป็ น กรอบในการศึ ก ษาเรื่ อ ง แรงจูง ใจ การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ
การประชาสัม พั น ธ์ แ ละภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
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วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ างทอง ทัง้ นี จ้ ะศึก ษาถึ งการประชาสัม พัน ธ์ ในการท่ อ งเที่ ย วทัง้ 2 ด้ า น
ประกอบด้ วย
1. ด้ านรู ป แบบการประชาสัม พัน ธ์ คื อ รู ป แบบที่ ใช้ ในการประชาสัม พัน ธ์ แ ก่
นักท่องเที่ยว ได้ แก่ หนังสือนิตยสารหรื อหนังสือท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับหรื อโบร
ชัวร์ การบอกเล่าปากต่อปาก และ การประชาสัม พัน ธ์ อย่างต่อเนื่องจากทางอินเตอร์ เน็ ต และ
โทรทัศน์
2. ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ได้ จ ากการประชาสัม พัน ธ์ คือ ความรู้ และความ
เข้ าใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ ได้ แก่ ความเข้ าใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวนันมากขึ
้
น้
เมื่อได้ รับข้ อมูลการประชาสัมพันธ์ ที่เพียงพอ ความเข้ าใจ และรู้ ถึงความเป็ นมาทางประวัติของ
แหล่งท่องเที่ยวจากการประชาสัมพันธ์ ที่ได้ รับจนเกิดแรงกระตุ้นในการท่องเที่ยว ความรู้ ความ
เข้ าใจจากการประชาสั ม พั น ธ์ จนเกิ ด แรงบั น ดาลใจให้ หวงแหนต่ อ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและ
การประชาสัมพันธ์โดยให้ ข้อมูลที่ระเอียดและครบถ้ วน ส่งผลให้ ท่านเข้ าใจข้ อมูล และข้ อปฏิบตั ิต่อ
แหล่งท่องเที่ยวที่มากขึ ้น
แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว
ความหมายเกี่ยวกับภาพลักษณ์
กิตติมา แซ่โห (2559) ได้ ให้ ความหมายของภาพลักษณ์ไว้ ว่า เป็ นองค์รวมของความ
เชื่ อ หรื อ ความประทั บ ใจที่ มี ต่ อ สิ่ ง หนึ่ ง จนก่ อ ให้ เกิ ด การรั บ รู้ ภายในใจซึ่ ง ยากที่ จ ะเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจกล่าวได้ ว่าภาพลักษณ์เป็ นเรื่ องของการรับรู้ ซึ่งมีการนาเอาข้ อคิดเห็นส่วนตัว
มารวมกับข้ อเท็จจริง โดยที่ภาพลักษณ์นนอาจจะแตกต่
ั้
างจากความเป็ นจริงก็ได้
สี ต ลา เขมะภาตะพั น ธ์ (2558) ได้ ให้ ความหมายของภาพลั ก ษณ์ ไว้ ว่ า เป็ น
กระบวนการทางด้ านความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ และความประทับใจ ซึ่งเกิดจากการรวบรวม
ความรู้และประสบการณ์เข้ าด้ วยกัน จนก่อให้ เกิดการรับรู้ขึ ้นภายในใจ จะทาให้ เกิดการจดจาและ
ยากที่จะลบเลือน
จุ ติ ม า ไกรอาบ ชุ ติ ม า โพธิ สุ ว รรณ์ และ นั น ท์ ม นั ส โพธิ เสถี ย ร (2560) ได้ ให้
ความหมายของภาพลัก ษณ์ ไ ว้ ว่ า เป็ น ภาพที่ เกิ ด ขึ น้ ในจิ ต ใจซึ่ ง เป็ น เสมื อ นสิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ น้ จาก
ความรู้สึกของแต่ละบุคคลต่อสิ่งต่างๆ และมักจะเป็ นความรู้ สึกที่สร้ างขึน้ เอง ประกอบกับยังต้ อง
อาศัยประสบการณ์ การค้ นคว้ า หาความรู้ รวมทัง้ ยังต้ องมีการใช้ การคิดและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ
จนทาให้ เกิดเป็ นภาพลักษณ์ขึ ้นมา
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Banyai (2009) ได้ ให้ ความหมายของภาพลักษณ์ไว้ ว่า เป็ นผลรวมของความเชื่อและ
ความประทั บ ใจที่ มี ต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง จนเกิ ด การสะท้ อนออกมาในรู ป แบบของความคิ ด ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ที่เลือกไว้ ในใจ
Coban (2012) ได้ ให้ ความหมายของภาพลักษณ์ ไว้ ว่า เป็ นการอธิบายถึงภาพรวม
ของความเชื่อทัศนคติและความประทับใจของบุคคลหรือกลุม่ การแสดงผลเหล่านี ้อาจเป็ นจริงหรื อ
เป็ นเท็จก็ได้ ทังนี
้ ้ภาพลักษณ์นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั มุมมองและความเชื่อของแต่ละคน
เกศสุนีย์ สุขพลอย (2558) ได้ ให้ ความหมายของภาพลักษณ์ ไว้ ว่า เป็ นความรู้ สึกที่
เกิดขึน้ จากความคิ ด ความรู้ สึกชื่ น ชอบ ชื่ น ชม ซึ่งภาพที่เกิด ขึน้ นัน้ จะเกิดขึน้ มาจากการได้ รับ
ประสบการณ์โดยตรงหรือประสบการณ์ทางอ้ อมที่บคุ คลนันได้
้ รับรู้มา
ธัญชนก คล้ ายสังข์ (2554) ได้ ให้ ความหมายของภาพลักษณ์ไว้ ว่า เป็ นภาพที่เกิดขึ ้น
ภายในจิตใจของบุคคล เกิดจากมุมมอง ภาพพจน์สิ่งที่ได้ พบเห็น ได้ ยิน หรื อได้ สมั ผัส จนกลายเป็ น
ความฝังใจ ทังนี
้ ้มาจากประสบการณ์ทางตรงและทางอ้ อมของบุคคลที่ได้ รับมา
จิรายุทธ์ สนดา (2557) ได้ ให้ ความหมายของภาพลักษณ์ไว้ ว่า เป็ นกระบวนการทาง
ความคิด ความเชื่อหรื อความประทับใจ ทังนี
้ ้ภาพลักษณ์ นนจะที
ั้
่เกิดจากการรวบรวมความรู้และ
ประสบการณ์เข้ าด้ วยกัน เพื่อจะสร้ างการจดจาที่ไม่ให้ ความรู้สกึ นันลบเลื
้
อนไปได้
จากความหมายของภาพลัก ษณ์ ส ามารถสรุ ป ได้ ว่ า ภาพลัก ษณ์ เป็ น ความรู้ สึ ก
ความคิด หรื อความเชื่ อ ซึ่งเกิดจากการรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม
เพื่อให้ เกิดความน่าจดจา เพื่อที่จะทาให้ ความรู้สึกของบุคคลนันคงอยู
้
่และเกิดความจงรักภักดีต่อ
สิ่งๆ นัน้
องค์ ประกอบของภาพลักษณ์
Boulding (1975) ได้ อธิบายถึงภาพลักษณ์ เป็ นความรู้ หรื อความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นประสบการณ์ ที่ได้ รับ ข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ ทัง้ นี ้ องค์ประกอบของภาพลักษณ์ สามารถ
แบ่งออกได้ เป็ น 4 ส่วน ดังนี ้ (ธัญชนก คล้ ายสังข์, 2554)
1. องค์ ป ระกอบเชิ งการรับ รู้ (Perceptual Component) เป็ น สิ่ ง ที่ บุค คลนัน้ ได้
จากการสังเกต อันจะนาไปสู่การรับรู้ โดยสิ่งที่ ถูกรับรู้ นัน้ ได้ แก่ บุคคล สถานที่ หรื อเหตุการณ์
ซึง่ จะอยู่ในการรับรู้นี ้
2. องค์ ป ระกอบเชิ ง ความรู้ (Cognitive Component) ภาพลัก ษณ์ ที่ เกิ ด จาก
ความแตกต่างของสิ่งต่างๆ ซึง่ สิ่งเหล่านันล้
้ วนเกิดมาจากการรับรู้ที่ได้ รับมา
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3. องค์ ป ระกอบเชิ ง ความรู้ สึ ก (Affective Component) เป็ น ภาพลัก ษณ์ ที่ มี
ความเกี่ยวข้ องกับความรู้สกึ โดยในความรู้สกึ นันมั
้ กเกี่ยวข้ องกับความชอบหรือไม่ชอบ
4. องค์ ป ระกอบเชิ ง การกระท า (Cognitive Component) เป็ น ภาพลักษณ์ ที่ มี
ความเกี่ยวข้ องกับความมุ่งหมายหรือเจตนา ทังนี
้ ้เป็ นไปเพื่อตอบโต้ ต่อสิ่งเร้ านันๆ
้
ประเภทของภาพลักษณ์
วิมลพรรณ อาภาเวท (2557) ได้ กล่าวถึง ภาพลักษณ์ สามารถจาแนกได้ 4 ประเภท
ดังนี ้
1. ภาพลักษณ์ ของบริ ษัท (Corporate Image) เป็ นภาพที่เกิดขึน้ ภายในจิตใจ
ทัง้ นีภ้ าพลักษณ์ นัน้ จะรวมไปถึงด้ านการบริ หารสินค้ า ผลิตภัณฑ์ ซึ่งภาพลักษณ์ ของบริ ษัทจะมี
ความกว้ างโดยจะรวมถึงตัวหน่วยธุรกิจนันๆ
้
2. ภาพลักษณ์ ของสถาบันหรื อองค์การ (Institution Image) เป็ นภาพที่เกิดขึน้
ภายในจิตใจที่มีต่อสถาบันหรื อองค์การ ภาพลักษณ์ ขององค์การหรื อสถาบันจะมีความหมายที่
แคบกว่าภาพลักษณ์ของบริษัท ซึง่ จะไม่ม่งุ ไปในเชิงธุรกิจการค้ า
3. ภาพลัก ษณ์ ข องสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร (Product Service Image) เป็ นภาพที่
เกิดขึ ้นของบุคคลที่มีต่อสินค้ าและบริการ ซึง่ ไม่รวมตัวองค์กรหรือสถาบัน
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้ าตราใดตราหนึ่ง (Brand Image) เป็ นภาพที่เกิดขึ ้นที่มี
ต่อตราสินค้ าใดสินค้ าหนึ่งหรื อเครื่ องหมายทางการค้ า ส่วนมากจะใช้ ในการโฆษณาและส่งเสริ ม
การขาย เช่น การตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ าชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยผู้ที่มี Brand Image ก็มกั จะนิยมซื ้อ
สินค้ ายี่ห้อนันๆ
้
Jefkins (1997) ได้ กล่าวถึง ภาพลักษณ์สามารถจาแนกได้ 10 ประเภท ดังนี ้
1. ภาพลั ก ษณ์ เชิ ง ซ้ อน (Multiple Image) กล่ า วคื อ เป็ นภาพลั ก ษณ์ ของ
หน่วยงาน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามมุมมองของแต่ละบุคคล ทังนี
้ ้อาจเกิดขึ ้นจากตัวแทนจาก
หน่ วยงานหรื อ องค์ ก ร ที่ อาจจะแสดงภาพลักษณ์ ที่ ดี ห รื อ ไม่ ดี ในเวลาเดี ยวกันได้ ซึ่ง ขึน้ อยู่กับ
ตัวแทนที่ปฏิบตั ิงานอยู่นนั ้
2. ภาพลักษณ์ ปัจจุบนั (Current Image) กล่าวคือ เป็ นภาพลักษณ์ ที่เป็ นจริ งใน
ปัจจุบนั ทังนี
้ ้ภาพลักษณ์ปัจจุบนั มีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสะท้ อนให้ เห็นถึงการทางานหรื อ
ปฏิบตั ิงานนัน้ เช่น ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของแหล่งท่องเที่ยวที่เอาเปรี ยบนักท่องเที่ยว หรือภาพลักษณ์
ไม่ดีขององค์กรที่ทางานไม่โปร่งใส เป็ นต้ น
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3. ภาพลักษณ์ กระจกเงา (Mirror Image) กล่าวคือ เป็ นภาพลักษณ์ ที่เกิดจาก
การสะท้ อนมุ ม มองของตนเอง เช่ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง อาจจะมี ค วามเชื่ อ ว่ า เป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ผู้ ใช้ บ ริ ก าร แต่ ในความเป็ น จริ ง แล้ ว นัน้ อาจจะไม่ เป็ น อย่ า งที่ คิ ด ไว้ ก็ ไ ด้ ทั ง้ นี อ้ าจเป็ น เพราะ
หน่วยงานนันรั
้ บรู้ถึงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีตงแต่
ั ้ แรกอยู่แล้ วแต่ขาดความสนใจเอง
4. ภาพลั ก ษณ์ ที่ พึ ง ปรารถนา (Wish Image) กล่ า วคื อ เป็ นภาพลั ก ษณ์ ที่
หน่วยงานนัน้ มีความตัง้ ใจให้ เกิดภาพลักษณ์ ที่ตนได้ มีการวางแผนไว้ ต่อสินค้ าและบริ การ เพื่อ
สร้ างให้ ภาพลักษณ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้นจริงได้
5. ภาพลักษณ์สงู สุดที่ทาได้ (Optimum Image) กล่าวคือ เป็ นภาพลักษณ์ที่ได้ มี
การตระหนักถึงการรับรู้และอุปสรรคต่างๆ ของผู้รับสาร ดังนันภาพลั
้
กษณ์ชนิดนี ้ผู้ส่งสารจะต้ องมี
การรู้จกั และประมาณตนเองจนไม่ทาให้ ภาพลักษณ์นนมี
ั ้ ความสูงกว่าความเป็ นจริง
6. ภาพลัก ษณ์ ที่ ถูก ต้ อ งและไม่ ถูก ต้ อ ง (Correct and Incorrect Image) เป็ น
ภาพลักษณ์ ที่เกิดขึน้ โดยไม่ ตรงกับความเป็ นจริ งตามที่ปรากฏ อาจจะเกิดขึน้ จากกระบวนการ
สื่อสาร ข่าวลือต่างๆ ซึ่งเกิดภาพลักษณ์ ที่ไม่ ถูกต้ องแล้ วนัน้ ก็จาเป็ นต้ องมี การแก้ ไข ซึ่งมี ความ
คล้ ายคลึงกับภาพลักษณ์ปัจจุบนั แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ภาพลักษณ์ที่ถกู ต้ องนันต้
้ องมาจาก
การแก้ ไขหรือปรับเปลี่ยนจากภาพลักษณ์ที่ไม่ถกู ต้ องมาก่อน
7. ภาพลักษณ์สินค้ าและบริการ (Product Service Image) กล่าวคือ สินค้ าและ
บริ การนัน้ ล้ วนมีภาพลักษณ์ เป็ นของตนเอง เช่น การสูบบุหรี่ จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ สินค้ านัน้ ว่า
เป็ นสิ่งไม่ดี แต่อย่างไรก็ตามองค์กรใดที่มีภาพลักษณ์ เชิงบวกหรื อลบก็ย่อมที่จะต้ องมีการสร้ าง
ภาพลักษณ์ ให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งสินค้ าเปรี ยบเสมือนสิ่งสะท้ อนหากสินค้ าและบริ การมี
ภาพลักษณ์เชิงบวกก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ในเชิงบวกต่อองค์กรนันด้
้ วย
8. ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า (Brand Image) กล่าวคื อ มี ลัก ษณะคล้ า ยคลึง กับ
ภาพลักษณ์ สินค้ าแต่จะมีความแตกต่างกันคือ ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า จะมีสัญลักษณ์ ยี่ห้อตรา
สินค้ า ซึง่ ผู้บริ โภคสามารถรับรู้ต่อคุณภาพของสินค้ าและบริการอันจะนาไปสูก่ ารจดจาภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์ตราสินค้ านันได้
้
9. ภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก าร (Corporate Image) กล่ า วคื อ เป็ น ภาพลัก ษณ์ ข อง
องค์ ก ารใดองค์ ก ารหนึ่ ง โดยที่ ภ าพลั ก ษณ์ ขององค์ ก ารนั น้ จะรวมไปถึ ง สิ น ค้ าและบริ ก าร
การบริหารงานขององค์การ ซึง่ ย่อมมีความเกี่ยวข้ องกันทังหมด
้
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10. ภาพลักษณ์ สถาบัน (Institutional Image) กล่าวคือ จะเน้ นถึงภาพลักษณ์
โดยรวมของบริษัทหรื อสถาบัน ไม่ว่าจะเป็ นการส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเน้ นการสร้ าง
ภาพลักษณ์ของสถาบันเป็ นหลัก โดยไม่ได้ สนใจสินค้ าหรือบริการ
การเกิดภาพลักษณ์
วิมลพรรณ อาภาเวท (2557) ได้ กล่าวถึง การเกิดภาพลักษณ์นนสามารถเกิ
ั้
ดขึ ้นได้ 2
ลักษณะ ประกอบด้ วย
1. ภาพลักษณ์ ที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ กล่าวคือ การที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ ้นเองตาม
ธรรมชาติโดยไม่ได้ มีการปรุงแต่งหรือจากการควบคุมโดยองค์การใดๆ
2. ภาพลักษณ์ ที่ เกิด ขึ น้ โดยสถาบัน กล่า วคื อ กระบวนการสร้ างภาพลัก ษณ์
ตามที่สถาบันหรื อองค์การต้ องการให้ เป็ น ไม่ว่าภาพลักษณ์ นัน้ จะเกิดขึน้ จากลักษณะใดก็ตาม
ซึง่ อาจจะเป็ นข้ อเท็จจริ ง หรื อในบางครัง้ ภาพลักษณ์ที่แสดงออกไปอาจมีการผิดจากความเป็ นจริ ง
ก็อาจจะต้ องมี การแก้ ไขและสร้ างภาพลักษณ์ ที่ ถูกต้ องออกไปซ า้ ซึ่งถื อได้ ว่าเป็ นการปรุ ง แต่ ง
ภาพลักษณ์ให้ ดีขึ ้น
อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณะจะเปลี่ยนแปลงได้ ยากหากภาพลักษณ์นนอยู
ั ้ ่ในพืน้ ฐาน
ของความเป็ น จริ ง หากแต่ ว่ า ภาพลัก ษณ์ ที่ เกิ ด จากพื น้ ฐานของข้ อ มูล ที่ ไ ม่ เป็ น จริ ง จะท าให้
ภาพลัก ษณ์ นัน้ ไม่ ค งทนถาวร ทัง้ นี ก้ ารสร้ างภาพลัก ษณ์ จ ะต้ องอาศัย กระบวนการสื่ อสารที่ มี
ประสิทธิภาพโดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. เมื่อตัดสินใจได้ ว่าจะใช้ ข้อดีข้อเสียใดเป็ นจุดแข็งในการสร้ างภาพลักษณ์ โดย
มีการใช้ หลักการสร้ างภาพที่มีความสาคัญประการหนึ่ง ได้ แก่ การกาหนดของสถาบันหรือองค์การ
ให้ มีความแตกต่างจากผู้อื่นแล้ วสร้ างภาพให้ มีความชัดเจนขึ ้นไม่ว่าจะเป็ น ภาษาพูด ภาษาเขียน
ภาพ สัญ ญาณ ที่สามารถสื่อความหมายที่น่าสนใจ ซึ่งจะทาให้ ภาพลักษณ์ นนั ้ มีความน่าสนใจ
มากขึ ้น
2. การเผยแพร่ ภาพลักษณ์ สู่สาธารณชน เป็ นขัน้ ตอนที่มีความสาคัญ โดยการ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ นนจะใช้
ั้
กระบวนการส่งข้ อมูลผ่านสื่อต่างๆ สาหรับการกระจายข้ อมูลนันสื
้ ่อมี
ความสาคัญที่สดุ ดังนันจึ
้ งมีความจาเป็ นที่จะหาวิธีการในการสร้ างสื่อที่มีความชัดเจนได้
3. ความส าคัญ ของภาพลัก ษณ์ ในงานประชาสัม พัน ธ์ กล่า วคื อ เป็ น วิ ธี ก าร
ดาเนินงานประชาสัม พันธ์ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ต้องมีการใช้ กลยุทธ์ รวมถึงต้ องมีการกาหนดแผนงานที่
ชัดเจนและมี การดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้ กลุ่ม เป้าหมายนัน้ เกิดความรู้ สึก ที่ดี มี ค วาม
เชื่อมัน่ โดยต้ องใช้ ระยะเวลาที่นานกว่าจะสร้ างภาพลักษณ์นนได้
ั้
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ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว
Echtner & Ritchie (2013) อ้ างถึ ง ใน พรชนก เหลื อ งอ่ อ น (2559) กล่ า วว่ า
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่
1. ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว เป็ นความประทับใจหรื อการรับรู้หรื อความเข้ าใจ
ที่ผ่านการประเมินจากความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่หนึ่ง ทังนี
้ ้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
เลือกเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภาพลักษณ์ ที่ดี เช่น สถานที่ที่มีความสวยงาม มีชื่อเสียง
มีความน่าสนใจ น่าประทับใจและเป็ นสถานที่ที่ได้ ยินมา ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวจะเลี่ยงที่จะ
เดินทางไปยังสถานที่ที่ภาพลักษณ์ที่ไม่ดี เช่น สถานที่ที่ไม่ปลอดภัย เป็ นต้ น
2. ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวด้ านคุณค่า เป็ นตัวแปรที่จะทาให้ นักท่องเที่ยวได้ มี
การตระหนักถึงคุณ ค่าที่จะได้ รับจากการท่องเที่ยว รวมทัง้ เป็ น การรับรู้ หรื อการเห็นคุณค่าต่อสิ่ง
นันๆ
้ ที่นกั ท่องเที่ยวได้ ไปเยือนหรื อสัมผัส จะส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยว เช่น คุณค่า
การหาความสุขให้ กบั ชีวิต คุณค่าจากการสิ่งใหม่ๆ คุณค่าในความสัมพันธ์ คุณค่าที่ ได้ รับจากการ
ยกย่อง รวมถึงความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว เป็ นต้ น ซึ่งหลังจากที่นกั ท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในสถานที่
นันๆ
้ แล้ วเกิดความรู้สึกประทับใจและเห็นคุณค่า จะส่งผลให้ เกิดการบอกต่อคุณค่าเหล่านันให้
้ แก่
บุคคลอืน่ ทราบด้ วย (Baloglu & McCleary, 1999)
3. ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วด้ า นจิ ต วิ ท ยา เป็ น ปั จ จัย ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ
กระบวนการทางความคิดหรื อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อการตัดสินใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
ซึ่ง ได้ รับ อิ ท ธิ พ ลมากจากปั จ จัย ภายในตัวบุ ค คล ได้ แก่ 1) การจูง ใจ (Motivation) 2) การรั บ รู้
(Perception) 3) การเรี ย นรู้ (Learning) 4) ความเชื่ อ (Beliefs) 5) ทั ศ นคติ (Attitudes) 6)
บุคลิกภาพ (Personality) และแนวคิดของตนเอง (Self Concept) (Baloglu & McCleary, 1999)
4. ภาพลักษณ์ ก ารท่ องเที่ยวด้ านการสื่ อสาร เป็ น ปั จ จัยกระตุ้นหรื อผลัก ดัน ที่
ส่งผลให้ นักท่องเที่ยวต้ องการเดินทางมาท่องเที่ยวซึ่งมี ความเกี่ ยวข้ องกับปั จจัย ประกอบด้ วย
(Baloglu & McCleary, 1999)
1) แหล่ ง ข้ อมู ล ข่ า วสาร เป็ น ปั จ จัย แรกที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วจะได้ ร้ ู จัก สถานที่
ท่องเที่ยวหรื อแหล่งท่องเที่ยว อีกทังแหล่
้ งข้ อมูลข่าวสารซึ่งจะมีผลต่อ ภาพลักษณ์ต่อสถานที่นนั ้ ๆ
แหล่งข่าวสารที่นกั ท่องเที่ยวสามารถรับรู้ได้ ได้ แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ สิ่งพิมพ์ (แผ่นพับหรือโบรชัวร์ )
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือคู่มือเดินทางท่องเที่ยว อินเตอร์ เน็ต รวมทังสิ
้ ่งที่ได้ รับการแนะนาจาก
เพื่อน คนรอบตัวหรือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของนักท่องเที่ยว
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2) การกระจายข้ อมูลข่าวสาร เป็ นข้ อมูลหรื อข่าวสารการท่องเที่ยวที่ถกู ส่งไป
ยังนักท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งที่มีการกระจายข้ อมูลข่าวสารไปนัน้ จะทาให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ และ
การสร้ างแรงกระตุ้นให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวนันๆ
้
3) ประสบการณ์ เกิ ด ขึ น้ หลั ง จากที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เห็ น สถานที่ ห รื อ
สภาพแวดล้ อมจากการที่ได้ ไปสัมผัส ซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะพิจารณาและประเมินถึงภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว นอกจากนี ้ประสบการณ์ ที่ได้ รับ ของนักท่องเที่ยวยังมีผลต่อพฤติกรรมการกลับมาเที่ยว
ซ ้าด้ วย
ศลิษา ธี รานนท์ และ เจริ ญชัย เอกมาไพศาล (2559) ได้ กล่าวถึง ภาพลักษณ์ การ
ท่องเที่ยว ประกอบด้ วย
1. ภาพลักษณ์ด้านสภาพแวดล้ อม กล่าวถึง สภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัย
ภายในและปั จ จัย ภายนอกที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว อัน จะน ามาซึ่ ง
ภาพลักษณ์ ในการท่องเที่ยว ได้ แก่ ความปลอดภัย ด้ านความสะอาด และด้ านเสถียรภาพทาง
การเมือง เป็ นต้ น
2. ภาพลักษณ์ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็ นภาพลักษณ์ ที่แสดงออกถึง
ลัก ษณะที่ เป็ น เอกลัก ษณ์ ข องสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วนัน้ ได้ แก่ มี วัฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย มี ค วาม
โดดเด่น และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็ นต้ น
3. ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ด้ าน การพั ฒ น าและส่ ง เส ริ ม การท่ องเที่ ยว ก ล่ า วคื อ
เป็ นภาพลักษณ์ในการสะท้ อนถึงแนวทางนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนให้ เกิดการท่องเที่ยวขึ ้น ได้ แก่
การส่งเสริมความเป็ นเอกลักษณ์และสถานที่มีความสาคัญในการท่องเที่ยว เป็ นต้ น
4. ภาพลักษณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวคือ ความพร้ อมในด้ านทรัพยากร
ทางการท่ อ งเที่ ย ว สิ่ ง เหล่ า นี ม้ ั ก จะส่ ง ผลให้ เกิ ด ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ได้ แก่
ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว เป็ นต้ น
5. ภาพลักษณ์ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก กล่าวคือ เป็ นสิ่งที่เอือ้ ประโยชน์ต่อ
การเดินทางมาท่องเที่ยวให้ การท่องเที่ยวนัน้ เกิดความสะดวก ซึ่งจะมีผลให้ นักท่องเที่ยวเดินมา
ท่องเที่ยวมากขึ ้น ได้ แก่ มีบริการที่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า (2561) ได้ ก ล่ าวถึ ง ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ประกอบด้ วย
1. ภาพลักษณ์ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว กล่าวถึง องค์ รวมความประทับใจที่มีต่อ
สถานที่หนึ่ง โดยสถานที่ท่องเที่ยวนันจะมี
้
ผลต่อการตัดสินใจ ซึง่ นักท่องเที่ยวมักจะมีภาพลักษณ์ที่
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ดีต่อชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ความสะอาด ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวจะมี
ภาพลักษณ์ ที่ไม่ดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่สกปรก ไม่ปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีความมั่นคง
ทางการเมือง ดังนันในสถานที
้
่ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวจะต้ องมีการจัดการภาพลักษณ์ที่ดี เนื่องจากมี
ความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยว ทัง้ นีป้ ั จจัยที่ส่งผลที่ทาให้ เกิดภาพลักษณ์ ด้าน
สถานที่ ได้ แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนกระตุ้น เป็ นต้ น
2. ภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยา กล่าวถึง ความรู้ สึกนึกคิดที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
การท่องเที่ยว ที่มี ต่อสถานที่นัน้ ๆ ส่วนใหญ่ ปัจ จัยทางด้ านจิตวิทยาจะมี ความแตกต่างกันของ
แต่ละบุคคลตามบุคลิกภาพของนักท่องเที่ยว
3. ภาพลักษณ์ ด้านการสื่อสาร กล่าวถึง สิ่งที่ นักท่ องเที่ ยวสามารถรู้ จักแหล่ง
ท่องเที่ยวผ่านแหล่งข้ อมูลข่าวสาร ได้ แก่ สื่อโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
สื่ออินเตอร์ เน็ตและอื่นๆ ดังนัน้ การเสนอข้ อมูลข่าวสารควรจะมีการทาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
สีหนาถ เอียดจุ้ย (2558) ได้ กล่าวถึง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย
1. ภาพลักษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็ นการวัดภาพลักษณะของแหล่ง
ท่องเที่ ยวตามลักษณะทางกายภาพ เช่ น ภูเขา ทะเล สวนสาธารณะ สถานที่พักอาศัย แหล่ง
ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และสิ่งอานวยความสะดวกด้ านการท่องเที่ยว
2. ภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยา กล่าวคือ เป็ นการวัดความรู้สกึ ของนักท่องเที่ยว เช่น
การได้ พกั ผ่อน ความปลอดภัย การเพิ่มความรู้และความเป็ นมิตรของท้ องถิ่น
3. ภาพลักษณ์ด้านคุณค่าการท่องเที่ยว กล่าวคือ การตระหนักถึงคุณค่าที่เป็ นสิ่ง
กระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เช่น คุณค่าในการแสวงหาความสุขในชีวิต และการแสวงหา
สิ่งแปลกใหม่ในชีวิต
4. ภาพลักษณ์ ด้านการสื่อสาร กล่าวคื อ แหล่งที่ ท่องเที่ย วจะสามารถรับ รู้ ถึ ง
ข้ อมูลได้ ทัง้ นี ้ข้ อมูลข่าวสารจะมาจาก 2 แหล่ง ได้ แก่ ชนิดของสื่อและจานวนสื่อที่ได้ รับ ทังนี
้ ้ชนิด
ของสื่อ ได้ แก่ สื่อทางโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ จานวนสื่อที่ได้ รับจะเพิ่มประสบการณ์เพื่อ
เก็บข้ อมูลและจะส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวต่อไป
Lopesi (2017) ได้ กล่าวถึง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย
1. ด้ านสถานทีท่องเที่ยว กล่าวถึง ความสาคัญของสถานที่แหล่งท่องเที่ยวไม่ว่า
จะเป็ นภูมิ ทัศน์ ลักษณะภูมิประเทศ ทัง้ นีภ้ าพลักษณ์ ของสถานที่ ท่องเที่ยวจะมี ผลต่อการเดิน
ทางเข้ ามาท่องเที่ยว
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2.ด้ านคุ ณ ค่ า กล่ า วถึ ง การรั บ รู้ ของคุ ณ ค่ า ที่ เ กิ ด จากการท่ อ งเที่ ย วและ
นักท่องเที่ยวที่สามารถประเมินต่อแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ ไปเยือนได้
3. ด้ านจิตวิทยา กล่าวถึง การเดินทางมาท่องเที่ยวโดยที่นักท่องเที่ยวจะมีการ
สร้ างภาพลักษณ์ ที่ได้ สมั ผัสต่อสถานที่นนั ้ ๆ และจะมีการแปลผลเป็ นความคุ้มค่าหรื อประโยชน์ที่
ได้ รับจากการท่องเที่ยว
4. ด้ านการสื่ อ สาร กล่าวถึ ง กล่าวถึ ง ความสามารถในการที่ นัก ท่ อ งเที่ ยวจะ
สามารถเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ได้ เช่น การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ดีและเข้ าใจเหตุการณ์
ปัจจุบนั จะมีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวได้
ตาราง 5 สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว

ด้ านคุณค่า

ด้ านจิตวิทยา

ด้ านการสื่อสาร

ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว

พรชนก เหลืองอ่อน (2559)

√

√

√

√

ศลิษา ธีรานนท์ และ เจริญชัย เอกมาไพศาล (2553)

√

×

×

×

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561)

√

√

√

×

สีหนาถ เอียดจุ้ย (2558)

√

√

√

√

Lopesi (2017)

√

√

√

√

ผู้ศึกษา

√ หมายถึง มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรที่ศกึ ษา
× หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั กับตัวแปรที่ศกึ ษา

จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ผู้ วิ จัย ได้ เลื อ กภาพลัก ษณ์ ก าร
ท่องเที่ยว 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว ด้ านคุณค่า ด้ านจิตวิทยา และด้ านการสื่อสารของ
พรชนก เหลื อ งอ่ อ น (2559), สี ห นาถ เอี ย ดจุ้ ย (2558) และ Lopesi (2017) มาเป็ น กรอบใน
การศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
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ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ทังนี
้ ้จะศึกษาถึงภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวทัง้ 4 ด้ าน ประกอบด้ วย
1. ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว คือ ภาพลักษณ์ ที่เกิดจากมุมมองของนักท่องเที่ยวต่อ
สถานที่ท่องเที่ยวนัน้ ๆ ได้ แก่ มีการรักษาความสะอาดได้ อย่างดี เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
มี วัฒ นธรรมที่ แตกต่ างจากสถานที่ท่องเที่ ยวในรู ปแบบเดียวกัน และสถานที่ ท่องเที่ยว มี พืน้ ที่
กว้ างใหญ่และมีอากาศถ่ายเทได้ ดี
2. ด้ า นคุ ณ ค่ า คื อ ภาพลัก ษณ์ ที่ เกิ ด จากนั ก ท่ อ งเที่ ย วประเมิ น ออกมาจาก
ความรู้ สึกต่อแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวมีความคุ้มค่ากับการเดินทาง
ประสบการณ์ที่ได้ รับมีความคุ้มค่ากับการเดินทาง ได้ รับความรู้ที่มากขึ ้น หลักจากที่ได้ เดินทางมา
ท่องเที่ยว และสิ่งที่ได้ รับจากการท่องเที่ยวมีคณ
ุ ค่าต่อจิตใจ
3. ด้ านจิ ต วิ ท ยา คื อ ภาพลั ก ษณ์ ที่ มี ผ ลต่ อ จิ ต ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ได้ แก่
เกิดแรงบันดาลใจที่จะกลับมาเที่ยวซ ้าในครัง้ ต่อไป ความรู้สกึ ที่ดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวและบุคลากร
ที่ให้ บริ การ มีความสุขและรู้ สึกผ่อนคลายเมื่อได้ มาท่องเที่ยวและการเดินทางมาท่องเที่ยว ทาให้
รู้สกึ ชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ ้น
4. ด้ านการสื่อสาร คือ ภาพลักษณ์ ที่นักท่องเที่ยวได้ รับจากการสื่อสารเกี่ยวกับ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ สื่ อ การท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รับ เพี ย งพอต่ อ การวางแผนส าหรั บ การเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว ตรงกับข้ อมูลหรื อบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวจริ ง การจัดทาสื่อการท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุม่ Facebook Fanpage และการสื่อสารผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักแสดง Youtuber
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ความหมายเกี่ยวกับการตัดสินใจ
วิเชียร วิทยอุดม (2555) ได้ ให้ ความหมายของการตัดสินใจไว้ ว่า การพิจารณาต่อ
สินค้ าและบริ การที่จ ะทาการซื อ้ โดยจะมี การพิจารณาจากคาถามที่ว่า ต้ องการจะซือ้ อะไร ซื อ้
เมื่อใด และซื ้อแบบไหน สุดท้ ายแล้ วการตัดสินใจที่จะจัดซื ้อได้ นนขึ
ั ้ ้นอยู่กับระดับความสามารถที่
จะจัดหามาได้ เป็ นสาคัญ
วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล (2557) ได้ ให้ ความหมายของการตัดสินใจไว้ ว่า เป็ นกระบวนการ
พิจารณาจากรายละเอียดของสินค้ าและบริ การ โดยท้ ายที่สดุ แล้ วจะมีการเลือกสินค้ าและบริการที่
ดีที่สดุ ที่สามารถตอบสนองความต้ องการของตนได้
นั น ทสารี สุ ข โต และ คณะ (2555) ได้ ให้ ความหมายของการตั ด สิ น ใจไว้ ว่ า
กระบวนการที่ผ้ ูบริ โภคพยายามเลือกหรื อกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยพิจารณาจากข้ อมูล
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ของสินค้ าและบริ การแต่ละอย่างจนนามาซึ่งการเลือกสิ่งที่ดีที่สามารถตอบสนองความต้ องการ
ของตนเองได้ เพียงอย่างเดียว
ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ได้ ให้ ความหมายของการตัดสินใจไว้ ว่า เป็ นกระบวนการ
ในการเลือกที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ โดยมีข้อจากัดของสถานการณ์และข้ อมูล
โดยจะมีการพิจารณาจนกว่าจะเลือกสินค้ าหรื อบริการนันได้
้
นิเวศน์ ธรรมะ และ คณะ (2552) ได้ ให้ ความหมายของการตัดสินใจไว้ ว่า เป็ นการ
กระทาของบุคคลในการซื ้อสินค้ าและบริ การ ทังนี
้ ใ้ นการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การผู้บริ โภคจะ
นาทังสั
้ งคมภายนอกมาประกอบการตัดสินใจด้ วย
อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และ จิระเสกข์ ตรี เมธสุนทร (2553) ได้ ให้ ความหมายของการ
ตัดสินใจไว้ ว่า เป็ นความคิดและความรู้ สึกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้ า ทัง้ นีผ้ ้ ูบริ โภคจะมีการค้ นหา
และประเมินสินค้ าและบริการที่จะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของตนได้
ภาวิณี กาญจนภา (2554) ได้ ให้ ความหมายของการตัดสินใจไว้ ว่า เป็ นการสัมผัสกับ
ตัว กระตุ้ น ที่ เกิ ด ขึ น้ ภายในตั ว ผู้ บ ริ โภค หรื อ เป็ น ตั ว กระตุ้ น จากภายนอก เช่ น การสัม ผัส ตั ว
ผลิตภัณฑ์ การพบเห็นจากการโฆษณาหรือสื่อต่างๆ จนนามาสูก่ ารได้ สินค้ าและบริการนันๆ
้
ดารา ทีปะปาล (2557) ได้ ให้ ความหมายของการตัดสินใจไว้ ว่า เป็ นกระบวนการใน
การเลือกซื ้อสินค้ าและบริการ ซึง่ ผู้บริโภคจะมีการพิจารณาจากรายละเอียดและข้ อมูลที่มีอยู่จนถึง
ขันสุ
้ ดท้ ายที่จะได้ ผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้
Turpin and Marais (2004) ได้ ให้ ความหมายของการตัดสินใจไว้ ว่า เป็ นแรงกระตุ้น
ที่เกิดขึน้ ภายในใจของผู้บริ โภค เมื่อแรงกระตุ้นนัน้ อยู่ในระดับที่มากพอ จะทาให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดการ
เสาะแสวงหา จนนาไปสูก่ ารตัดสินใจในขันสุ
้ ดท้ าย
จากความหมายของการตัดสินใจสามารถสรุ ปได้ ว่า เป็ นกระบวนการที่บุคคลเมื่ อ
ได้ รับสิ่งเร้ าต่อสินค้ าและบริ การหนึ่ง จะพยายามที่จะหารายละเอียด ข้ อมูล เพื่อสนับสนุนในตัว
ผลิ ตภัณ ฑ์ นัน้ เพื่อให้ เหลือทางเลื อกสุดท้ าย ทัง้ นีจ้ ากการวิจัยเรื่ อง แรงจูงใจ การรับรู้ นโยบาย
ภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่างทอง การตัดสิน ใจจึ งเป็ น การตัดสิน ใจของนักท่องเที่ยวที่พึงมี ต่อการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจ
ทฤษฎี สิ่ง กระตุ้น -การตอบสนอง (S-R Theory) เกี่ ยวข้ องกับความรู้ สึกนึกคิดของ
ลูกค้ า ลูกค้ าที่ถูกกระตุ้นด้ วยปัจจัยทางการตลาดและสิ่งกระตุ้นอื่นๆ ให้ ทาให้ เกิดความต้ องการซื ้อ
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สินค้ าและบริ การ และความต้ องการซื ้อนัน้ จะนามาซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื ้อของลูกค้ า โดยสิ่ง
กระตุ้น (Stimuli) โดยที่ สิ่ ง กระตุ้น มี ค วามส าคัญ อย่ างยิ่ ง ในการตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ าและบริ ก าร
เนื่องจากเป็ นจุดเริ่ มต้ นของกระบวนการตัดสินใจซื ้อ ทัง้ นีส้ ิ่งกระตุ้นทางการตลาดและสิ่งกระตุ้น
อื่นๆ ประกอบด้ วย (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังสิลป์ , 2555)
1. สิ่ งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) เป็ นสิ่งกระตุ้นทางการตลาด
ได้ แก่ สินค้ าและบริ การ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริ มการตลาด นักการตลาดจึงต้ อง
มีการออกแบบและพัฒนาสิ่งกระตุ้นทางการตลาดเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการซื ้อสินค้ าและบริ การ
ซึ่งนักการตลาดนิยมใช้ สิ่งกระตุ้นเหล่านีน้ ามาออกแบบและพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ให้ สอดคล้ องกับ
พฤติกรรมของผู้ซื ้อ
2. สิ่ งกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimuli) เป็ นสิ่งแวดล้ อมทางการตลาดที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ได้ แก่ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายและการเมือง และวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี ้ล้ วน
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค เช่น ถ้ าสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ลูกค้ ามีรายได้ น้อยก็มักจะ
ซื ้อสินค้ าราคาประหยัดและสินค้ าลดราคา
จากที่กล่าวมา สิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การกระตุ้น ความรู้ สึก นึ ก คิ ด ของลูก ค้ า ให้ เกิ ด ความต้ อ งการซื อ้ นัน้ จะมี ค วามแตกต่ า งกัน อัน
เนื่องมาจากปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในของลูกค้ าแต่ละคน ทัง้ นีจ้ ะต้ องมีการวิเคราะห์และ
พัฒ นาสิ่ ง กระตุ้น ให้ ส อดคล้ อ งกับ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุม ได้ เช่ น สภาพเศรษฐกิ จ กฎหมาย
วัฒนธรรม โดยมุ่งหวังให้ ลกู ค้ าเกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้ านันได้
้
กระบวนการตัดสินใจซือ้
ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558) ได้ กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจไว้ ว่า เป็ นสิ่งที่ผ้ ู
ซื ้อมีขนตอนการตั
ั้
ดสินใจทังหมด
้
5 ขันตอน
้
ประกอบด้ วย
1. การรับรู้ ถึงความต้ องการ (Need Recognition) เป็ นการที่ผ้ ูซื อ้ รับ รู้ ถึงความ
ต้ องการภายในตนเองหลังจากที่ได้ รับ สิ่งกระตุ้น ได้ แก่ ความหิว ความกระหาย ความต้ องการทาง
เพศ ฯลฯ ทังนี
้ ้รวมไปถึงความต้ องการของร่างกาย เมื่อสิ่งกระตุ้นถึงระดับหนึ่งแล้ วผู้ซื ้อจะเกิดการ
เรียนรู้และพยายามจะตอบสนองต่อสิ่งเร้ านันอย่
้ างไร
2. การค้ นหาข้ อมูล (Information Search) หากความต้ องการถูกกระตุ้นมากพอ
และสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคอยู่ใกล้ ก็จะดาเนินการเพื่อให้ เกิดความ
พอใจทันที หากแต่บางครัง้ ความต้ องการนันก็
้ ไม่สามารถที่จะตอบสนองได้ ทนั ที เมื่อความต้ องการ
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นัน้ ถู ก กระตุ้ น และถู ก เก็ บ สะสะสมไว้ ในระยะเวลาหนึ่ ง ก็ จ ะเกิ ด การสื บ เสาะหาข้ อ มู ล เพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการที่ถกู กระตุ้น
3. การประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation of Alternative) เมื่ อ ผู้ บริ โภคได้ ข้ อ มู ล
มาแล้ วก็จะเกิดการประเมินถึงทางเลือกต่างๆ ทัง้ นีก้ ารประเมินทางเลือกไม่ใช่สิ่งง่ายและไม่ใช่
กระบวนการเดียวที่สามารถใช้ ได้ กบั ทุกคน
4. การตัด สิ น ใจ (Purchase Decision) จากการประเมิ น ทางเลื อ กจะช่ ว ยให้
ผู้บริ โภคนันก
้ าหนดถึงความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริ การนันได้
้ โดยมีองค์ประกอบต่อการตัดสินใจ
ได้ แก่
1) ทัศ นคติ ข องบุค คลอื่ น (Attitudes of Others) เป็ น ทัศ นคติ ข องบุค คลที่
เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งมีทศั นคติอยู่ 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านบวกและด้ านลบ ทังนี
้ ้จะมีผลทังด้
้ านบวกและด้ าน
ลบต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริการ
2) ปั จ จั ย สถานการณ์ ที่ ค าดคะเนไว้ (Anticipated Situational Factors)
ผู้บริ โภคจะมีการคาดคะเนจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าจะเป็ นรายได้ ต้นทุนหรือประโยชน์ของ
สินค้ าและบริการ
3) ปั จจั ย สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ คาดคะเนไว้ (UnAnticipated Situational
Factors) ขณะที่ผ้ บู ริโภคกาลังตัดสินใจซื ้อนัน้ จะมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้ คาดไว้ มาเกี่ยวข้ อง ซึง่ มีผลต่อ
การตัดสินใจซื ้อ ได้ แก่ ไม่ชอบพนักงานขายทาให้ ไม่ซื ้อสินค้ านันๆ
้
5. ความรู้ สึกหลัง การซื อ้ (Post Purchase Feeling) หลังจากที่ ได้ มี ก ารซื อ้
และทดลองใช้ แล้ ว ผู้บริ โภคจะมีประสบการณ์ต่อสินค้ าและบริ การ หากมีความพึงพอใจก็จะเกิด
การแนะนาและบอกต่อ ในทางกลับกันหากไม่พงึ พอใจก็จะไม่กลับมาใช้ บริการนันอี
้ ก
วิทวัส รุ่งเรื องผล (2552) กล่าวถึง กระบวนการตัดสินในจของผู้บริ โภคสามารถแบ่ง
ออกได้ 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
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- ประสบการณ์
- กลุ่มบุคคล
- สื่อมวลชน
- สื่อการค้ าต่างๆ
ยอมรับความ
ต้ องการ

แสวงหา
ทางเลือก

- ความต้ องการภายใน/สิ่งเร้ าภายนอก
- กิจกรรมทางการตลาดบริษัท

- คาดหวัง/ไม่คาดหวัง
- พอใจ/ไม่พอใจ
- ร้ องเรี ยน/บอกต่อ
- การยืนยันความรู้สกึ
ประเมิน
ทางเลือก

ตัดสินใจ

พฤติกรรม
หลังการซือ้

- เวลา/สถานที่/ตรายี่ห้อ/ราคา/
จานวน/วิธีการจ่ายเงิน

ภาพประกอบ 6 กระบวนกรตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค
ที่มา: วิทวัส รุ่งเรืองผล. (2552). หลักการตลาด. หน้ า 48
1. การรับรู้ถึงความต้ องการ (Need Recognition) เป็ นกระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริ โภคจะเกิดขึน้ เมื่อเกิดความต้ องการ โดยความต้ องการนัน้ จะเป็ นความต้ องการพืน้ ฐานของ
มนุษย์ เมื่ อผู้บริ โภคยอมรับความต้ องการของตนเองแล้ ว ก็จะพยายามแสวงหาทาเลือก ถึงแม้
ผู้บ ริ โภคจะยอมรั บ ความต้ อ งการของผลิ ต ภัณ ฑ์ นัน้ แล้ วก็ ต าม ก็ ยัง สามารถยุติ ก ระบวนการ
ตัดสินใจซื ้อได้ เช่น ระดับฐานะ รายได้ เป็ นต้ น
2. แสวงหาทางเลือก (Identification of Alternatives) เป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้
ภายหลังการยอมรับความต้ องการของผู้บริ โภค ผู้บริ โภคก็จะพยายามแสวงหาทางเลือกนัน้ ก่อน
การตัดสินใจซือ้ อย่างไรก็ตามระดับการแสวงหาทางเลือกนัน้ ก็จะพยายามแสวงหาข้ อมูลของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ นัน้ มากขึน้ ระดับความเกี่ยวพัน ที่สูงหรื อต่านัน้ ขึน้ อยู่กับลักษณะความสาคัญ ของ
ผลิตภัณฑ์อยู่ 4 ประการคือ
1) ข้ อมู ล ที่ ผ้ ู บริ โ ภคมี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั น้ หากผู้ บริ โ ภคมี ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์นนั ้ ต่า ระดับความเกี่ยวพันและความพยายามในการหาข้ อมูลจะสูง จะใช้ เวลาในการ
หาข้ อมูลใช้ ระยะเวลานาน
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2) ราคาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หากผู้ บริ โภคจะจ่ า ยเงิ น จ านวนมากในการซื อ้
ผลิตภัณฑ์ ระดับความเกี่ยวพันในการหาข้ อมูลนันจะสู
้ งขึ ้นตามไปด้ วย
3) ความสาคัญต่อการยอมรับของสังคม ผลิตภัณฑ์สามารถบ่งบอกสถานะ
ทางสังคมหรื อสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ ูบริ โภคได้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มกั เป็ นสินค้ าประเภท รถยนต์
เสื ้อผ้ าราคาแพง เป็ นต้ น
4) ความส าคั ญ ทางกายภาพต่ อ ผู้ บริ โภค ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ
ผู้บริ โภคจะมีความเกี่ยวพันสูง เช่น หากผู้บริ โภคมีการแพ้ ยาชนิดหนึ่งจะพยายามหายาตัวอื่นที่มี
สรรพคุณเหมือนกันมาทดแทน
3. ประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation of Alternative) ภายหลัง จากการแสวงหา
ทางเลื อกแล้ ว ผู้บริ โภคจะท าการประเมิ นทางเลือกจากข้ อมูลที่มี ทัง้ นี ใ้ นขัน้ ตอนการประเมิ น
ทางเลือกแล้ วแต่ละบุคคลในการที่จะพิจารณา สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวพันสูงจะใช้ เวลาใน
การประเมินที่สนั ้ สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวพันต่า จะใช้ ระยะเวลาในการตัดสินใจที่นานกว่า
4. การตัด สิ น ใจซื อ้ (Purchase Decision) เมื่ อ สามารถประเมิ น ทางเลือกหรื อ
สรุ ป รู ป แบบชองผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ต้องการ จะเข้ าสู่ขัน้ การตัดสินใจ ทัง้ นีใ้ นการตัดสินใจซือ้ นัน้ จะมี
คุณลักษณะเพิ่มเติม เช่น ราคา บริ การขนส่ง การรับประกัน ซึ่งจะต้ องมีการเจรจากับผู้ขาย ทัง้ นี ้
ผู้บริโภคอาจมีการเปลี่ยนใจในขันตอนนี
้
้ได้
5. ความรู้ สึกหลังการซื ้อ (Post-Purchase Behavior) ผู้บริ โภคจะมีการประเมิน
คุณ ค่าหลังจากที่ใช้ บริ การหรื อผลิตภัณฑ์นัน้ แล้ ว พฤติกรรมหลังการซือ้ จะมีผลต่อการซือ้ สินค้ า
และบริการในครัง้ ต่อไป
อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และ จิระเสกข์ ตรี เมธสุนทร (2553) ได้ กล่าวถึงกระบวนการ
ตัดสินใจซื ้อ ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การยอมรับความต้ องการ (Need Recognition) ผู้ซือ้ จะตระหนักถึงปั ญหาที่
จาเป็ น ความจาเป็ นนัน้ อาจได้ รับแรงกระตุ้นจากภายนอก เช่น การโฆษณา คาแนะนาจากเพื่อน
จนทาให้ ผ้ บู ริโภคหาวิธีที่จะเกิดแรงจูงใจในการซื ้อสินค้ านัน้
2. การแสวงหาทางเลือก (Identification Search) หากผู้บริ โภคสนใจสินค้ าก็จะ
พยายามหาข้ อมูลนัน้ เพิ่มเติม หากผลิตภัณฑ์นนั ้ อยู่ใกล้ และผู้บริ โภคมีความพึงพอใจสูงก็จะเกิด
การซื ้อทันที ทังนี
้ ้ผู้บริโภคนันสามารถรั
้
บรู้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ดังนี ้
1) แหล่งบุ ค คล ได้ แก่ คนในครอบครัว ญาติ พี่ น้ อง เพื่ อ น คนคุย เคยหรื อ
คนแปลกหน้ า เป็ นต้ น
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2) แหล่ง การค้ า ได้ แก่ สื่ อโฆษณา พนัก งานขาย ผู้แทนจ าหน่ าย งานจัด
แสดงสินค้ า เป็ นต้ น
3) แหล่งสาธารณะ เช่น ผู้เคยใช้ สินค้ า ผู้ควบคุมตรวจสอบ เป็ นต้ น
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เป็ นวิธีที่ผ้ บู ริ โภคนาข้ อมูล
ที่ ไ ด้ ม าประเมิ น ตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท าการเลื อ กไว้ ดั ง นั น้ ในขัน้ ตอนการประเมิ น ทางเลื อ กนั น้
ด้ วยเหตุที่ผ้ บู ริโภคมีลกั ษณะที่แตกต่างกันจะประเมินทางเลือกจากปัจจัย 4 ประการ ดังนี ้
1) ผู้บริโภคมักจะสนใจคุณลักษณะและประโยชน์ของสินค้ าที่แตกต่างกัน
2) ผู้ บริ โภคมี ก ารเชื่ อ ถื อ ตราสิ น ค้ า ต่ า งกั น โดยในแต่ ล ะตราสิ น ค้ า จะมี
ลักษณะไม่เหมือนกัน
3) ผู้บริ โภคจะมีความพอใจในอรรถประโยชน์ของลักษณะของสินค้ าแต่ละ
อย่างต่างกัน
4) ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื ้อสินค้ าโดยการประเมินจากคุณค่าโดยรวม
4. การตั ด สิ น ใจซื อ้ (Purchase and Related Decision) เมื่ อ สามารถท าการ
ประเมินทางเลือกได้ แล้ ว จะเข้ าสูข่ นตอนการตั
ั้
ดสินใจซื ้อ โดยผู้บริ โภคจะเลือกซื ้อสินค้ าที่ชอบมาก
ที่ สุด อย่ างไรก็ ต ามในการตัง้ ใจซื อ้ สิ น ค้ าก็ อ าจถูก คั่น กลางด้ วยทัศ นคติ ของผู้อื่ น ซึ่ง จะท าให้
ความชอบสินค้ านัน้ ลดลง และปั จจัยที่คาดไม่ถึงอื่นๆ เช่น เมื่อตัง้ ใจที่จะซื ้อสินค้ าแล้ วอาจจะเกิด
เหตุการณ์ที่ของขาดตลาดหรือผู้เคยใช้ บอกต่อว่าไม่ดี อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในสินค้ านันได้
้
5. ความรู้ สึกหลังการซื ้อ (Post-Purchase Behavior) เป็ นกระบวนการหลังการ
ตัดสินใจซือ้ หากสินค้ าที่ใช้ นัน้ คุณภาพดี สามารถสร้ างความพึงพอใจได้ ก็จะมีการบอกต่อและ
แนะนาบุคคลอื่นมาใช้ บริ การด้ วย หากสินค้ านัน้ ต่ากว่า ความคาดหวังจะสร้ างความไม่พึงพอใจ
และไม่ต้องการใช้ สินค้ านันอี
้ ก
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังสิล ป์ (2555) ได้ กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจซือ้ ประกอบด้ วย
5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การยอมรั บ ความต้ องการ (Need Recognition) เป็ นขั น้ ตอนแรกของ
กระบวนการตัดสินใจ ลูกค้ าจะมีการรับรู้ถึงปั ญหาและความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ สินค้ าและบริ การ
ซึง่ จะทาให้ ลกู ค้ านันมี
้ ความตระหนักและต้ องการสินค้ าและบริการนันๆ
้
2. การค้ น หาข้ อมู ล (Information Search) เมื่ อ ลู ก ค้ า ต้ อ งการซื อ้ สิ น ค้ า และ
บริ การและรับรู้ปัญหาว่าต้ องการอะไร ขัน้ ต่อไปจะมีการค้ นหาข้ อมูล ถ้ าลู กค้ ามีการรับรู้ข้อมูลใน
ตัวสินค้ านันมาก่
้
อน จะใช้ ข้อมูลจากความทรงจามาช่วยในการตัดสินใจ หากแต่เป็ นสินค้ าใหม่จะ
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อาศัยการค้ นหาข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นเพื่อนสนิท ครอบครัว ญาติพี่น้อง พนักงาน
ตัวแทนจาหน่าย สื่อประชาสัมพันธ์หรือข้ อมูลจากองค์กรต่างๆ
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ลูกค้ าจะนาข้ อมูลที่ได้ มา
ทาการประเมินทางเลือก ในการประเมินทางเลือกนัน้ ลูกค้ าจะมีการประเมินจากผลประโยชน์ของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ (Benefits) ที่แตกต่างกันระหว่างผลิตภัณ ฑ์ เนื่องจากในการตัดสินใจของลูกค้ านัน้
มักจะมีการนาประสบการณ์และข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ จากการเรี ยนรู้และรับรู้หรือค้ นหาข้ อมูลจากแหล่ง
ภายนอก และทาการตัดสินใจว่าจะใช้ เกณฑ์อะไรในการพิจารณาซื ้อสินค้ านัน้
4. การตัด สิ นใจซื อ้ (Purchase Decision) เมื่ อลูกค้ าทาการประเมิ น ทางเลือ ก
แล้ วและได้ ตราสินค้ าที่ดีที่สดุ ลูกค้ าจะซื ้อสินค้ าและบริ การนัน้ ซึ่งเป็ นการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น
นัน้ ซึ่งองค์ กรต้ อ งให้ ค วามส าคัญ กับ ขัน้ ตอนนี ้ เนื่ องจากมี ค วามสาคัญ ในการกาหนดสิ น ค้ าที่
เหมาะสมกับผู้บริโภค
5. ความรู้ สึ ก หลั ง การซื อ้ (Post-Purchase Behavior) มี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ
ความรู้ สึกและพฤติกรรมที่ แสดงออกหลังมาจากมี การใช้ สิ นค้ าและบริ การนัน้ ทั ง้ นี จ้ ะเกิดผล
2 ทาง คือ พึงพอใจและไม่พึงพอใจซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อซ ้า ภาพลักษณ์ ของสินค้ าหรื อ
การบอกต่อไปยังลูกค้ าคนอื่น หากเกิดความไม่พอใจก็จะทาลายความจงรักภักดีต่อตราสินค้ านี ้
ไปด้ วย
ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิ ตินนั ท์ วารี วนิช (2551) ได้ กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจซื ้อ
ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การยอมรับความต้ องการ (Need Recognition) ผู้บริโภคจะตระหนักถึงความ
ต้ องการของตนเองว่ายังขาดหายไปในชีวิตของตน และจะมองหาผลิตภัณฑ์ ที่สามารถเติม เต็ม
ให้ กบั ความต้ องการนัน้
2. การค้ นหาข้ อมู ล (Information Search) ผู้ บริ โภคจะพยายามหาข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์มากที่สุดเพื่อนามาประกอบการตัดสินใจ เช่น หาข้ อมูลจากบุคคลใกล้ ตัว
สื่อต่างๆ หรือสอบถามจากผู้ร้ ู เป็ นต้ น
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ผู้บริโภคจะมีการนาข้ อมูล
ต่างๆ มาเปรี ยบเทียบและหาทางเลือกที่ดีและเหมาะสมกับ ตนเองมากที่สดุ ไม่ว่าจะพิจารณาจาก
ราคา ความโดดเด่ น ของสิ น ค้ า โดยอาจมี การประเมิ น จากคะแนนจากมากไปน้ อ ยของแต่ ล ะ
คุณสมบัติของสินค้ านัน้

59
4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) ผู้ซือ้ จะทาการตัดสินใจซือ้ สินค้ านัน้
ตามผลิ ต ภัณ ฑ์ ผู้ขาย เวลาในการซื อ้ และปริ ม าณการซื อ้ ทัง้ นี อ้ าจจะมี การพิ จ ารณาเพิ่ ม ขึ น้
หากซื ้อมากจะได้ ส่วนลด พิจารณาจากระยะเวลาในการใช้ งาน และระยะเวลาที่ต้องซื ้อครัง้ ต่อไป
เป็ นต้ น
5. ความรู้ สึกหลังการซื อ้ (Post-Purchase Behavior) ผู้ซื อ้ อาจมี พ ฤติก รรมใน
การตอบสนองต่อความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจจากการซื ้อสินค้ า กล่าวคือ
1) เมื่อพึงพอใจจะทาการซื ้อซ ้า และกลายเป็ นลูกค้ าที่มีความจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้ านันและมี
้
การบอกต่อไปยังลูกค้ าอื่น
2) เมื่ อ ไม่ พึง พอใจ ก็จ ะเลิก ใช้ และบอกต่ อถึงคุณ ภาพที่ไม่ ดีต่ อผู้อื่ นและ
เรียกร้ องให้ ผ้ ขู ายรับผิดชอบ
Kotler and Armstrong (2011) ได้ กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจซื ้อ ประกอบด้ วย 5
ขันตอน
้
ดังนี ้
1 การรับรู้ความต้ องการ (Need Recognition) เป็ นขันตอนแรกของกระบวนการ
้
ตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค เกิดจากการรับรู้ ความต้ องการภายในและความต้ องการจากภายนอก
ซึ่งในขัน้ ตอนนีผ้ ้ ูบริ โภคยังไม่นาปั จจัยใดๆ มาเข้ าในการพิจารณา หรื อกล่าวได้ ว่าในขัน้ ตอนนีจ้ ะ
เป็ นการหาความต้ องการของผู้บริ โภคที่แท้ จริง
2. การค้ นหาข้ อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริ โภคมีความต้ องการเกิดขึน้
มาแล้ ว ก็จะพยายามหาผลิตภัณ ฑ์หรื อบริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจ แต่ถ้า หากไม่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการได้ จะนาไปสู่ขนั ้ ตอนการหา
ข้ อมูลในผลิตภัณ ฑ์หรื อบริ การนัน้ ผ่านการหาข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น แหล่งข้ อมูลทางสังคม
และวัฒนธรรม เช่น การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ และการสอบถามจากบุคคล
3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เกิดจากการรวบรวมข้ อมูลที่ได้
รับมาประมวลกับความต้ องการของผู้บริโภคแต่ละบุคคล สามารถแบ่งออกเป็ น 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 การประเมิ น ทางเลื อ กโดยไม่ มี ป ระสบการณ์ มาก่ อ น
โดยผู้บริ โภคจะใช้ ความคิดเห็นของตนเองประกอบการกับการบอกเล่าของคนในครอบครัว และคน
สนิทเพื่อใช้ ในการตัดสินใจ
แนวทางที่ 2 การประเมินทางเลือกโดยมีประสบการณ์ มาก่อน ผู้บริ โภคจะมี
การประเมินผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ต้องมีระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์แล้ วในใจ
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4. การตั ด สิ น ใจซื อ้ (Purchase Decision) เป็ นขัน้ ตอนที่ ลู ก ค้ า ตั ด สิ น ใจครั ง้
สุดท้ าย หลังจากที่ได้ มีการประเมินทางเลือกทัง้ หมดแล้ ว โดยจะพิจารณาจากคุณค่า ประโยชน์ที่
ได้ รั บ เมื่ อ เที ย บกั บ ต้ นทุ น ที่ ต้ องเสี ย ไป โดยในขั น้ ตอ นนี จ้ ะใช้ ปั จ จั ย ทางสั ง คมเข้ ามาเป็ น
ส่วนประกอบในการตัดสินใจขันสุ
้ ดท้ ายและสิ่งที่เป็ นคุณค่าทางจิตใจ
5. ความรู้ สึก หลัง การซื อ้ (Postpurchase Behavior) เป็ น ผลมาจากผู้บ ริ โภค
ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์นนแล้
ั ้ ว จะทาการประเมินคุณค่าของสิ่งของนัน้ โดยเมื่อประเมินคุณค่าสิ่งที่ได้ รับ
แล้ ว หากผลิ ต ภัณ ฑ์ นัน้ มี ค วามพึ ง พอใจมาก ก็ จ ะเกิ ด การซื อ้ ต่ อ และเกิ ด ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์นนั ้ หากคุณค่าที่ได้ รับไม่พงึ พอใจ ผู้บริโภคจะเปลี่ยนตรายี่ห้อสินค้ าและเลิกซื ้อ
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ตาราง 6 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ

ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการ

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล

ด้ านการประเมินทางเลือก

ด้ านการตัดสินใจ

ด้ านความรู้สึกหลังการซื ้อ

การตัดสินใจ

ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558)

√

√

√

√

√

วิทวัส รุ่งเรืองผล (2552)
อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และ จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร (2553)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555)

√

√

√

√

√

ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิ ตินนั ทร์ วารี วนิช (2551)

√

√

√

√

√

Kotler and Armstrong. (2011)

√

√

√

√

√

ผู้ศึกษา

√ หมายถึง มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรที่ศกึ ษา
× หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั กับตัวแปรที่ศกึ ษา

จากแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจ ผู้ วิ จัย ได้ เลื อ กการตัด สิ น ใจผ่ า นกระบวนการ
ตัดสินใจซื ้อ 5 ขัน้ โดยมีการนาแนวคิดของลภัสวัฒ น์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558), วิทวัส รุ่ งเรื องผล
(2552), อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และ จิระเสกข์ ตรี เมธสุนทร (2553), ศิวฤทธิ์ พงศกรรังสิลป์ (2555),
ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิ ตินันท์ วารี วนิช (2551) และ Kotler and Armstrong (2011) มาเป็ นกรอบ
ในการศึกษาเรื่ อง แรงจูง ใจ การรับ รู้ นโยบายภาครัฐ การประชาสัม พันธ์ แ ละภาพลักษณ์ ก าร
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ างทอง ทัง้ นี ใ้ นการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ได้ แก่
1. การรับ รู้ ถึงความต้ อ งการ คือ การตระหนักถึงปั ญ หาหรื อถูกกระตุ้น ให้ เกิ ด
ความต้ องการที่จะเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้ แก่ ความเครียดจากการทางาน/เรี ยน/ภาวะ
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เศรษฐกิจ กระแสจากละคร ได้ พบปะกับผู้คนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหมือนกัน และ
ต้ องการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ
2. การค้ นหาข้ อมู ล คื อ ความต้ องการที่ จ ะมี ก ารแสวงหาข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะที่สาคัญเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้ แก่ การหาข้ อมูลผ่านคาบอกเล่าหรื อ
การถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น Pantip.com และเพจ รี วิวการท่องเที่ยว เป็ นต้ น นาประสบการณ์
ในอดีตในทางท่องเที่ยวอื่นๆ มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจด้ วย ติดตามการอัพเดทปฏิทินการ
ท่องเที่ยวจากสานักงานการท่องเที่ยวจังหวัด และ การได้ สอบถามจากบุคคลใกล้ ชิด เช่น เพื่อน
ครอบครัว ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่แห่งนันมาก่
้
อน
3. การประเมินทางเลือก คือ การที่นาข้ อมูลข่าวสารที่ได้ จากการค้ นหาข้ อมูลมา
พิ จ ารณาถึ ง ลัก ษณะต่ า ง ๆ ก่ อ นที่ จ ะตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม ได้ แ ก่ การ
เปรี ยบเทียบแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่อื่น ก่อนตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว การออกแบบ
รูปแบบจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้ องกับพื ้นถิ่น เช่น การแต่งกาย อาหาร การมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ดี เช่น เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย กล้ องวงจรปิ ด และมีไกด์ชุมชนคอยให้
คาแนะนาและอธิบายถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ ดี
4. การตัดสิ นใจ คือ การประเมิ นถึงความต้ องการที่ ตรงกับความต้ องการของ
นักท่องเที่ยวมากที่สดุ ได้ แก่ระยะทางไม่ไกลจากที่พกั เหมาะกับรูปแบบการดาเนินชีวิต การรักษา
ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวที่ดี และสามารถเดินทางไปเช้ า- เย็นกลับได้
5. ความรู้ สึกหลังการซือ้ คือ ความรู้ สึกที่ได้ รับหลังจากมีการเดินทางท่องเที่ยว
เชิงวัฒ นธรรม ได้ แก่ สถานที่แหล่งท่องเที่ยวสวยงามและตรงตามข้ อมูลที่ ได้ ศึกษามาเกินความ
คาดหมายตามที่ ตัง้ ไว้ จะแนะน าบุค คลที่ ร้ ู จัก มาท่ อ งเที่ ยวสถานที่ แห่ ง นี ้ และภาพรวมความ
พึงพอใจต่อการบริการที่ได้ รับ
ข้ อมูลแหล่ งท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
จากกแผนพัฒนาภาคกลางและพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2564) กล่าวถึง การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้ างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทัว่ ทัง้ ภาค การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่มี ศักยภาพ เช่ น กลุ่ม การท่องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรม ประวัติศาสตร์ และศาสนา
กาญจนบุรี-สุพ รรณบุรี -พระนครศรี อยุธยา-อ่างทอง-สิงห์ บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐมราชบุรี-เพชรบุรี กลุ่มดูแลสุขภาพด้ วยแพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี -สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี
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และกลุม่ ท่องเที่ยวทางน ้าอาทิ พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บรุ ี โดยปรับปรุง
และพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วให้ มี คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า เพิ่ ม มี ค วาม
หลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน ทัง้ นีใ้ นกลุ่ม จังหวัดที่มี การ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศาสนา ได้ มีการกาหนดในแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒ นาตามห่วงโซ่คุณ ค่า โดยมีการปรับปรุ งและพัฒ นากิจกรรมการท่องเที่ยวให้ มี
คุณ ค่าและมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลายและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด - ปรับปรุ ง
และพัฒ นาสินค้ าและ บริ การด้ านการท่องเที่ยวให้ ได้ มาตรฐานสากล - พัฒนาบุคลากรด้ านการ
ท่ อ งเที่ ย ว - พั ฒ นารู ป แบบ นวัต กรรม สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว (ส านัก งานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561)
จั ง ห วั ด อ่ า งท องตั ง้ อยู่ ใ น พื ้น ที่ ราบ ลุ่ ม ภ าคกลางของป ระเทศ ไท ย ห่ างจาก
กรุ ง เทพมหานครตามทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 32 (สายเอเชี ย ) ระยะทางประมาณ 105
กิโลเมตร และเส้ นทางตามลาแม่น ้าเจ้ าพระยาถึงตลาดท่าเตียน ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร
มีรูปร่างลักษณะคล้ ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีส่วนกว้ างตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก มีส่วน
ยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ ใกล้ เคียงกันประมาณ 40 กิโลเมตร พืน้ ที่ ทัง้ หมด 968.372 ตาราง
กิโลเมตร หรื อ 605,232.5 ไร่ และมี ความสาคัญ ในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมการ
เชื่ อมโยงการส่งเสริ ม การท่องเที่ยวเมื องรองในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งในขณะนีไ้ ด้ มี การขับเคลื่อน
นโยบายการท่องเที่ยวเมืองรองที่จะเพิ่มศักยภาพและมูลค่าทางการท่องเที่ยว ซึ่งในปี งบประมาณ
2562 มีโครงการที่เกี่ยวข้ องกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ดังนี ้
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ตาราง 7 แผนงานโครงการ กิจกรรมหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
แผนส่ งเสริมการท่ องเที่ยว
ความสอดคล้ องกับแผนงาน/โครงการ/
เมืองรอง Amazing Thailand Go
กิจกรรมหลักของแหล่ งท่ องเที่ยวเชิง
Local
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
1. Enjoy Local เที่ยวชุมชนได้ ล้ ุนได้ แต้ ม
ใช้ เทคโน โลยี ส มั ย ใหม่ อาทิ Google
Local Guide วางแผนการท่องเที่ ยวด้ วย
ตัวเอง รวมถึงสร้ างแรงจูงใจในการใช้ จ่าย
เช่น e-Coupon ส่วนลดสินค้ าและบริ การ
ตลอดเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว และการสะสม
แต้ ม TAT Point ผ่ านระบบออนไลน์ โดย
จะมี ก ารบริ ห ารจั ด การ Big Data แบบ
Real Time
2. Set Local ก ระ ตุ้ น ก า รจั ด ป ระ ชุ ม
สั ม มนา และกิ จ กรรม CSR (MICE) ใน
เมื อ งรอง โดยเน้ นการเดิ น ทางในวั น
ธรรมดา
3. Local Link รวบรวมและคัดกรองชุมชน โครงการเส้ นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและ
ทั่วประเทศที่มี ศักยภาพ รวมไปถึงจัดทา นันทนาการ เทศบาลเมืองอ่างทอง
เส้ นทางท่องเที่ยวเมืองรอง อาทิ เส้ นทาง
Green, เส้ น ท า ง จั ก รย า น แ ล ะ ก า ร
ออกแบบเส้ นทางตามไลฟ์ สไตล์ใหม่ เช่น
เส้ น ทางงานฝี มื อ , เกษตรกรรม, วิ ถี ชี วิ ต
และอาหาร เป็ นต้ น โดยหวังเพิ่ม สัดส่วน
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางจัง หวัด ท่ อ งเที่ ย ว
หลัก ไปยั ง จัง หวัด ท่ อ งเที่ ย วรองสัด ส่ ว น
65 : 35
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ตาราง 7 (ต่อ)
แผนส่ งเสริมการท่ องเที่ยว
เมืองรอง Amazing Thailand Go
Local
4. Eat Local ประชาสัม พั น ธ์ อ าหารถิ่ น
(Locallicious) อาหารอร่ อ ย อาหารห้ า ม
พลาด โดยส่ง เสริ ม การน าเที่ ย วประเภท
Local Food Tours การเยี่ ย มชมแหล่ ง
ผลิต แหล่งวัตถุดิบด้ านอาหารท้ องถิ่น
5. Our Local สร้ างสรรค์ แ ละสนั บ สนุ น
การจั ด กิ จ กรรม Community Events
กระจายทุกพืน้ ที่ทุกสัปดาห์ และส่งเสริ ม
การท่ อ งเที่ ย วในเทศกาลงานประเพณี
ประจาท้ องถิ่น

ความสอดคล้ องกับแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมหลักของแหล่ งท่ องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
โครงการ Eat Run Fun Friends & Festival

1. โครงการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ได้ แก่ งานมกรรมลิเก งานเทศกาลกิน
ผัดไท ไหว้ พระสมเด็จเกษไชโย งานราลึกสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
2. โครงการส่งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้ แก่
งานเทศกาลไหว้ พระนอนวัดขุนอินทรประมูล
3. โครงการส่งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้ แก่
งานแข่งขันเรื อพาย งานราลึกสมเด็จพระนเรศวร
ม ห าราช งาน ส ดุ ดี วี ร ช น พั น ท้ าย น รสี งห์
งานมหกรรมกลองนานาชาติ
4. โครงการสดุดีวีรชนคนแสวงหา
5. โครงการงานขนมจีนวีรชน
6. โครงการพัฒนา ปรับปรุงตลาดน ้าสามโก้
7. โครงการราลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ
และโครงการราลึกวีรชนคนถูกลืมขุนรองปลัดชู
8. โครงการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ริม
แม่น ้าน้ อยตามรอยเสด็จประพาสต้ น
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ตาราง 7 (ต่อ)
แผนส่ งเสริมการท่ องเที่ยว
เมืองรอง Amazing Thailand Go
Local
6. Local Heroes - Towards Global
Sustainable Tourism Council แ ล ะ
B2D (Business to Digital) เ ป็ น ก า ร
สนับสนุนวิทยากร นักวิชาการ ศิลปิ น ผู้มี
ชื่ อ เสี ย งผลงานการสร้ างสรรค์ อ อกแบบ
และแนะนาแหล่งทุน เพื่ อการพัฒ นาคน
สร้ างเสริ มความเข้ มแข็งให้ ชุมชนจากองค์
ค ว า ม รู้ ต่ า ง ๆ เพื่ อ เท่ า ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ ย นแปลง และการแข่ง ขัน ในอนาคต
(Digital Age)
7. Local Strength พั ฒ น า Creative
Tourism โดยสนับสนุนผู้ป ระกอบการรุ่ น
ใหม่ ใ นธุ ร กิ จ บริ ก ารและการท่ อ งเที่ ย ว
(Travel Tech & Startup Business in
Services)

ความสอดคล้ องกับแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมหลักของแหล่ งท่ องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
1. โครงการเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพบุ ค ลากรและ
องค์ กรด้ านการท่องเที่ยวกลุ่มจั งหวัดเพื่อสร้ าง
มูล ค่าเพิ่ ม กิ จ กรรมพัฒ นาเครื อข่ ายท่อ งเที่ ย ว
ชุมชน
2. โครงการพัฒนาระบบบริ หารจัดการและการมี
ส่วนร่วมด้ านการท่องเที่ยว 3. ศูนย์ต๊ กุ ตาชาววัง
บ้ านบางเสด็จ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้ านการท่องเที่ยว
กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรด้ านการจัดการที่
พักโฮมสเตย์
2. โครงการพัฒนาเครื อข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
อย่างสร้ างสรรค์

ทื่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง, 2562
จากตาราง 7 พบว่ า จัง หวัด อ่ า งทองมี ก ารพั ฒ นาแผนด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วาม
สอดคล้ องกับแผนส่งเสริ มการท่องเที่ยวเมืองรอง Amazing Thailand Go Local ซึง่ ในการวิจยั ใน
ครัง้ นีจ้ ะเป็ นการศึกษาแรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง โดยจะมีประเด็นที่
ครอบคลุม ที่จ ะสามารถนาไปเป็ น แนวทาง หรื อข้ อเสนอแนะในการพัฒ นาแหล่งท่ องเที่ยวเชิ ง
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วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทองได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ทัง้ 7 อาเภอ พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวม 36 แหล่ง ประกอบไปด้ วย
ตาราง 8 จานวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ที่ตงของแหล่
ั้
งท่องเที่ยว
อาเภอเมืองอ่างทอง
อาเภอวิเศษชัยชาญ
อาเภอโพธิ์ทอง
อาเภอป่ าโมก
อาเภอแสวงหา
อาเภอไชโย
อาเภอสามโก้

จานวน (แห่ง)
9
6
8
8
1
2
2

ที่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอ่างทอง, 2561
จากตาราง 8 พบว่า อาเภอที่มี จานวนแหล่งท่องเที่ยวสูงสุด คือ อาเภอเมื องอ่างทอง
จานวน 9 แห่ง (ร้ อยละ 25) รองลงมา คือ อาเภอโพธิ์ทองและอาเภอป่ าโมก จานวน 8 แห่ง (ร้ อย
ละ22) อาเภอวิเศษชัยชาญ จานวน 6 แห่ง (ร้ อยละ 17) อาเภอไชยาและอาเภอสามโก้ จานวน 2
แห่ง (ร้ อยละ5) และอาเภอแสวงหา จานวน 1 แห่ง (ร้ อยละ 3)
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อาเภอแสวงหา
3%

อาเภอไชโย
5%

อาเภอสามโก้
6%
อาเภอเมืองอ่างทอง
25%

อาเภอป่ าโมก
22%
อาเภอโพธิ์ทอง
22%

อาเภอวิเศษชัย
ชาญ
17%

ภาพประกอบ 7 สัดส่วนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ที่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอ่างทอง, 2561
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างแรงจูงใจในการท่ องเที่ยวและการตัดสินใจ
จุฑาภรณ์ ฮาร์ ล และ ศศิธร ง้ วนพันธ์ (2557) ได้ ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ างประเทศ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 261 คน มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 140 คน
การศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี จานวน 281 คน สถานภาพสมรสหรื ออยู่ด้วยกัน จานวน 208 คน
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 252 คน มีถิ่นกาเนิดในทวีปเอเชีย จานวน 173 คน ความถี่ใน
การท่องเที่ยว 2-3 ครัง้ ต่อปี จานวน 301 คน ใช้ เวลาเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ 11-15 วัน
จานวน 198 คน เหตุผ ลหลักในการตัดสินใจท่องเที่ยว เพราะความโดดเด่นและมี ชื่อเสียงของ
ประเทศและสถานที่ท่อ งเที่ยว จ านวน 263 คน สมาชิ กในครอบครัวเป็ น ผู้มี ส่วนร่ วมตัดสิน ใจ
จานวน 120 คน และใช้ สื่อออนไลน์หรื อเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตเป็ นแหล่งข้ อมู ลข่าวสารที่ใช้ ในการ
ตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย ว จ านวน 311 คน ส าหรั บ แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วในด้ า นปั จ จัย สถานที่
ท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ในด้ าน
ปั จจัยทางวัฒนธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับความหลากหลายทางประเพณีและ
วัฒนธรรม ปั จจัยด้ านการบริการการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับการให้ ความ
ช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน และปั จจัยด้ านอื่นๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับโปรแกรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยวในด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านวัฒ นธรรม ด้ านการบริ การ และด้ านอื่นๆ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนั กท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ชิตวร ประดิษฐ์ รอด (2557) ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว และ
ปั จจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวปริ มณฑลของคนวัยทางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 205
คน มีอายุ 21 – 30 ปี จานวน 171 คน มีสถานภาพโสด จานวน 296 คน ระดับการศึกษาอยู่ในช่วง
ปริ ญ ญาตรี จ านวน 251 คน มี ร ายได้ 15,001 – 30,000 บาทต่ อ เดื อ น จ านวน 238 คน และ
ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 270 คน มีวัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวเพื่อ
พัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ จ านวน 234 คน บุ ค คลที่ ร่ ว มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วคื อ เพื่ อ น จ านวน 217 คน
มีระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 1 – 2 วัน จานวน 253 คน ช่วงเวลาในการ ดินทางท่องเที่ยว
ในวันเสาร์ -อาทิตย์ จานวน 190 คน และค่าใช้ จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวใน 1,001 – 2,000 บาท
จานวน 197 คน โดยมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวในด้ านสิ่งดึงดูดใจ และ
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การเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญเกี่ยวกับ สถานที่ท่องเที่ยวแถบ
ปริ ม ณฑลมี เอกลักษณ์ ที่ น่าสนใจเป็ น หลัก ด้ านการเข้ าถึงแหล่งท่ องเที่ ยว ให้ ความสาคัญ กับ
สถานที่ท่องเที่ยวแถบปริ ม ณฑลมีร้านอาหารและเครื่ องดื่มที่มีคุณ ภาพ และด้ านการบริ การให้
ความสาคัญ กับสถานที่ท่องเที่ยวแถบปริ มณฑลมีสถานพยาบาลที่ทันสมัยกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีเพียงแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในด้ านการบริการ ที่สง่ ผลต่อการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กท่ อ งเที่ ย วปริ ม ณฑลของคนวัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ส่ วนการเข้ าถึ ง
สิ่งอานวยความสะดวกและสิ่งดึงดูดใจ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวปริ มณฑลของคนวัย
ทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
วรพรรณ สงัดศรี (2558) ได้ ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจมา
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนบ้ านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 254 คน อายุ 20-29 ปี จานวน 159 คน สถานภาพโสด 255 คน
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 237 คน อาชีพนิสิต/นักศึกษา จานวน 120 คน รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนน้ อยกว่า 15,000 บาท จานวน 120เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบ้ านหนองขาวเป็ นครัง้ แรก
จานวน 238 คน มีการเดินทางร่วมกับเพื่อน จานวน 121 คน และระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1-2
วัน จานวน 341 คน ในด้ านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในด้ านสิ่งดึงดูดใจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับแหล่งท่องเที่ยวมีวฒ
ั นธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ให้ ความสาคัญกับมีศนู ย์ให้ บริการและคาแนะนาแก่นกั ท่องเที่ยว ด้ านการเข้ าถึงให้ ความสาคัญกับ
แหล่งท่องเที่ยวตังอยู
้ ่ในทาเลที่เข้ าถึงได้ สะดวกและด้ านการบริ การให้ ความสาคัญกับการดูแลเอา
ใจใส่ของเจ้ าหน้ าที่และคนในท้ องถิ่นที่ดี ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านการเข้ าถึ ง ด้ านการบริ การ ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวบ้ านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
เปรมทิพย์ ชมภูคา และ สุพาดา สิริกตุ ตา (2559) ได้ ศึกษาเรื่อง พลังการบอกต่อออนไลน์
และปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 283 คน อายุ 21-30 ปี
จานวน 243 คน สถานภาพโสด จ านวน 326 คน การศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี จ านวน 258 คน
รายได้ ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จานวน 156 คน อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 178
คน รับรู้ ข้ อมูลผ่ านการบอกต่อออนไลน์ ผ่านทาง Social News และ Bookmarking ผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านวัฒนธรรม ด้ านอารมณ์
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ด้ า นการพั ฒ นาตนเองและด้ านส่ ว นบุ ค คล 2) องค์ ป ระกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งที่ดึงดูดใจ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ สิ่งอานวยความสะดวกในการ
เดิ น ทาง ที่ พัก และกิจ กรรมต่ างๆ 3) ปั จ จัย สนับ สนุน อื่ น ๆ ประกอบด้ วย ด้ านความปลอดภัย
ด้ านนโยบายการส่งเสริ มการท่องเที่ยวของรัฐบาล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวใน
กลุม่ อาเซียนของนักท่องเที่ยวชาวไทย
Hsi-Ying Hsieh (2016) ได้ ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการท่องเที่ ยวและภาพลักษณ์ การ
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักเดินทางแบ็คแพ็คเกอร์ ในไถหนาน ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ น เพศชาย ร้ อยละ 56.2 มี อ ายุ 20 - 30 ปี ร้ อยละ 64
ใช้ มอเตอร์ ไซค์ในการเดินทาง ร้ อยละ 83 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในด้ านแรงจูงในใน
การท่องเที่ยว จะพิจารณาจากสิ่งดึงดูดใจในด้ านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ได้ แก่ เยี่ยมชมสถานที่ใหม่ / เรี ยนรู้ และสัม ผัสกับสิ่งใหม่ ๆ และด้ านภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว
จะพิ จ ารณาจากสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ ทรั พ ยากรทางประวัติ ศ าสตร์ แหล่ง ซื อ้ ขายสิ น ค้ า
และด้ านคุณ ภาพการบริ ก าร ได้ แก่ ความหลากหลายและราคาของอาหาร จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า อายุ ที่อยู่อาศัย อาชีพ รูปแบบการเดินทาง และรายได้ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การตัดสิ น ใจท่ องเที่ยวของนัก เดินทางแบ็คแพ็ คเกอร์ ในไถหนาน ต่างกัน และแรงจูงใจในการ
ท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจในการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการเข้ า ถึ ง ด้ า นวัฒ นธรรม และ
ภาพลักษณ์ ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว และด้ านคุณภาพการบริ การ ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ของนักเดินทางแบ็คแพ็คเกอร์ ในไถหนาน
Seyidov and Adomaitiene (2016) ได้ ศึก ษาเรื่ อง ปั จ จัย ที่มี อิท ธิ พ ลต่อการท่อ งเที่ ย ว
ชุมชน กรณีศึกษา : แหล่งท่องเที่ยวในอาเซอร์ ไบจาน ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 58.10 อายุ 26-40 ปี ร้ อยละ 33.50 สถานภาพโสด ร้ อยละ 66 อาชีพ
พนักงานบริ ษัท ร้ อยละ 45.40 ใช้ ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1-3 วัน ร้ อยละ 33.50 รับรู้ข้อมูลจาก
สื่ออินเตอร์ เน็ต ร้ อยละ 35.20 เดินทางท่องเที่ยวโดยอาศัยบริ ษัททัวส์ ร้ อยละ 33.50 และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 500 ยูโร ปั จจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ได้ แก่ ด้ านสภาพแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญ กับการต้ องการความใกล้ ชิดและความงามตาม
ธรรมชาติ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านสิ่ งดึงดูดใจ ให้ ความสาคัญกับการได้ เที่ยวชมในชุมชน
และปั จจัยนโยบายภาครัฐ ให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มและสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาครัฐ
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านแรงจูงในการท่องเที่ยว ได้ แก่ สิ่งอานวยความ
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สะดวกและสภาพแวดล้ อม ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน กรณี ศึกษา :
แหล่งท่องเที่ยวในอาเซอร์ ไบจาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความสัมพันธ์ ระหว่ างการรั บรู้ นโยบายภาครัฐและการตัดสินใจ
พิมพ์ ลภัส สุขสวัสดิ์ (2560) ได้ ศึกษาเรื่ อง ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี
เงินได้ บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 52.00 มี อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้ อยละ 45
มีการศึกษาต่า กว่าระดับปริ ญ ญาตรี ร้ อยละ 80.50 ประกอบอาชีพอิสระ ร้ อยละ 32.50 ความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ ความส าคัญ กับขัน้ ตอนการช าระภาษี และการสิทธิ การลดหย่อนภาษี ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
เสียภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ของประชนชนในจังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่าง
ทังนี
้ เ้ นื่องจากปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริ ญก้ าวหน้ าและเข้ าถึงบุคคลทุกเพศ ทุกวัย
ทุกอาชีพ และประชาชนเกิดการรับรู้ต่อนโยบายการให้ บริ การเสียภาษี และเรี ยนรู้การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มขึน้ จึงทาให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาและ
เรื่ อง อื่น ๆ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตได้ ด้วยตัวเอง ซึ่งจะนามาซึ่งการตัดสินใจวางแผนทางด้ านการ
ทาธุรกรรมและการลงทุนในด้ านต่างๆ ได้
Alrwajfah, García, and Macías (2019) ได้ ศึกษาเรื่ อง การรับรู้ นโยบายภาครัฐต่อการ
พัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว กรณี ศึ ก ษา เมื อ งเพตรา ประเทศจอร์ แ ดน ผลการวิ จัย พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 235 คน ร้ อยละ 50.3 ที่อยู่อาศัย Wadi Musa จานวน
254 คน ร้ อยละ 54.40 อายุ 25-34 ปี จ านวน 178 คน ร้ อยละ ร้ อยละ 38.10 ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี จานวน 245 คน ร้ อยละ 52.50 การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวช่ วยปรับปรุ ง การท่องเที่ยวให้ ดีขึน้ ด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ ความส าคัญ กับการให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องของบุคลากรการท่องเที่ยวจะช่วยสร้ าง
รายได้ ทางการท่องเที่ยวยมากขึน้ ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญ
กับ กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ความบัน เทิ ง ช่ วยสร้ างความเข้ ม แข็ง ทางการท่ อ งเที่ ย วให้ ม ากขึ น้
ด้ านความปลอดภัย ทางการท่ องเที่ ยว ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ความส าคัญ ต่ อการลดจ านวน
อาชญากรที่จะเข้ ามาในแหล่งท่องเที่ยว ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการรับรู้ นโยบายภาครัฐ ต่อการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน และด้ านบุคลากรที่
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ให้ บริ การทางการท่องเที่ยวและด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว มีการรับรู้เชิงบวกต่อความ
พึงพอใจต่อการบริ หารการท่องเที่ยว และมี อิทธิพ ลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว เมื อง
เพตรา ประเทศจอร์ แดน
Ayamga, Perprem, and Atampugre (2018) ได้ ศึกษาเรื่ อง การรับรู้ของผู้เสียภาษี
ต่ อ นโยบายการบริ ห ารภาษี ในเขตเทศบาลเมื อ งลอลาร์ กานา ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 93 คน อายุ 35-44 จานวน 64 คน การศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี จ านวน 56 คน การรับรู้ นโยบายการบริ หารภาษี ในเขตเทศบาลเมื องลอลาร์ กานา
ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ความส าคัญ กับ การน าภาษี ไปพัฒ นาส าหรั บ โครงการที่ จ ะเกิด ขึน้ ใน
อนาคต ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้นโยบายการบริหารภาษี ทรัพย์สินที่มีศกั ยภาพ จะ
สามารถเพิ่มรายได้ ที่จะเกิดขึ ้นภายในของเทศบาลเมืองลอลาร์ ได้ อย่างไรก็ตามหากเพิ่มการสร้ าง
การรับรู้ เกี่ ยวกับ ภาษี ทรัพ ย์ สิ นแก่ผ้ ูเสียภาษี ก็จ ะสร้ างความเชื่ อมั่นในการท างานของเทศบาล
รวมทังผู
้ ้ เสียภาษียงั สามารถนาข้ อมูลที่ได้ รับมาประเมินประกอบการตัดสินใจในการสนับสนุนการ
ทางานของภาครัฐ
Hugo (2014) ได้ ศึกษาเรื่ อง การรับรู้ นโยบายภาครัฐ ต่อการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง ร้ อยละ 56.40 มี รายได้ ต่ อ ปี
มากกว่า 200,000 ดอลลาร์ สหรัฐ ร้ อยละ 15.4 มีอายุระหว่าง 50-64 ปี ร้ อยละ 38.50 การศึกษา
สูงกว่าระดับปริ ญ ญาตรี ร้ อยละ 37.70 เชือ้ ชาติ Hispanic/Latino ร้ อยละ 8.9 นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เดินทางมาจาก Arizona ร้ อยละ 51.80 ใช้ เวลาในการท่องเที่ยว 1-5 วัน ร้ อยละ 36.90 มีการ
ค้ นหาข้ อมูลผ่านหนังสือพิมพ์ ร้ อยละ 2.56 ทัศนติต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ ความสาคัญ กับการได้ พบปะหรื อพูดคุยกับชุมชน การรับรู้ นโยบายภาครัฐด้ านการเชื่อมโยง
เส้ นทางการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ โดยใช้ เวลาไม่ ม าก ด้ านกิ จ กรรมการท่ องเที่ ย ว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ค วามส าคัญ กับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวต้ องมี เสน่ห์ดึงดูดใจและเน้ นการมี ส่วนร่ วม ด้ านสิทธิประโยชน์ ทางภาษี
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับภาครัฐมีการสนับสนุนการนาภาษีมาใช้ ในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อให้ นักท่องเที่ยวชาระค่าบริ การการท่องเที่ยวที่ ถูกลง ผลจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า การรับรู้ ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้ านสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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Jin, Hu, and Kavan (2016) ได้ ศึกษาเรื่ อง การรับรู้ นโยบายภาครัฐต่อการพัฒ นา
และการจัดการสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ
68.10 อายุ 18- 35 ปี ร้ อยละ 38.40 รายได้ เฉลี่ย 40,000–80,000 ดอลลาร์ สหรัฐต่อปี ร้ อยละ
43.50 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้ อยละ 65.20 การรับรู้นโยบายภาครัฐ การพัฒนาและการ
จัด การสถานที่ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในด้ านการของผู้ตอบแบบสอบถามในด้ านการเชื่ อมโยง
เส้ นทางการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับการเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งใหม่ๆ ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้ ความสาคัญกับการจัดงานประเพณีและ
กิจกรรมที่เป็ นงานประจาปี อย่างต่อเนื่อง ด้ านบุคลากรทางการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับการแสดงถึงความเป็ นมิตรสามารถอธิบายข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่นกั ท่องเที่ยวได้
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาและการจัดการสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยวและด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว
มี ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และเป็ น ตัว กระตุ้น ให้ เกิ ด การตัด สิ น ใจเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเมืองในซีอาน
Liu and Ma (2017) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ ต่ อ การจัด การแหล่ ง
ท่องเที่ยวของเมืองซีอาน ประเทศจีน ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชายและหญิง
ร้ อยละ 50.00 มีอายุระหว่าง 15 ถึง 44 ปี ร้ อยละ 72.60 นักท่องเที่ยวเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา
ร้ อยละ 63.3 มีระดับปริ ญ ญาตรี ร้ อยละ 78.80 ประกอบอาชีพ นักธุรกิจหรื อผู้เกษี ยณ ร้ อยละ
76.50 มีรายได้ ต่อปี ระหว่าง 20,000 ถึง 80,000 USD ร้ อยละ 76.50 การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อ
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวของเมืองซีอาน ประเทศจีน ในมุมมองของนักท่องเที่ยวพบว่า ด้ านการ
เชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับการขนส่งในเมืองที่สะดวก
และรวดเร็วในการท่องเที่ยวและการบริการขนส่งสาธารณะในรูปแบบที่หลากหลาย ด้ านกิจกรรม
การท่ องเที่ ย ว ผู้ ต อ บ แบ บ ส อ บ ถ าม ให้ ค วาม ส าคั ญ กั บ การช็ อ ป ปิ ้ ง ใน ศู น ย์ ก ารค้ า
ด้ านสภาพแวดล้ อม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับมรดกทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ของเมื องซีอาน ด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว ให้ ความสาคัญกับการบริ การรักษา
ความด้ านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้นโยบาย
ภาครั ฐ ต่ อ การจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของเมื อ งซี อ าน หากมี ก ารรั บ รู้ ที่ ดี ใ นด้ านคมนาคม
ด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยวและด้ านสภาพแวดล้ อม
จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและมีแนวโน้ มที่นกั ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเมืองซีอาน ประเทศจีน
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Nunkoo (2015) ได้ ศึกษาเรื่ อง การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
กรณี ศึกษา ภูมิ ภ าคไนแองกา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง
ร้ อยละ 65.70 สมถานภาพสมรส ร้ อยละ 53.7 อายุ 55- 64 ปี ร้ อยละ 32.20 การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ร้ อยละ 50 การรับรู้นโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐในด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการ
ท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกั บการจัดการด้ านการจราจรที่ดี ด้ านบุคลากรที่
ให้ บริการทางการท่องเที่ยว ให้ ความสาคัญกับบุคลากรต้ องมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยว
ของรัฐบาลทั่วไป ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้ ความสาคัญกับกิจกรรมพิเศษด้ านการท่องเที่ยว
ด้ านสินค้ าและบริ การทางการท่องเที่ยว ให้ ความสาคัญกับราคาสินค้ าที่มีมาตรฐาน ผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรสาคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว
จะมีทัศนคติเชิงบวกมากขึน้ หากมีการส่งเสริ มให้ สถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่น จะส่งผลต่อตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคไนแองกา เพิ่มขึน้ รวมทัง้ ด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว
จะมีทศั นคติเชิงบวกมากขึ ้นหาก หากได้ รับการสนับสนุนจากชุมชนเพื่อฝึ กอบรมบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวให้ มีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อตัดการสินใจเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคไนแองกา เพิ่มขึ ้น
Yeniasır and Gokbulut (2018) ได้ ศึกษาเรื่อง การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยว
ที่มี ต่อนโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมอย่างยั่งยืนบนเกาะ: กรณี ของนิโคเซี ย ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเงินเดือนมากกว่า 2,000 TLs จานวน 60 คน มีอายุมากกว่า
21 ปี ขึน้ ไป จ านวน 50 คน มี การศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี จานวน 58 คน ประกอบอาชี พ เป็ น
พนักงานในหน่วยงานราชการ จานวน 55 คน การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อนโยบาย
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมอย่ า งยั่ ง ยื น บนเกาะ ในด้ า นกิ จ กรรมทางการท่ อ งเที่ ย ว ผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ ความส าคัญ กับ การส่งเสริ ม กับการอนุรักษ์ และการจัดงานเทศกาล ส่งเสริ ม
วัฒนธรรมดัง้ เดิม ด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญ
กับความสามารถในการมีส่วนร่ วมกับชุมชน เช่น การพัฒ นาฝี มือ การส่งเสริ มธุรกิจบริ การ เช่น
ร้ านอาหาร และด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับ
การปรับปรุ งในเรื่ องความสะดวกสบายในการเดินทางผ่านสายการบินและการขนส่งทางทะเล
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้นโยบายการท่องเที่ยวด้ านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว และด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว ส่งผลต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืนบนเกาะนิโคเซีย
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ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างการประชาสั ม พั น ธ์ การท่ องเที่ ยวและแรงจู ง ใจใน
การท่ องเที่ยว
พรทิ พ ย์ ทวี พ งษ์ และ ปลื ม้ ใจ ไพจิ ต ร (2557) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง สื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมศรี วิชัยที่มีต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นหญิง จานวน 265 คน อายุ 21 – 30 ปี จานวน 125 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 141 คน อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 115 คน รายได้ เฉลี่ยต่อเดื อนต่ากว่า 10,000
บาท จานวน 154 คน และมีภูมิลาเนาอยู่ภาคใต้ จานวน 207 คน และประสบการณ์การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมศรีวิชยั ที่ไชยามากกว่า 1 ครัง้ จานวน 260 คน การประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยวใน
ด้ านการรับรู้ ที่มี ต่อสื่ อ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถรับรู้ และสามารถช่วยในการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสาร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยว ในด้ านความรู้ความ
เข้ าใจในการรับรู้สื่อ จะส่งผลต่อภาพลักษณ์และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชยั ที่มี
ต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ปวิตรา วิเศษ (2558) ได้ ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพระราชวัง
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง จ านวน 262 คน อายุ 20-29 ปี จานวน 248 คน สถานภาพโสด จานวน 307 คน
การศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี ห รื อเที ยบเท่ า จ านวน 261 คน อาชี พ พนักงานหรื อลูก จ้ างเอกชน
จานวน 128 คน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 -20,000 บาท จานวน 139 คน การเปิ ดรับสื่อการ
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มาจากคนในครอบครัว รู ปแบบการประชาสัมพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้
ผ่ านสังคมออนไลน์ เช่ น Facebook, Youtube และพันทิ ป สื่อประชาสัม พันธ์ ผ่ านเว็บ ไซต์ ของ
แหล่งท่องเที่ยว สาหรับองค์ประกอบด้ านการท่องเที่ยวในด้ านสิ่งดึงดูดใจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับความสวยงานและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว ด้ านการเข้ าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้ ความส าคัญ กับการเดินทางเข้ ามาในแหล่งท่องเที่ยวมี หลายรู ปแบบ เช่น รถยนต์
ส่วนตัว รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ให้ ความสาคัญกับมีสญ
ั ญานโทรศัพท์และ
อินเตอร์ เน็ตบริการแก่นักท่องเที่ยว ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านการ
เข้ าถึง แหล่ง ท่องเที่ยว ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก และ รู ป แบบการประชาสัม พันธ์ ส่ง ผลต่ อ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพระราชวังของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ภัส สรา เปรมประเสริ ฐ (2554) ได้ ศึกษาเรื่ อง การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริ มการ
สมัครเข้ าทางานของนิสิตนักศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง
จ านวน 210 คน มี ภู มิ ล าเนาอยู่ในภาคกลาง จ านวน 160 คน เกรดเฉลี่ ย ระหว่ าง 2.51-3.00
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จานวน 157 คน ไม่เคยทากิจกรรมขณะกาลังศึกษาในมหาวิทยาลัย จานวน 221 คน กิจกรรมที่
เคยท ามากที่ สุ ด ขณะศึ ก ษา คื อ การเป็ นสมาชิ ก ชมรม จ านวน 210 คน บิ ด าของผู้ ตอบ
แบบสอบถามทาธุรกิจส่วนตัว จานวน 166 คน และมารดาทางานธุรกิจส่วนตัว จานวน 145 คน
มี ก ารตัดสิ น ใจเข้ าท างานด้ วยตัวเอง ประเภทขององค์ กรที่ ต้อ งการร่ วมงานด้ วยมากที่ สุด คื อ
บริ ษั ท เอกชน และต้ องการเข้ าท างานกั บ บริ ษั ท การบิ น ไทย จ ากั ด (มหาชน) การรั บ รู้ การ
ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริ มการสมัครเข้ าทางานขององค์กรอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการ
ติดตามจากเว็บไซต์ขององค์ด้วยวิธีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ผ่านข่าว
การรับสมัครงาน ผลจากการทดสอบสมมติฐ านพบว่า การประชาสัม พันธ์ ในด้ านความรู้ ความ
เข้ าใจที่ได้ รับจากการประชาสัมพันธ์ ของข้ อมูลข่าวสารการสมัครงาน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ า
ทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวได้ ว่าหากมีการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์
และการส่งเสริมการสมัครเข้ าทางานมาก ก็จะส่งผลให้ มีแรงจูงใจในการเข้ าทางานมากตามไปด้ วย
สุกัน ยา คงเขี ย ว กนก เลิ ศ พานิ ช วรั ญ ญา อรั ญ วาลัย และ อภิ ศัก ดิ์ โพธิ์ ปั น้ (2561)
ได้ ศึกษาเรื่ อง ความต้ องการสื่อในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านไม้ ดอกไม้
ประดับคลอง 15 อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง จ านวน 67 คน อายุช่ วง 21– 30 ปี จ านวน 56 คน ระดับ การศึก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 77 คน สถานภาพโสด จานวน 81 คน รายได้ ต่อเดือน 10,001–20,000 บาท
จ านวน 33 คน รู้ จั ก แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรหมู่ บ้ านไม้ ด อกไม้ ประดั บ ผ่ า นรู ป แบบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรายการโทรทัศน์ จานวน 81 คน ผลการจากทดสอบสมมติฐานพบว่า ความ
ต้ องการสื่อรู ปแบบประชาสัมพันธ์ ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านไม้ ดอกไม้ ประดับ พบว่า
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านไม้ ดอกไม้
ประดับคลอง 15 อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก กล่าวได้ ว่า รู ปแบบการประชาสัมพันธ์ ที่ง่าย
และทันสมัย เช่น เฟสบุ๊ค ในการให้ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มี เนือ้ หาที่ถูกต้ องและ
ครบถ้ วน ชัดเจน มี ค วามเข้ าใจง่ าย และสามารถเชื่ อ มโยงกับ แผนที่ ท่อ งเที่ย วจะส่ง ผลให้ เกิ ด
แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้น
Parsons (2017) ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้ านการประชาสัมพันธ์ที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว กรณีศึกษา การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 73 อายุ 18-24 ปี ร้ อยละ 56.07 อาชี พ พนักงานบริ ษั ท ร้ อยละ
21.31 รู ปแบบสื่ อที่เข้ าชมส่วนใหญ่ ใช้ Instagram ร้ อยละ 36.45 ใช้ เวลาในการสื่อ ตลอดทัง้ วัน
ร้ อยละ 57.01 และสนใจภาพถ่ายภาพในสถานที่ท่ องเที่ ยว รู ป แบบการประชาสัม พัน ธ์ แหล่ง
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ท่ อ งเที่ ย วจาก Instagram ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ ความส าคั ญ กั บ ภาพถ่ า ย ค าบอกเล่ า
ประสบการณ์ รองลงมาคือ สถานที่มี ความแปลกใหม่ ข้ อความที่ปรากฏใน Instagram ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ ความส าคั ญ กั บ การแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ในการท่ อ งเที่ ย วจากบุ ค คลอื่ น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับการแนะนาเส้ นทาง
การท่องเที่ยว ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้ วย
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว กรณีศกึ ษา การประชาสัมพันธ์ผ่าน
Instagram ทั ง้ นี ร้ ู ป แบบการประชาสัม พั น ธ์ ที่ ดี เป็ น สื่ อ ทางสัง คมจะส่ ง ผลต่ อ แนวโน้ ม ให้ เกิ ด
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้ วย
ความสัมพันธ์ ระหว่ างการประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยวและการตัดสินใจ
นรเศรษฐ์ คาสี และ สมยศ วัฒนากมลชัย (2561) ได้ ศกึ ษาเรื่อง อิทธิพลของการรับรู้เรื่อง
ความปลอดภัยของแหลงท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการตั ดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
จังหวัดเชี ยงใหม่ ประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง
ร้ อยละ 54 อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้ อยละ 48.5 สถานภาพโสด ร้ อยละ 68.2 สาเร็ จการศึกษาใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร้ อยละ 53.2 ประกอบอาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน ร้ อยละ 37.5 ผู้ ตอบ
แบบสอบถามชาวไทยมี รายได้ เฉลี่ย ต่อเดื อนอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท ร้ อยละ 34.50
และผู้ตอบแบบสอบถามชาวต่างชาติมี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 1,001-3,000 เหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา ร้ อยละ 38.00 มีภูมิลาเนามาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา ร้ อยละ 18.50 มีพฤติกรรม
การใช้ สื่ อสัง คมออนไลน์ ม ากกว่า 4 ชม. ต่ อวัน ร้ อยละ 44 ช่ ว งเวลาในการใช้ สื่ อออนไลน์ อ ยู่
ระหว่าง 20.01-24.00 น. ร้ อยละ 41.50 สังคมออนไลน์ที่เลือกใช้ มากที่สดุ คือ Social Networking
เช่น Facebook และ LINE ร้ อยละ 76.80 จุดประสงค์ ในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์คือ เพื่อค้ นหา
ข้ อมูลแหล่งท่องเที่ยว และเหตุผ ลในการเลือกใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว คือ ความ
สะดวกในการเข้ าถึงข้ อมูล การรับรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้
ความส าคัญ เรื่ องความปลอดภัย โดยที่ การค้ นหาข้ อมูล มี ค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวมากที่สดุ ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ ความเข้ าใจในสื่อประชาสัมพันธ์
ในด้ า นความปลอดภัย ของแหล่ง ท่ อ งเที่ ย ว มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ฐิ ติพร คณาวงษ์ (2558) ได้ ศึกษาเรื่ อง สัม ฤทธิผลการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริ ม การ
ท่องเที่ยวโครงการ “12 เมืองต้ องห้ ามพลาด” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า
ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง จ านวน 238 คน อายุ 20-39 ปี จ านวน 251 คน
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สถานภาพโสด จ านวน 281 คน การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 257 อาชี พ พนั ก งาน
บริ ษั ท เอกชน จ านวน 145 คน การรั บ รู้ ข้ อมู ล การประชาสั ม พั น ธ์ ผู้ ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และมีการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด จานวน 265
คน และความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ 12 เมืองต้ องห้ ามพลาด” ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส วยงามน่ า ประทับ ใจ แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย ว ผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ ความสาคัญในการท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายจากความเครี ยด ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า อายุ สถานภาพ และอาชีพที่ต่างกัน มีการรับรู้ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
การรับรู้ การประชาสัม พันธ์ ผ่านสื่ อมวลชน และความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
ผ่ า นสื่ อ บุ ค คล มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วโครงการ “12 เมื อ งต้ อ งห้ า มพลาด” ของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พรพิมล สัมพัทธพงศ์ (2555) ได้ ศึกษาเรื่ อง บทบาทของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้ าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 203 คน จบการศึกษามาจากสายสามัญ จานวน
188 คน ส่วนใหญ่ เลื อกศึกษาต่อในสาขานิติศ าสตร์ จ านวน 70 คน สาขาการจัดการ จ านวน
66 คน และสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ จานวน 61 คน ตามลาดับ ผู้ปกครองประกอบอาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตัว จานวน 142 คน มีรายได้ ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จานวน 187 คน มีการเปิ ดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ในด้ านสื่อบุคคลจากเจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ ด้ านสื่อมวลชนจากโทรทัศน์ และ
ด้ านสื่อเฉพาะกิจจากแผ่นพับทัง้ นีก้ ารเปิ ดรับและการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านสื่อ
บุคคล สื่อมวลชน หรื อสื่อเฉพาะกิจ มีผลต่อการรับรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญต่อสีประจาวิทยาลัย ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า
เพศ ที่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจตัดสินใจเลือกเข้ าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี แตกต่างกัน
และการประชาสัมพันธ์ ในด้ านการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และความเข้ าใจที่ได้ จากการรับรู้ สื่อ
ประชาสัม พันธ์ มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้ าศึกษาต่อในระดับปริ ญ ญาตรี มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วันทิกา หิรัญเทศ (2556) ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็ นเพศหญิง จานวน 213 คน อายุ 26-35 ปี จานวน 105 คน การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
111 คน ประกอบอาชีพบริ ษัท/ห้ างร้ าน/เอกชน จานวน 112 คน รายได้ ต่อเดือนระหว่าง 10,001–
15,000 บาท จานวน 104 คน รูปแบบการประชาสัมพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับ
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สื่ อ ผ่ า น วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ หนั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร/วารสาร แผ่ น พั บ ใบปลิ ว จ านวน 109 คน
สื่อประชาสัมพันธ์มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ ด้ านพืน้ ที่
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถรับรู้ถึง สภาพพืน้ ที่มีความสัมพันธ์และมีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยว ด้ านการจัดการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สามารถรับรู้ ถึงโครงสร้ าง
พืน้ ฐาน ได้ แก่ ด้ านความปลอดภัย คุณ ภาพนา้ ไฟฟ้ า เป็ นต้ น ด้ านกิจ กรรมและกระบวนการ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถรับรู้ถึงความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ได้ แก่ ดูนก/ส่องสัตว์ล่องแพศึกษาธรรมชาติ ปี นเขา ดานา้ เที่ยวถา้ /นา้ ตก ตกปลา ขี่ม้ า/ขี่ช้าง
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เป็ นต้ น ด้ านการมีสว่ นร่วม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถรับรู้ถึงการมี
ส่วนร่ วมของประชาชนในท้ องถิ่นในการพัฒ นาการท่องเที่ย ว ผลจากการทดสมมติฐ านพบว่า
รูปแบบสื่อประชาสัมพัน ธ์ ได้ แก่ สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์ (2545) ได้ ศึกษาเรื่ อง การเปิ ดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศ นคติ และ
แนวโน้ มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศึกษา
พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามเป็ น เพศหญิ ง จ านวน 327 คน อายุ 20-29 ปี จ านวน 347 คน
สถานภาพโสด จ านวน 464 คน ระดับ การศึกษาปริ ญ ญาตรี จ านวน 345 คน อาชี พ นักเรี ยน/
นั ก ศึ ก ษา จ านวน 139 คน รายได้ ต่ อ เดื อ น 5,001 -10,000 บาท จ านวน 188 คน ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ นิ ยมไปท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ จ านวน 561 คน วัต ถุป ระสงค์ ในการ
ท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน จานวน 566 คน ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวเป็ นวันหยุดสุดสัปดาห์
จานวน 233 คน นิยมเดินทางไปกับครอบครัว จานวน 213 คน พาหนะที่ใช้ เป็ นรถยนต์ส่วนตัว
จานวน 361 คน รู ปแบบการประชาสัม พันธ์ ผู้ ตอบแบบสอบถามได้ รับรู้ แหล่งท่องเที่ยวได้ จ าก
หนังสื อพิ ม พ์ ม ากที่ สุด รองลงมาคือ นิ ต ยสาร/วารสารการท่อ งเที่ ย ว และโทรทัศ น์ ตามลาดับ
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศแบบโฮมสเตย์จากสื่อเฉพาะกิจแตกต่างกัน และรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ ในด้ านข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์จากสื่อมวลชนสื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ
มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ และความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ ย วกับ สื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศแบบโฮมสเตย์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเนิเวศแบบโฮมสเตย์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สถาพร สิงหะ (2556) ได้ ศึกษาเรื่ อง การเปิ ดรับสื่อ การใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจ
กับ การตัด สิ น ใจเลื อกท่ อ งเที่ ย วแบบดาน า้ ลึกของนัก ด าน า้ ชาวไทย ผลการวิจัย พบว่า ผู้ต อบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 146 คน อายุ 26-35 ปี จานวน 121 คน รายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ ไป จานวน 151 คน ระดับ หลักสูตรที่สาเร็ จ Advanced Open Water
จ านวน 135 คน ประสบการณ์ ดาน า้ มากกว่า 6 ปี ขึน้ ไป จ านวน 99 คน วัต ถุป ระสงค์ ในการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวแบบนา้ ลึก เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ผู้ตอบสอบถามมีการเปิ ดรับสื่อ
ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์ เน็ต และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อ
สื่อมีความทันสมัย ประโยชน์ในจากสื่อพบว่า สามารถใช้ ข้อมูลข่าวสารที่ได้ จากสื่ออินเทอร์ เน็ตใน
การตัดสินใจท่องเที่ยวได้ ส่วนสื่อจากบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เชื่อว่า
เป็ น สื่ อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อการรั บ ทราบข้ อ มูล ข่ าวสาร ผลจากการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า
การเปิ ดรับสื่อ ในรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตและสื่อเฉพาะกิจ มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบดาน ้าลึกของนักดาน ้าชาวไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วและภาพลั ก ษณ์ การ
ท่ องเที่ยว
ปิ ยณัฐ ไชยกุล สุมิตรา จิระวุฒิ นันท์ และ ชุติมา เรื องอุตมานันท์ (2561) ได้ ศึกษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ น ผู้บริ หารฝ่ ายการตลาดของธุรกิจโรงแรมใน ระดับ
3-5 ดาว ในประเทศไทย จ านวน 400 คน ผลจากการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า รู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ ได้ แก่ ด้ านการสร้ างเอกลักษณ์ ด้ านการสร้ างเหตุการณ์เทียม และด้ านการโฆษณา
เพื่ อการประชาสัม พัน ธ์ ส่งผลต่อ ภาพลัก ษณ์ องค์ ก รของธุ รกิจ โรงแรมในประเทศไทย อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 เนื่ องจากการประชาสัม พัน ธ์ เชิ ง รุ ก ด้ านการสร้ างเอกลัก ษณ์
มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละมี ผ ลกระทบเชิ ง บวกกั บ ภาพลั ก ษณ์ องค์ ก รโดยรวม เนื่ อ งจากการ
ประชาสัม พั น ธ์ เชิ ง รุ ก เป็ น กระบวนการสื่ อ สาร การชี แ้ จง การให้ ข้ อ มูล และต้ อ งสร้ างความมี
อั ต ลัก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ขององค์ ก ร การประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ง รุ ก ด้ านการสร้ างเหตุ ก ารณ์ เที ย ม
มี ค วามสัม พั น ธ์ แ ละมี ผ ลกระทบเชิ ง บวกกับ ภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก รเพื่ อ สร้ างสถานการณ์ ที่ ดี อัน
ก่อให้ เกิดเป็ นกิจกรรมขึน้ มาเพื่อดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ขององค์กรโดยมีเป้าหมายสาคัญ คือ
เพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ และสร้ างความเลื่ อมใสและศรัทธาต่อองค์กร ด้ านการโฆษณาเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ และมีผลกระทบเชิงบวกกับภาพลักษณ์ องค์กรโดยรวมด้ านความ
เชื่อมัน่ และการยอมรับจากผู้ใช้ บริการ
พระมหากฤษดา นนทวงษ์ (2558) ได้ ศึกษาเรื่ อง การประชาสัมพันธ์ ทางออนไลน์เพื่อ
สร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ศาสนาและวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ ของวัด ที่ส่งผลต่อค่านิยมใน
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒ นธรรมของสาธุชนในเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร ผลการิ วิจัย
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พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 228 คน มีอาชีพ รับราชการ จานวน
233 คน มี รายได้ เฉลี่ ย 15,000-20,000 บาท จ านวน 113 คน มี ระดับ การศึก ษาปริ ญ ญาตรี
จานวน 305 คน ส่วนใหญ่ ชอบท่องเที่ยวสถานที่สาคัญต่างๆ จานวน 141 คน เข้ าวัดไปทาบุญ/
ฟั งธรรม จานวน 158 คน โดยรับสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ ทาง
ออนไลน์ จานวน 219 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นที่ทาให้ มีความรู้สึกเลื่อมใสใน
ศาสนาและวัฒ นธรรม ผลจากการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า รู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ์
ทางออนไลน์ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของวัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และภาพลักษณ์
ของวัดส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมของสาธุชนในเขตบางนา
สุวิมล สุวรรณี วีรยา ภัทรอาชาชัย และ อารี รัตน์ แซ่คู (2557) ได้ ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบ
ของการประชาสัม พันธ์ การตลาดเชิงกลยุทธ์ ที่มี ต่อภาพลักษณ์ องค์กรของธุรกิจโรงแรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ น ผู้บริ หารธุรกิจ โรงแรมในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จ านวน 128 คน ผลจากการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า รู ป แบบการ
ประชาสัม พัน ธ์ ในเชิ ง การตลาดเชิ งกลยุท ธ์ และการจัด วางต าแหน่ ง ผลิต ภัณ ฑ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ภาพลักษณ์ องค์กรของธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยสาคัญ สถิติที่ระดับ
0.05 เนื่องจากการที่กิจการให้ ความสาคัญกับการวางแผนสาหรับการจัดวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ให้
ถูกต้ องและเหมาะสมกับสถานการณ์ จะช่วยให้ เกิดการเพิ่มการเปิ ดรับกับกลุ่มเป้าหมายได้ เป็ น
อย่างดี อีกทัง้ ยัง ช่ วยเพิ่ ม โอกาสหรื อความถี่ ในการเห็นตราสิน ค้ าของกลุ่ม เป้าหมาย เพิ่ ม การ
ยอมรับในตราสินค้ า สร้ างการรับรู้ จ ดจ าของกลุ่ม เป้าหมายและยังมี ต้นทุนต่ากว่าการโฆษณา
ถือเป็ นการเผยแพร่ ข้ อมูลข่าวสารไปยังลูกค้ าที่ดี
Pei Chu (2018) ได้ ศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของปั จจัยด้ านการประชาสัมพันธ์และแรงจูงใจที่
ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในไต้ หวัน ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิจยั พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 68.80 อายุ 26-35 ปี ร้ อยละ 53.3 การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 81.20 เคยเดินทางไปไต้ หวัน ร้ อยละ 57.60 รูปแบบการประชาสัมพันธ์
ที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค้นหาข้ อมูลผ่านโซเชียลผ่าน Facebook ร้ อยละ 50.20 รองลงมา
คื อ การรั บ ข้ อ มูล ผ่ านรู ป แบบประชาสัม พัน ธ์ ผ่ า น Youtube ร้ อยละ 46.90 Instagram ร้ อยละ
24.50 และ Twitter ร้ อยละ 21.60 ตามลาดับ ในด้ านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไต้ หวัน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ที่มี ทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็ น
ธรรมชาติ และมีสิ่งอานวยความสะดวกและเป็ นประเทศที่มีการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่
ปลอดภัย ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อิทธิพลของรูปแบบการประชาสัมพันธ์ และความรู้
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ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียล และแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในไต้ หวัน ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ความสัมพันธ์ ระหว่ างภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยวและการตัดสินใจ
จิรายุทธ์ สนดา (2557) ได้ ศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์ ของการท่องเที่ยว และการรับรู้ การ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ ้าของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดจันทบุรี
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 207 คน มีอายุ 21-30 ปี
จ านวน 176 คน ระดับ การศึก ษาอยู่ในช่ วงปริ ญ ญาตรี จ านวน 277 คน มี อ าชี พ ปั จ จุบัน เป็ น
พนักงานเอกชน จานวน 205 คน และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จานวน 137
คน ซึง่ มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในด้ านสถานที่ท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทัง้ นีด้ ้ านสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับ มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เช่น สวนผลไม้ ต่างๆ เป็ นต้ น ด้ านร้ านอาหารและอาหาร ให้ ความสาคัญกับมีอาหารที่ขึน้ ชื่อของ
จังหวัด เช่ น แกงหมูช ะมวง,ก๋ วยเตี๋ยวเส้ น จันท์ เป็ น ต้ น ด้ านที่พัก ให้ ความสาคัญ กับการที่ พัก
เพี ยงพอต่ อนักท่ องเที่ ยว ด้ านของที่ระลึก และของฝาก ให้ ค วามส าคัญ กับ มี ของที่ ระลึก ที่เป็ น
เอกลักษณ์ประจาจังหวัด ด้ านความปลอดภัย ให้ ความสาคัญกับมีการติดป้ายคาเตือนต่างๆ ให้ แก่
นักท่องเที่ยวเพื่อให้ เกิดการระมัดระวังในการท่องเที่ยว ด้ านการเดินทาง ให้ ความสาคัญกับ การ
เดินทางสะดวกโดยการเดินทางรถยนต์ ด้ านงบประมาณการท่องเที่ยว(ค่าใช้ จ่าย) ให้ ความสาคัญ
กับคุ้ม ค่าเงิน ที่จ่ ายไป ด้ านการรั บรู้ การประชาสัม พัน ธ์ ให้ ความส าคัญ กับ การประชาสัม พัน ธ์
สาหรับจัดกิจกรรมของจังหวัด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลักษณ์ ของการท่องเที่ยว
ด้ านงบประมาณการท่องเที่ยว (ค่าใช้ จ่าย) และภาพลักษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว และการรับรู้การ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ ้าของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัด
จันทบุรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จุติม า ไกรอาบ ชุติม า โพธิ สุวรรณ์ และ นัน ท์ ม นัส โพธิ เสถี ย ร (2560) ได้ ศึกษาเรื่ อ ง
การรับ รู้ ภาพลักษณ์ และการยอมรับ คุณ ค่าการท่ องเที่ ยวในประเทศไทยของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 63.25 มีอายุระหว่าง 20–30 ปี
ร้ อยละ 48.75 มี การศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี ร้ อยละ 60 มี อาชีพ พนักงานบริ ษัท เอกชน ร้ อยละ
38.25 มีรายได้ ต่อเดือน 15,000–25,000 บาท ร้ อยละ 35.25 การรับรู้ ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว
โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลางและการยอมรับ คุณ ค่ าการท่ อ งเที่ ย ว โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
ผลจากการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ระดับ การศึก ษาต่างกั น มี ระดับ การรั บ รู้ ภาพลักษณ์ ก าร
ท่ อ งเที่ ย ว และรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู้ ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วแตกต่ างกัน
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ส่ว น เพศ อายุ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ต่ อ เดื อ น ต่ า งกัน มี ก ารยอมรั บ คุณ ค่ า การท่ อ งเที่ ย ว
ไม่แตกต่างกัน ทังนี
้ ร้ ับรู้ภาพลักษณ์และการยอมรับคุณค่าการท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เข้ ามาท่องเที่ยวของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร หากมีพัฒ นาและการให้ ความสาคัญกับ
เรื่องความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว
พรชนก เหลืองอ่อน (2559) ได้ ศึกษาเรื่ อง การรับรู้ ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ
ความตั ง้ ใจเดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วไต้ ห วัน ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ชาวไทยในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 151 คน ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน จานวน 92 คน ระดับรายได้ ต่อเดือน มากกว่า 40,001 บาท ขึ ้นไป จานวน 53 คน
เคยไปเที่ยวไต้ หวันอย่างน้ อย 1 ครัง้ จานวน 74 คน และชอบเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศโซน
เอเชีย จานวน 159 คน มีการรู้จกั ประเทศไต้ หวันผ่านภาพยนตร์ และละคร จานวน 19 คน โดยการ
รับรู้ ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวและความตัง้ ใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวไต้ หวั นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งภาพลักษณ์ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม ด้ านคุณ ค่า ให้ ความสาคัญ กับ การท่องเที่ยวไต้ หวัน
คุ้ม ค่ ากับ เวลาที่ ใช้ ไป ด้ านจิ ต วิท ยา ให้ ค วามส าคัญ กับ การท่ อ งเที่ ย วในไต้ ห วัน ท าให้ เกิ ดแรง
บันดาลใจที่จะท่องเที่ยวในครัง้ ต่อไป และด้ านการสื่อสาร ให้ ความสาคัญกับการเสนอข้ อมูลด้ าน
การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ผลจากการทดสอบสมติฐานพบว่า มีเพียงด้ านการรับรู้ ภาพลักษณ์
ด้ านจิตวิทยา และภาพลักษณ์ ด้านการสื่อสาร ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวไต้ หวัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนภาพลักษณ์ ด้านคุณค่าและภาพลักษณ์ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวไต้ หวัน
ฤดี หลิมไพโรจน์ และไกรฤกษ์ ปิ่ นแก้ ว (2555) ได้ ศกึ ษาเรื่อง อิทธิพลของภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อความตัง้ ใจกลับมาเที่ยวซ ้าที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
238 คน มีช่วงอายุ 21-30 ปี จานวน 156 คน เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน/ลูกจ้ าง จานวน 144 คน
มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001 - 15,000 บาท จ านวน 96 คน ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
มี ภู มิ ล าเนาที่ ก รุ ง เทพมหานคร จ านวน 128 คน เดิ น ทางมาเที่ ย ว 2-4 ครั ง้ จ านวน 157 คน
วัตถุป ระสงค์ ที่เดิ นทางมาท่ องเที่ ยวเพื่ อไหว้ พ ระและสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ จานวน 145 คน สาหรับการ
เปิ ดรับข่าวสารท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้ รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ท่อ งเที่ ยว 2-4 ครั ง้ ต่ อปี จ านวน 182 คน ได้ รับ ข่าวสารผ่านช่ องทางเว็บ ไซต์ จ านวน 195 คน
สื่อสังคมออนไลน์ ที่ใช้ Facebook จ านวน 271 คน ข้ อมูลการท่องเที่ยวที่ต้องการข้ อมูลแนะนา
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เส้ นทางการเดินทาง จ านวน 187 คน ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า ด้ านสิ่งดึงดูดของแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้ านการจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม ภาพลักษณ์ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ด้าน
ความปลอดภัย และภาพลักษณ์ด้านของที่ระลึก มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ ้าที่จงั หวัด
พระนครศรีอยุธยา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วีระพงศ์ มาลัย ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอานวย และ ลัดดาวัลย์ แก้ วกิติพงษ์ (2561) ได้ ศึกษา
เรื่ อง ปั จ จัย คุณ ลักษณะเชิงจิ ตวิทยาและคุณ ลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการรับ รู้
ภาพลักษณ์ จุดหมายปลายทางของประเทศไทย: มุมมองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบอบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 54.7 คน อายุ 20-30 ปี ร้ อยละ 45.30
รายได้ 150,001 - 500,000 บาทต่อปี ร้ อยละ 45.3 กลุ่มนักท่องเที่ยวมาจาก East Asia (ไม่รวม
China) ร้ อยละ 19.50 ทัง้ นี ้ คุณลักษณะเชิงจิตวิทยา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับ การ
มาพักผ่อนเพื่อความผ่อนคลาย และคุณ ลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านการ
เดินทางสะดวกสบาย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับค่าใช้ จ่ายที่พกั ด้ านสภาพภูมิอากาศ
และบรรยากาศที่ ดี ให้ ค วามส าคัญ กับ สภาพภู มิ อ ากาศดี ความสะอาด และความไม่ แ ออัด
ด้ านธรรมชาติ ที่ น่ ารื่ น รมย์ ให้ ค วามส าคัญ กับ ชายหาดมี ค วามธรรมชาติ และน่ า รื่ น รมย์ ด้ า น
กิ จ กรรมที่ น่ า สนใจ ให้ ความส าคั ญ กั บ สวนสนุ ก ที่ น่ า สนใจ และด้ า นโครงสร้ างพื น้ ฐาน ให้
ความส าคัญ กับ สถานที่ ช็ อปปิ ง้ ผลจากการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ความสัม พัน ธ์ ท างด้ า น
ภาพลักษณ์เชิงจิตวิทยาและภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปยัง
จุดหมายปลายทาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Mohamed and Nejati (2014) ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง การตรวจสอบปั จ จัย ส าคัญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งประเทศนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 55.2 อายุ 18-25 ปี ร้ อยละ 62.90 การศึกษาสูงกว่า
ระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 44.80 สถานภาพสมรส ร้ อยละ 53 และเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียน
ร้ อยละ 22.8 ผลจากการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับภาพลักษณ์ ทางการ
ท่องเที่ย วในด้ านสถานที่ ท่ องเที่ ยวที่มี เอกลักษณ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพภาพสิ่ง แวดล้ อ ม
ให้ ความสาคัญการท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความคุ้มค่า ด้ านการสื่อสารที่ใช้ ในการท่องเที่ยวให้
ความสาคัญกับการโฆษณาการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ด้ านคุณภาพการบริ การ ให้ ความเป็ น
มื อ อาชี พ ของผู้ จัด การการท่ อ งเที่ ย วและผู้ ให้ บริ ก าร ผลจากการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านลักษณะทางกายภาพสิ่งแวดล้ อม ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว ด้ านการ
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สื่ อ สารที่ ใช้ ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย ว และคุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารการท่ อ งเที่ ย ว มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศของนักท่องเที่ยว

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่ อ งแรงจูงใจ การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ การประชาสัม พัน ธ์ แ ละภาพลัก ษณ์
การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งการวิจัย
ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. กาหนดประชากรและสุม่ ตัวอย่าง
2. สร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
4. เก็บรวบรวมข้ อมูล
5. จัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
กาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ ยวที่ ไปท่ องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่ ไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้ สตู รการคานวณโดยไม่ทราบขนาดประชากร
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) โดยมีการกาหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณไม่เกิน 5% จากการคานวณได้ กลุ่มตัวอย่าง ทัง้ หมด 385 ตัวอย่าง และสารองไว้ 5%
เท่ากับ 15 ตัวอย่าง รวมกลุม่ ตัวอย่างได้ ทงหมด
ั้
400 คน โดยมีวิธีการสุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
𝑍 2 𝑝𝑞
n=
𝑒2
โดย
n = ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
p = ค่าเปอร์ เซ็นต์ที่ต้องการจะสุม่ จากประชากรทังหมด
้
(p = 0.50)
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q = 1-p
e = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ เกิดขึ ้นได้
Z = ค่าปกติมาตรฐานที่ได้ จากตารางแจกแจงแบบปกติ (Z = 1.96)
ส าหรั บ งานวิ จัย นี ผ้ ้ ู วิ จัย ได้ ก าหนดค่ า ความเชื่ อ มั่ น ที่ 95% Z เท่ า กับ 1.96 และ
กาหนดให้ e เท่ากับ 0.05 แทนค่าได้ ดังนี ้
1.962 (0.50)(1 − 0.50)
n=
0.052
n=

385 คน

ดังนัน้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย เท่ากับ 385 คน โดยมีการเผื่อการสูญเสีย
ของแบบสอบถามไว้ ที่ 5% เท่ากับ 15 คน ซึง่ จะเก็บแบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
ขัน้ ตอนที่ 1 วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชัน้ ภู มิ (Stratified Random Sampling)
ใช้ วิธีเทียบสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) จากจานวนแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 7 อาเภอ (สานักงานจังหวัดอ่างทอง, 2562) ได้ จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
แยกตามรายอาเภอ ได้ แก่ อาเภอเมืองอ่างทอง จานวน 100 คน อาเภอวิเศษชัยชาญ จานวน 67
คน อาเภอโพธิ์ทอง จานวน 89 คน อาเภอป่ าโมก จานวน 89 คน อาเภอแสวงหา จานวน 11 คน
อาเภอไชโย จานวน 22 คน และอาเภอสามโก้ จานวน 22 คน
ตาราง 9 จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
ที่ตงของแหล่
ั้
งท่องเที่ยว
อาเภอเมืองอ่างทอง
อาเภอวิเศษชัยชาญ
อาเภอโพธิ์ทอง
อาเภอป่ าโมก

จานวน
(แห่ง)
9
6
8
8

สัดส่วนในการเก็บกลุม่
ตัวอย่าง
25.00
16.67
22.22
22.22

จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
(คน)
100
67
89
89

89
ตาราง 9 (ต่อ)

ที่ตงของแหล่
ั้
งท่องเที่ยว
อาเภอแสวงหา
อาเภอไชโย
อาเภอสามโก้
รวม

จานวน
(แห่ง)
1
2
2

สัดส่วนในการเก็บ
กลุม่ ตัวอย่าง
2.78
5.56
5.56

จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
(คน)
11
22
22

36

100

400

ขัน้ ตอนที่ 2 วิธี การคัดเลือ กตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
ผู้ วิ จัย จะใช้ ก ารเก็ บ แบบสอบถามจากลุ่ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยความสะดวกและเต็ ม ใจในการตอบ
แบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามไปสุม่ แจกในพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ทัง้ 7 อาเภอ เช่น วัด โบราณสถาน โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ประเพณี วัฒนธรรมพืน้ บ้ าน
และตลาดน ้า จนกว่าจะครบตามจานวน 400 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เพื่ อ การศึ ก ษาวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) การวิ จั ย เรื่ อ งแรงจู ง ใจ การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง
โดยผู้วิจยั ได้ สร้ างจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
1.1 เพศ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้ เลือก
(Mulitchotomous Question) โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ดังนี ้
1.1.1 เพศชาย
1.1.2 เพศหญิง
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1.2 อายุ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้ เลือก
(Mulitchotomous Question) โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) ดังนี ้
(Mohamed & Nejati, 2014)
1.2.1 18 - 25 ปี
1.2.2 26 - 33 ปี
1.2.3 34 - 41 ปี
1.2.4 42 - 49 ปี
1.2.5 50 ปี ขึ ้นไป
1.3 สถานภาพสมรส เป็ น แบบสอบถามชนิ ด ปลายปิ ด ลัก ษณะค าถามมี ห ลาย
ค าตอบให้ เลื อ ก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ ระดับ การวัด ข้ อมูล ประเภทนามบัญ ญั ติ
(Norminal Scale) ดังนี ้
1.3.1 โสด
1.3.2 สมรส/อยู่ด้วยกัน
1.3.3 หย่าร้ าง/หม้ าย/แยกกันอยู่
1.4 ระดับการศึกษา เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบ
ให้ เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภท (Ordinal Scale)ดังนี ้
1.4.1 ต่ากว่าหรือเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.4.2 ปวส./อนุปริ ญญา
1.4.3 ระดับปริญญาตรี
1.4.4 สูงกว่าระดับปริญญาตรี
1.5 รายได้ ต่อเดือน เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบ
ให้ เลื อก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ ระดับ การวัด ข้ อ มูล ประเภทเรี ย งลาดับ (Ordinal
Scale) ดังนี ้ (ชิตวร ประดิษฐ์ รอด, 2557)
1.5.1 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
1.5.2 15,001 – 30,000 บาท
1.5.3 30,001 – 45,000 บาท
1.5.4 มากกว่า 45,001 บาท ขึ ้นไป

91
1.6 อาชีพ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้ เลือก
(Mulitchotomous Question) โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Norminal Scale)
ดังนี ้
1.6.1 นักเรียน/นักศึกษา
1.6.2 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.6.3 พนักงานบริษัทเอกชน
1.6.4 ธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ
1.6.5 แม่บ้าน/พ่อบ้ าน /เกษียณอายุ
1.6.6 อื่น ๆ โปรดระบุ .....................
1.7 ภูมิลาเนาเป็ นแบบสอบถามชนิดปลายเปิ ด (Open -Ended Question) โดยใช้
ระดับการวัดข้ อมูลแบบอัตราส่วน
ภูมิลาเนาของท่านอยู่จงั หวัด …………………
ส่ วนที่ 2 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด โดยมีจานวนคาถาม 16
ข้ อ แบ่งเป็ น ด้ านสิ่ งดึงดูดใจ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านการเข้ าถึง และด้ านการบริ การ
ด้ านละ 4 ข้ อ โดยใช้ ลกั ษณะคาถามแบบ Likert Scale และใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตร
ภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดับคะแนนตามความคิดเห็น ดังนี ้
5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง เห็นด้ วย
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
หลังจากรวบรวมข้ อมูลแจกแจงความถี่แล้ ว จะใช้ คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถี่เพื่อทาการอภิปรายผลคานวณ จากสมการดังนี ้
ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น =
=

คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ำสุด
จำนวนชั้น

5 −1
5

= 0.80
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เกณฑ์การแปลความหมายและจัดกลุม่ คะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี ้
4.21 – 5.00 มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในระดับดีมาก
3.41 – 4.20 มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในระดับดี
2.61 – 3.40 มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในระดับไม่ดี
1.00 – 1.80 มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในระดับไม่ดีอย่างมาก
ส่ วนที่ 3 การรับรู้นโยบายภาครัฐ
โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด จานวน 16 ข้ อ แบ่งเป็ น
ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้ านสิทธิประโยชน์ ทางภาษี
และด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว ด้ านละ 4 ข้ อ โดยใช้ ลกั ษณะคาถามแบบ Likert
Scale ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดับคะแนนตามความ
คิดเห็น ดังนี ้
5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง เห็นด้ วย
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
หลังจากรวบรวมข้ อมูลแจกแจงความถี่แล้ ว จะใช้ คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถี่เพื่อทาการอภิปรายผลคานวณ จากสมการดังนี ้
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ำสุด
ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น =
จำนวนชั้น
=

5 −1
5

= 0.80

เกณฑ์การแปลความหมายและจัดกลุม่ คะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี ้
4.21 – 5.00 มีการรับรู้นโยบายภาครัฐในระดับดีมาก
3.41 – 4.20 มีการรับรู้นโยบายภาครัฐในระดับดี
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2.61 – 3.40 มีการรับรู้นโยบายภาครัฐในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 มีการรับรู้นโยบายภาครัฐในระดับไม่ดี
1.00 – 1.80 มีการรับรู้นโยบายภาครัฐในระดับไม่ดีอย่างมาก
ส่ วนที่ 4 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
โดยแบบสอบถามในส่ วนที่ 4 เป็ น แบบสอบถามปลายปิ ด มี จ านวน 8 ข้ อ ได้ แ ก่
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ และ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ด้ านละ
4 ข้ อ โดยใช้ ลักษณะคาถามแบบ Likert Scale โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้
(Interval Scale) ตามระดับคะแนนตามความคิดเห็น ดังนี ้
5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง เห็นด้ วย
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
หลังจากรวบรวมข้ อมูลแจกแจงความถี่แล้ ว จะใช้ คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถี่เพื่อทาการอภิปรายผลคานวณ จากสมการดังนี ้
ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ำสุด
จำนวนชั้น

5 −1
5
= 0.80

=

เกณฑ์การแปลความหมายและจัดกลุม่ คะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี ้
4.21 – 5.00 มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับดีมาก
3.41 – 4.20 มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับดี
2.61 – 3.40 มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับไม่ดี
1.00 – 1.80 มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับไม่ดีอย่างมาก
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ส่ วนที่ 5 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดมี จ านวน 16 ข้ อ ได้ แก่
ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว ด้ านคุณค่า ด้ านจิตวิทยา และด้ านการสื่อสาร ด้ านละ 4 ข้ อ เป็ นแบบ Likert
Scale โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดับคะแนนตาม
ความคิดเห็น ดังนี ้
5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง เห็นด้ วย
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
หลังจากรวบรวมข้ อมูลแจกแจงความถี่แล้ ว จะใช้ คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถี่เพื่อทาการอภิปรายผลคานวณ จากสมการดังนี ้
ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ำสุด
จำนวนชั้น

5 −1
5
= 0.80

=

เกณฑ์การแปลความหมายและจัดกลุม่ คะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี ้
4.21 – 5.00 มีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในระดับดีมาก
3.41 – 4.20 มีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในระดับดี
2.61 – 3.40 มีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 มีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในระดับไม่ดี
1.00 – 1.80 มีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในระดับไม่ดีอย่างมาก
ส่ วนที่ 6 การตัดสินใจ
โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดมี จ านวน 20 ข้ อ ได้ แก่
ด้ านการรับรู้ ถึงความต้ องการ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจ
และด้ านความรู้สึกหลังการท่องเที่ยว ด้ านละ 4 ข้ อ โดยใช้ ลกั ษณะคาถามแบบ Likert Scale โดย
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ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดับคะแนนตามความคิดเห็น
ดังนี ้
5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง เห็นด้ วย
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
หลังจากรวบรวมข้ อมูลแจกแจงความถี่แล้ ว จะใช้ คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถี่เพื่อทาการอภิปรายผลคานวณ จากสมการดังนี ้
ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด − คะแนนต่าสุด
จำนวนชั้น

5 −1
5
= 0.80

=

เกณฑ์การแปลความหมายและจัดกลุม่ คะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี ้
4.21 – 5.00 มีการตัดสินใจท่องเที่ยวในระดับดีมาก
3.41 – 4.20 มีการตัดสินใจท่องเที่ยวในระดับดี
2.61 – 3.40 มีการตัดสินใจท่องเที่ยวในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 มีการตัดสินใจท่องเที่ยวในระดับไม่ดี
1.00 – 1.80 มีการตัดสินใจท่องเที่ยวในระดับไม่ดีอย่างมาก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ในการวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ
การประชาสัม พั น ธ์ แ ละภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย ว เชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึง่ ผู้วิจยั ได้ มีการสร้ างเครื่องมือตามลาดับขันตอน
้
ดังนี ้
1. ศึกษาข้ อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม เพื่อให้
สอดคล้ องกับความมุ่งหมายของงานวิจยั
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2. เมื่อทาการศึกษาและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องแล้ ว จะนามากาหนดขอบเขต
ของแบบสอบถาม และสร้ างแบบสอบถามให้ ครอบคลุมถึงความมุ่งหมายในการวิจยั
3. นาแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยได้ สร้ างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาถึง ความถูกต้ อง เที่ยงตรง ความเหมาะสมทางด้ านภาษา ความสอดคล้ องกับตัวแปร
ที่ศกึ ษา เพื่อนามาปรับปรุงแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเหมาะสมสามารถนาไปใช้ งานได้
4. นาแบบสอบถามที่แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ ไปหาความเชื่อมัน่ โดยนาไปทดลองใช้
(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 ชุด โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha)
ของครอนบัค (Cronbach) โดยมี ค่าระหว่าง 0 – 1 ซึ่งในงานวิจัยนีย้ อมรับค่าความเชื่ อมั่นอยู่ที่
ระดับ 0.70 ขึ ้นไป (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) ได้ ค่าความเชื่อมัน่ ดังนี ้
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
1. ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.851
2. ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.832
3. ด้ านการเข้ าถึง
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.891
4. ด้ านการบริการ
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.871
การรับรู้นโยบายภาครัฐ
1. ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.889
2. ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.876
3. ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.910
4. ด้ านบุคลากรที่ให้ บริการทางการท่องเที่ยว
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.913
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
1. ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.893
2. ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.869
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
1. ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.904
2. ด้ านคุณค่า
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.896
3. ด้ านจิตวิทยา
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.807
4. ด้ านการสื่อสาร
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.858
การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
1. ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการ
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.794
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2. ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
3. ด้ านการประเมินทางเลือก
4. ด้ านการตัดสินใจ
5. ด้ านความรู้สกึ หลังการท่องเที่ยว

ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.799
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.900
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.880
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.816

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจัยเชิง พรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิ ง
สารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจยั มีการจัดเก็บรวมรวมข้ อมูล ดังนี ้
1. ข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ได้ จากการศึ ก ษาค้ นคว้ า จากข้ อมู ล ที่ มี ผ้ ู
รวบรวมไว้ ได้ แก่ หนังสื อ วารสาร สิ่ งพิ ม พ์ ต่ างๆ ข้ อมูล ทางอิน เตอร์ เน็ ต บทความ สารนิ พ นธ์
วิทยานิพนธ์ และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้ จากการใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูลจาก
กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นนักท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง จานวน 400 คน
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทาข้ อมูล
หลัง จากที่ ได้ จัด เก็ บ แบบสอบถามและตรวจสอบความเรี ย บร้ อย ผู้วิจัย จะได้ น า
แบบสอบถามมาดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ตรวจสอบข้ อ มูล (Editing) ความเรี ย บร้ อยและความถูก ต้ อ งสมบู รณ์ ของ
แบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามที่ได้ มาลงรหัส (Coding) ที่กาหนดไว้ เพื่อนาไปประมวลผล
ด้ วยโปรแกรมสถิติสาเร็จรูปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
แบบสอบถามที่ได้ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง จานวน 400
คน ซึง่ ผู้วิจยั มีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. วิเคราะห์ ข้ อ มูล โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ อ ให้ ท ราบ
ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดังนี ้
1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยจะแสดงผลเป็ นความถี่และร้ อยละ
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1.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว โดยจะแสดงผลเป็ น
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.3 แบบสอบถามส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการรับรู้ นโยบายภาครัฐ โดยจะแสดงผลเป็ น
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.4 แบบสอบถามส่ วนที่ 4 เกี่ ยวกับ การประชาสัม พันธ์ ก ารท่ องเที่ย ว โดยจะ
แสดงผลเป็ นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.5 แบบสอบถามส่วนที่ 5 เกี่ยวกับภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว โดยจะแสดงผล
เป็ นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.6 แบบสอบถามส่วนที่ 6 เกี่ยวกับการตัดสินใจ โดยจะแสดงผลเป็ นค่าคะแนน
เฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิ เคราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) เป็ นสถิ ติ ที่ ใ ช้ ทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัย มีการใช้ สถิติในการวิเคราะห์และแปลผลข้ อมูล โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปของ
การทานายของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1-6
สถิติท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้ วย
1.1 ค่าร้ อยละ (Percentage) ใช้ สตู ร ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561)
𝑃 =

𝑓(100)
𝑛

เมื่อ
P แทน ร้ อยละหรือเปอร์ เซ็นต์
𝑓 แทน ความถี่หรือจานวนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ เป็ นร้ อยละ
𝑛 แทน จานวนความถี่ทงหมดหรื
ั้
อจานวนประชากร
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1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561)

𝑋̅ =

Σ𝑋
𝑛

เมื่อ
𝑋̅ แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
Σ𝑋 แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้ สูตร (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา, 2561)
𝑛 ∑ 𝑥 2 − (∑ 𝑥 2 )
𝑆. 𝐷. = √
𝑛(𝑛 − 1)
เมื่อ
S.D.
𝑥
∑ 𝑥2
(∑ 𝑥 2 )
𝑛
𝑛−1

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแต่ละตัวในกลุม่ ตัวอย่าง
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
จานวนตัวแปรอิสระ

2. สถิติที่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ท ดสอบความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม การหาความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามโดยใช้ วดั ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ า (Cronbacha’alpha Coefficient) โดยใช้ สูตรดังนี ้
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561)
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α=

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑘𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1+(𝑘−1)𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

เมื่อ
Cronbach’s Alpha 

แทน

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใน

ส่วนที่กาหนด
k แทน จานวนคาถามของแบบสอบถาม
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
แทน ค่ า เฉลี่ ย ของค่ า แปรปรวนระหว่ า ง
คาถามต่างๆ
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม
ผลลัพธ์ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าที่ได้ จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0
   1 ค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ สูง
3. สถิติสัม ประสิทธิ์ สหสัม พันธ์ เพี ยร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation)
ใช้ ในการหาค่ า ความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรอิ ส ระที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด
Multicollinearity มีสตู ร ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561)
𝑛Σ𝑥𝑦 − (Σ𝑥)(Σ𝑥𝑦)
√[𝑛Σ𝑥 2 − (Σ𝑥 2 )][𝑛Σ𝑦 2 − (Σ𝑦 2 )]
เมื่อ
𝑟𝑥𝑦
Σ𝑥
Σ𝑦
Σ𝑥 2
Σ𝑦 2
Σ𝑥𝑦

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลรวมคะแนนของ 𝑥
ผลรวมคะแนนของ 𝑦
ผลรวมของคะแนนชุด 𝑥 แต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมคะแนนของชุด 𝑦 แต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของผลคูณระหว่าง 𝑥 และ 𝑦
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4. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
จากสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) จะ
เห็ น ว่ า กลุ่ ม ตั ว แปรอิ ส ระ (𝑎 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽1 𝑋1 +. . . + 𝛽𝑘 𝑋𝑘 สามารถอธิ บ ายการ
เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตามได้ ส่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบายได้ นี ้
เรี ยกว่า ค่าความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ( Error : 𝜀) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคณ
ู จะ
เป็ นการพยากรณ์หาค่าสัมประสิทธิ์ α และ β จากค่าสถิติ a และ b ที่ได้ จากการคานวณโดยกลุ่ม
ตัวอย่างโดยหลักการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่คานวณได้ จะต้ องเป็ นค่าสัมประสิทธิ์ที่ทาให้
สมการดังกล่าว โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองรวมกันน้ อยที่สดุ (Ordinary Least Square :
OLS) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561)
สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของประชากร
Y = 𝛼 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + … + 𝛽𝑘 𝑋𝑘 + 𝜀
สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของกลุม่ ตัวอย่าง
Y = 𝛼 + 𝑏1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + … + 𝛽𝑘 𝑋𝑘
โดยที่
𝑋 คือ ตัวแปรอิสระ
𝑌 คือ ตัวแปรตาม
𝐾 คือ จานวนตัวแปรอิสระ

บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มุ่งในการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์
และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ซึง่ ในการวิเคราะห์และแปลผลความหมายในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์ต่างๆ
ที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
𝐱̅
แทน ค่าเฉลี่ยกลุม่ ตัวอย่าง (Mean)
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
SS
แทน ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
MS
แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
df
แทน ชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of Freedom)
t
แทน ค่าที่ใช้ พิจารณา T – Distribution
F
แทน ค่าที่ใช้ พิจารณา F - Distribution
H0
แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1
แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
b
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Unstandardized)
β
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ซงึ่ พยากรณ์ใน
รูปคะแนนมาตรฐาน
SE
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
R
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคณ
ู
Ajusted R2 แทน ค่าสัมประสิทธิ์การทานายที่ปรับแก้ แล้ ว
**
แทน นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*
แทน นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนาเสนอและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ แสดงผลการ
วิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
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ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ตอนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพและภูมิลาเนา
ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวก ด้ านการเข้ าถึง และด้ านการบริการ
ตอนที่ 3 การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ ประกอบด้ ว ย ด้ า นการเชื่ อ มโยงเส้ นทางการ
ท่องเที่ยว ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การ
ทางการท่องเที่ยว
ตอนที่ 4 การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
ตอนที่ 5 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว ด้ านคุณค่า
ด้ านจิตวิทยา และด้ านการสื่อสาร
ตอนที่ 6 การตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ า งทอง ประกอบด้ ว ย
ด้ านการรับรู้ ถึงความต้ องการ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจ
และด้ านความรู้สกึ หลังการซื ้อ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 แรงจูงใจในการท่อ งเที่ย ว ประกอบด้ วย ด้ านสิ่ง ดึง ดูด ใจ ด้ านสิ่ ง
อานวยความสะดวก ด้ านการเข้ าถึง ด้ านการบริ การ ที่มี อิทธิพ ลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ นโยบายภาครัฐ ประกอบด้ วย ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการ
ท่องเที่ยว ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การ
ทางการท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
สมมติ ฐ านที่ 3 การประชาสัม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
สมมติ ฐ านที่ 4 การประชาสัม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
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สมมติ ฐ านที่ 5 การประชาสัม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
สมมติ ฐ านที่ 6 ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย ด้ า นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ด้ านคุณค่า ด้ านจิตวิทยา และด้ านการสื่อสาร ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง ที่มีอิทธิพลต่อ
ด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ตอนที่ 1 ปั จ จัยลัก ษณะส่ ว นบุ คคล ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน อาชีพและภูมิลาเนา โดยใช้ วิธีการแจกแจงความถี่
และร้ อยละ ผลการวิเคราะห์ ดังตาราง 10
ตาราง 10 จานวนความถี่และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และภูมิลาเนา
ลักษณะส่ วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ชาย
หญิง

159
241

39.70
60.30

รวม

400

100.00

18 - 25 ปี
26 – 33 ปี
34 – 41 ปี
42 – 49 ปี
50 ปี ขึ ้นไป

84
107
78
82
49

21.00
26.80
19.50
20.50
12.30

รวม

400

100.00

1. เพศ

2. อายุ
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ตาราง 10(ต่อ)
ลักษณะส่ วนบุคคล
3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
รวม
4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าหรื อเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวส./อนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
สูงกว่าระดับปริญญาตรี
รวม
5. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
15,001 – 30,000 บาท
30,001 – 45,000 บาท
มากกว่า 45,001 บาท ขึ ้นไป
รวม
6. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ
แม่บ้าน/พ่อบ้ าน /เกษียณอายุ
อื่น ๆ โปรดระบุ .....................
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

162
211
27
400

40.50
52.70
6.80
100.00

150
130
107
13
400

37.50
32.50
26.70
3.30
100.00

223
147
20
10
400

55.70
36.80
5.00
2.50
100.00

62
42
133
58
42
63
400

15.50
10.50
33.20
14.50
10.50
15.80
100.00
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ตาราง 10(ต่อ)
ลักษณะส่ วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้ อยละ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

92

23.00

ภาคเหนือ

10

2.50

ภาคกลาง

267

66.70

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8

2.00

ภาคตะวันออก

19

4.80

ภาคตะวันตก

2

0.50

ภาคใต้

2

0.50

400

100.00

7. ภูมิลาเนา

รวม

จากตาง 10 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใน
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจานวนกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 400 คน มีผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 241 คน คิดเป็ นร้ อยละ
60.30 และเพศชาย จานวน 159 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.70
อายุ ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ระหว่ า ง 26 – 33 ปี จ านวน 107 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 26.80 รองลงมาคือ 18 - 25 ปี จานวน 84 คิดเป็ นร้ อยละ 21.00 42 – 49 ปี จานวน
82 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.50 34 – 41 ปี จานวน 78 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.50 และอายุ 50 ปี ขึน้
ไป จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.30
สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 211 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 52.70 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จานวน 162 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.50 และ
สถานภาพหย่าร้ าง/แยกกันอยู่ จานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.80
ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ากว่าหรื อเท่ากับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 150 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.50 รองลงมาคือ ปวส./อนุปริ ญ ญา
จานวน 130 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.50 ระดับปริ ญญาตรี จานวน 107 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.70
และสูงกว่าระดับปริญญาตรี จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.30
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รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 15,000 บาท จานวน 223 คิดเป็ นร้ อยละ 55.70 รองลงมาคือ 15,001 – 30,000 บาท
จานวน 147 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.80 30,001 – 45,000 บาท จานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.00
และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาท ขึ ้นไป จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.50
อาชี พ ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เป็ น พนัก งานบริ ษั ท เอกชน
จานวน 133 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.20 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพอื่น ๆ จานวน 63 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 15.80 นักเรี ยน/นักศึกษา จ านวน 62 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 15.50 ธุ รกิจ ส่วนตัว/เจ้ าของ
กิจการ จานวน 58 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.50 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและแม่บ้าน/พ่อบ้ าน
/เกษียณอายุ จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.50
ภูมิลาเนา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีภูมิลาเนาอยู่ภาคกลาง จานวน 267 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 66.70 รองลงมาคือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ
23.00 ภาคตะวันออก จานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.80 ภาคเหนือ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 2.50 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.00 ภาคตะวันตกและภาคใต้
จานวนภาคละ 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.50
ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวกในแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการเข้ า ถึ ง และด้ า นการบริ ก าร โดยใช้ วิ ธี ก าร
แสดงผลเป็ นค่ าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ดังนี ้
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมด้ านแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ระดับความคิดเห็น

แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
ด้ านการเข้ าถึง
ด้ านการบริ การ

4.21
4.03
4.11
3.79

S.D.
0.496
0.910
0.600
0.627

ผลรวมแรงจูงใจในการท่ องเที่ยว

4.04

0.658

𝐱̅

แปลผล
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
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จากตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า อยู่ในระดับดีมาก
จานวน 1 ด้ าน และระดับดี จานวน 3 ด้ าน โดยด้ านด้ านสิ่งดึงดูดใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.21
รองลงมาคือ ด้ านการเข้ าถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
และด้ านการบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และ 3.79 ตามลาดับ
ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้ านสิ่งดึงดูดใจ

แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
1. สถานที่ท่องเที่ยว มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของ
สิ่งก่อสร้ างที่สวยงาม
2. สถานที่ท่องเที่ยว มีความเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
3. สถานที่ท่องเที่ยว มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาที่น่า
ค้ นหา
4. สถานที่ท่องเที่ยว มีภมู ิทศั น์แหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงาม
ผลรวมด้ านสิ่งดึงดูดใจ

ระดับความคิดเห็น
𝐱̅

S.D.

แปลผล

4.34

0.535

ดีมาก

4.10

0.618

ดี

4.17

0.634

ดี

4.22

0.676

ดีมาก

4.21

0.496

ดีมาก

จากตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อพบว่า อยู่ในระดับดีมาก จานวน 2 ข้ อ โดยสถานที่ท่องเที่ยว มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมของ
สิ่งก่อสร้ างที่สวยงาม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.34 รองลงมาคือ สถานที่ท่องเที่ยว มีภูมิทศั น์แหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ ส วยงาม มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.22 ทัง้ นี อ้ ยู่ ในระดั บ ดี จ านวน 2 ข้ อ ได้ แ ก่ สถานที่
ท่องเที่ยว มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาที่น่าค้ นหาและสถานที่ท่องเที่ยว มีความเป็ นเอกลักษณ์ ที่
โดดเด่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และ 4.10 ตามลาดับ
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
1. มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ
2. มีห้องสุขาที่เพียงพอกับปริมาณนักท่องเที่ยว
3. มีกล้ องวงจรปิ ด รอบบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่เพียงพอ
4. มีถงั ขยะที่เพียงพอ
ผลรวมด้ านสิ่งอานวยความสะดวก

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล

𝐱̅

4.08
4.03
4.26
3.76
4.03

0.707
0.742
2.699
0.943
0.910

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

จากตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อพบว่า อยู่ในระดับดีมากจานวน 1 ข้ อ โดยมีกล้ องวงจรปิ ด รอบบริ เวณแหล่งท่องเที่ยว
ที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.26 ทัง้ นีอ้ ยู่ในระดับดี จานวน 3 ข้ อ ได้ แก่ มีสถานที่จอดรถ
ที่เพี ยงพอ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.08 มี ห้องสุขาที่เพี ยงพอกับ ปริ ม าณนักท่องเที่ ยว และมี ถัง ขยะ
ที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และ 3.76 ตามลาดับ
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้ านการเข้ าถึง

แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว
ด้ านการเข้ าถึง
1. ท่านสามารถเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวได้ สะดวกและรวดเร็ว
2. มีปา้ ยบอกทางที่ตงของสถานที
ั้
่ท่องเที่ยวอยู่เป็ นระยะๆ
3. สภาพถนนในการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพดี
4. การเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย
ผลรวมด้ านการเข้ าถึง

ระดับความคิดเห็น
𝐱̅

S.D.

แปลผล

4.20

0.684

ดี

4.10
4.09
4.05

0.739
0.699
0.748

ดี
ดี
ดี

4.11

0.600

ดี
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จากตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ด้ านการเข้ าถึงพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า อยู่ในระดับ ดีทุกข้ อ โดยสามารถเดิน ทางมายังสถานที่ ท่ องเที่ย วได้ สะดวกและรวดเร็ ว
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.20 รองลงมาคือ มีป้ายบอกทางที่ตงของสถานที
ั้
่ท่องเที่ยวอยู่เป็ นระยะๆ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 สภาพถนนในการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพดี และการเข้ าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ 4.05 ตามลาดับ
ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้ านการบริการ
แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว
ด้ านการบริการ
1. มีศนู ย์บริ การนักท่องเที่ยวที่เพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยว
2. มีร้านอาหาร ที่หลากหลาย ไว้ บริการต่อนักท่องเที่ยว
3. มีร้านขายของที่ระลึก จาหน่ายแก่นกั ท่องเที่ยว
4. มี Wi-Fi ให้ บริการในสถานที่ท่องเที่ยว
ผลรวมด้ านการบริการ

𝐱̅

4.03
3.94
3.84
3.34
3.79

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
0.695
0.705
0.761
0.973
0.627

ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

จากตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ด้ านการบริ การพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า อยู่ในระดับดี จานวน 3 ข้ อ โดยมีศนู ย์บริ การนักท่องเที่ยวที่เพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยว
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.03 รองลงมาคือ มีร้านอาหาร ที่หลากหลาย ไว้ บริ การต่อนักท่องเที่ยว
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 มีร้านขายของที่ระลึกจาหน่ายแก่นกั ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ทัง้ นี ้
อยู่ในระดับปานกลาง จานวน 1 ข้ อ คือ มี Wi-Fi ให้ บริ การในสถานที่ท่องเที่ยว มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ
3.34 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การรั บรู้ นโยบายภาครั ฐ ประกอบด้ วย ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการ
ท่ อ งเที่ ยว ด้ า นกิ จ กรรมการท่ องเที่ยว ด้ านสิท ธิป ระโยชน์ ท างภาษี และด้ า นบุ คลากร
ที่ให้ บ ริ ก ารทางการท่ องเที่ยว โดยใช้ วิธีการแสดงผลเป็ นค่ าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมการรับรู้นโยบายภาครัฐ

การรั บรู้ นโยบายภาครั ฐ

ระดับความคิดเห็น
𝐱̅

S.D.

แปลผล

ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว
ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว

3.80
3.78

0.655
0.609

ดี
ดี

ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี

3.17

0.916

ปานกลาง

ด้ านบุคลากรที่ให้ บริการทางการท่องเที่ยว

3.68

0.783

ดี

จากตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้ านการรับรู้ นโยบายภาครัฐ
พบว่า อยู่ในระดับดี จานวน 3 ด้ าน โดยด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.80 รองลงมาคื อ ด้ านกิ จ กรรมการท่ องเที่ ยว มี ค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 3.78 ด้ านบุคลากรที่
ให้ บ ริ การทางการท่ องเที่ยว มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ทัง้ นี อ้ ยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ด้ าน
คือด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ตามลาดับ
ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทาง
การท่องเที่ยว

การรั บรู้ นโยบายภาครั ฐ
ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่ องเที่ยว
1. มีการจัดการจราจรในแหล่งท่องเที่ยวที่ดี
2. ท่านสามารถเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวได้ ทงั ้ เช่น
รถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถไฟ เป็ นต้ น
3. สามารถค้ นหาแหล่งท่องเที่ยวผ่าน Google Maps ได้
4. มีบริการรถโดยสารเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
อื่นๆ ที่อยู่โดยรอบ
ผลรวมด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่ องเที่ยว

ระดับความสาคัญ
𝐱̅

S.D.

แปลผล

4.06
3.79

0.662
0.791

ดี
ดี

3.65
3.69

0.827
0.847

ดี
ดี

3.80

0.655

ดี
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จากตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ นโยบายภาครัฐ
ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า อยู่ในระดับดี ทุกข้ อ โดยมีการจัดการจราจรในแหล่งท่องเที่ยวที่ดี
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.06 รองลงมาคือ สามารถเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวได้ ทงั ้ เช่น รถยนต์
รถโดยสารสาธารณะและรถไฟ เป็ น ต้ น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.79 มี บ ริ ก ารรถโดยสารเชื่ อ มต่ อ
ระหว่ า งแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ โ ดยรอบ และสามารถค้ นหาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วผ่ า น
Google Maps ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และ 3.65 ตามลาดับ
ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว

การรั บรู้ นโยบายภาครั ฐ

ระดับความคิดเห็น
𝐱̅

S.D.

แปลผล

4.02

0.695

ดี

2. มีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทังปี
้ ที่
นอกเหนือจากประเพณีประจาปี

3.64

0.792

ดี

3. แหล่งท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมมีการออกแบบให้ ท่านมี
ส่วนร่วมในการท่องเที่ยว

3.69

0.714

ดี

4. มีรายละเอียด ข้ อห้ าม ในแต่ละกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่ชดั เจน
ผลรวมด้ านกิจกรรมการท่ องเที่ยว

3.75

0.740

ดี

3.78

0.609

ดี

ด้ านกิจกรรมการท่ องเที่ยว
1. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ล่องเรือ
ไหว้ พระ ตลาดชุมชน ฯลฯ

จากตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ นโยบายภาครัฐ
ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับ ดี ทุกข้ อ โดยมี กิจ กรรมการท่อ งเที่ ยวที่ห ลากหลาย เช่ น ล่อ งเรื อ
ไหว้ พระ ตลาดชุมชน ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.02 รองลงมาคือ มีรายละเอียด ข้ อห้ าม ในแต่
ละกิจ กรรมการท่องเที่ย วที่ ชัดเจน มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.75 แหล่งท่ องเที่ ยวมี การออกแบบให้ มี
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ส่วนร่ วมในการท่องเที่ยว และมี การส่งเสริ ม กิจ กรรมการท่องเที่ยวตลอดทัง้ ปี ที่นอกเหนือจาก
ประเพณีประจาปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และ 3.64 ตามลาดับ
ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การรั บรู้ นโยบายภาครั ฐ
ด้ านสิทธิประโยชน์ ทางภาษี
1. ท่านเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษีใน
ค่าอาหารได้
2. ท่านเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษีในที่
พักและโรงแรมได้
3. ท่านเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษี ค่า
ทัวร์ และแพ็กเกจท่องเที่ยวได้
4. ท่านเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษีใน
การเข้ าพักแบบโฮมสเตย์ได้
ผลรวมด้ านสิทธิประโยชน์ ทางภาษี

ระดับความคิดเห็น
𝐱̅

S.D.

แปลผล

3.29

0.975

ปานกลาง

3.15

1.016

ปานกลาง

3.16

0.977

ปานกลาง

3.10

0.976

ปานกลาง

3.17

0.916

ปานกลาง

จากตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ นโยบายภาครัฐ
ด้ านสิ ทธิป ระโยชน์ ท างภาษี พ บว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี ค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.17
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า อยู่ในระดับ ปานกลางทุกข้ อ โดยเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถ
ลดหย่อนภาษี ในค่าอาหารได้ มีค่า เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.29 รองลงมาคือ เลือกท่องเที่ยวเพราะ
สามารถลดหย่อนภาษี ค่าทัวร์ และแพ็กเกจท่องเที่ยวได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 เลือกท่องเที่ยว
เพราะสามารถลดหย่อนภาษี ในที่พักและโรงแรมได้ และเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อน
ภาษีในการเข้ าพักแบบโฮมสเตย์ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 และ 3.10 ตามลาดับ
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ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้ นโยบายภาครัฐ ด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การ
ทางการท่องเที่ยว

การรั บรู้ นโยบายภาครั ฐ
ด้ านบุคลากรที่ให้ บริการทางการท่ องเที่ยว
1. มีเจ้ าหน้ าที่ประจาแต่ละจุดเพื่อให้ บริการนักท่องเที่ยว
2. เจ้ าหน้ าที่มีความเชี่ยวชาญในการแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวได้ อย่างถูกต้ อง

𝐱̅

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล

3.71
3.62

0.851
0.823

ดี
ดี

3. เจ้ าหน้ าที่มีมารยาทและมีความเต็มใจในการให้ บริ การ 3.68
4. เจ้ าหน้ าที่เต็มใจให้ ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในด้ าน 3.72
ต่างๆ ได้ ดี
ผลรวมด้ านบุคลากรที่ให้ บริการทางการท่ องเที่ยว
3.68

0.877
0.888

ดี
ดี

0.783

ดี

จากตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ นโยบายภาครัฐ
ด้ านบุคลากรที่ให้ บริการทางการท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า อยู่ ในระดับ ดี ทุ ก ข้ อ โดยเจ้ า หน้ า ที่ เต็ ม ใจให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
นักท่องเที่ยวในด้ านต่างๆ ได้ ดีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.72 รองลงมาคือ มีเจ้ าหน้ าที่ประจาแต่ละ
จุดเพื่อให้ บริการนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เจ้ าหน้ าที่มีมารยาทและมีความเต็มใจในการ
ให้ บริ ก าร และเจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการแนะน าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และ 3.62 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย ด้ า นรู ป แบบการ
ประชาสั ม พั นธ์ และด้ า นความรู้ ค วามเข้ าใจที่ ได้ จากการประชาสั ม พั น ธ์ โดยใช้ วิธี ก าร
แสดงผลเป็ นค่ าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ดังนี ้
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ระดับความคิดเห็น

การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์

𝐱̅

S.D.

แปลผล

3.82
3.84

0.581
0.558

ดี
ดี

จากตาราง 21 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้ านการประชาสัมพันธ์ การ
ท่องเที่ยวพบว่า อยู่ในระดับดีทุกด้ าน โดยด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัม พัน ธ์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82
ตาราง 22 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว

ระดับความคิดเห็น
𝐱̅

S.D.

แปลผล

3.83

0.742

ดี

2. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับ หรือโบรชัวร์

3.67

0.751

ดี

3. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากการบอกเล่าปาก
ต่อปาก

3.91

0.719

ดี

4. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องจากทางอินเตอร์ เน็ต และโทรทัศน์

3.88

0.731

ดี

ผลรวมด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์

3.82

0.581

ดี

ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์
1. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากรูปแบบหนังสือ
นิตยสารหรือหนังสือท่องเที่ยว
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จากตาราง 22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประชาสัมพันธ์ การ
ท่องเที่ยว ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า อยู่ในระดับดีทกุ ข้ อ โดยการเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากการบอก
เล่าปากต่อปาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ มีการเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจาก
การประชาสัม พัน ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากทางอิ น เตอร์ เน็ ต และโทรทัศ น์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.88
การเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากรู ป แบบหนัง สื อ นิ ต ยสารหรื อ หนัง สื อ ท่ อ งเที่ ย ว และมี ก าร
เดินทางมาท่องเที่ ยว เนื่องจากมี การประชาสัมพันธ์ ผ่านแผ่นพับ หรื อโบรชัวร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.83 และ 3.67 ตามลาดับ
ตาราง 23 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ด้ านความรู้ความ
เข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
1. ท่านมีความรู้ความเข้ าใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวนันมากขึ
้
้น
เมื่อได้ รับข้ อมูลการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ
2. ท่านมีความรู้ ความเข้ าใจ และรู้ถึงความเป็ นมาทาง
ประวัติศาสตร์ ของแหล่งท่องเที่ยวจากการประชาสัมพันธ์ที่
ได้ รับ จนเกิดแรงกระตุ้นในการท่องเที่ยว
3. ท่านมีความรู้ความเข้ าใจจากการประชาสัมพันธ์ จนเกิด
แรงบันดาลใจให้ ท่านหวงแหนต่อสถานที่ท่องเที่ยว
4. การประชาสัมพันธ์โดยให้ ข้อมูลที่ระเอียดและครบถ้ วน
ส่งผลให้ ท่านเข้ าใจข้ อมูล และข้ อปฏิบตั ิต่อแหล่งท่องเที่ยว
ที่มากขึ ้น
ผลรวมด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
𝐱̅
3.88

0.659

ดี

3.80

0.641

ดี

3.82

0.677

ดี

3.85

0.668

ดี

3.84

0.558

ดี

จากตาราง 23 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประชาสัมพันธ์ การ
ท่องเที่ยว ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้ อ โดยมีความรู้ความเข้ าใจ
ต่อสถานที่ท่องเที่ ยวนัน้ มากขึน้ เมื่ อได้ รับข้ อมูลการประชาสัม พันธ์ ที่เพี ยงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.88 รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ โดยให้ ข้อมูลที่ระเอียดและครบถ้ วน ส่งผลให้ เข้ าใจ
ข้ อมูลและข้ อปฏิบตั ิต่อแหล่งท่องเที่ยวที่มากขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีความรู้ความเข้ าใจจาก
การประชาสัม พัน ธ์ จนเกิ ด แรงบัน ดาลใจให้ ห วงแหนต่ อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว และท่ า นมี ค วามรู้
ความเข้ าใจ และรู้ถึงความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ ของแหล่งท่องเที่ยวจากการประชาสัมพันธ์ ที่
ได้ รับ จนเกิดแรงกระตุ้นในการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และ 3.80 ตามลาดับ
ตอนที่ 5 ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว ด้ าน
คุณ ค่ า ด้ านจิต วิทยา และด้ า นการสื่อสาร โดยใช้ วิธี ก ารแสดงผลเป็ นค่ า คะแนนเฉลี่ ย
(Mean) และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้
ตาราง 24 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว
ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
ด้ านคุณค่า
ด้ านจิตวิทยา
ด้ านการสื่อสาร

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
𝐱̅
4.14 0.574
ดี
4.10 0.589
ดี
4.14 0.618
ดี
3.84 0.594
ดี

จากตาราง 24 แสดงค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานภาพลัก ษณ์ การท่ องเที่ย ว
พบว่า อยู่ในระดับดีทุกด้ าน โดยด้ านสถานที่ท่องเที่ยวและด้ านจิตวิทยา มีค่าเฉลี่ย สูงสุดเท่ากับ
4.14 รองลงมาคือ ด้ านคุณค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และด้ านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84
ตามลาดับ
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ตาราง 25 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว

ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว
ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
1. สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมนันมี
้ การรักษาความ
สะอาดได้ อย่างดี
2. สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมนัน้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียง
3. สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมนัน้ มีวฒ
ั นธรรมที่
แตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบเดียวกัน
4. สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมนัน้ มีพื ้นที่กว้ างใหญ่
และมีอากาศถ่ายเทได้ ดี
ผลรวมด้ านสถานที่ท่องเที่ยว

ระดับความคิดเห็น
𝐱̅

S.D.

แปลผล

4.20

0.615

ดี

4.07

0.720

ดี

4.09

0.703

ดี

4.22

0.707

ดีมาก

4.14

0.574

ดี

จากตาราง 25 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ด้ านสถานที่ท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับ ดี ม ากจ านวน 1 ทุ ก ข้ อ โดยสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ เลื อ กชมนัน้ มี พื น้ ที่
กว้ างใหญ่ และมีอากาศถ่ายเทได้ ดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.22 ทัง้ นีอ้ ยู่ในระดับดี จานวน 3 ข้ อ
คื อสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ เลื อกชมนัน้ มี ก ารรั ก ษาความสะอาดได้ อ ย่า งดี มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.20
สถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกชมนัน้ มี วัฒ นธรรมที่แตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวในรู ปแบบเดียวกัน
และสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกชมนัน้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ
4.07 ตามลาดับ
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ตาราง 26 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ด้ านคุณค่า

ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว

ระดับความคิดเห็น
𝐱̅

S.D.

แปลผล

4.16

0.671

ดี

4.09

0.677

ดี

3. ท่านได้ รับความรู้ที่มากขึ ้น หลักจากที่ได้ เดินทางมา
4.07
ท่องเที่ยว
4. ท่านรู้สกึ ว่าสิ่งที่ได้ รับจากการท่องเที่ยวมีคณ
ุ ค่าต่อจิตใจ 4.10
ของท่าน
ผลรวมด้ านคุณค่ า
4.10

0.714

ดี

0.728

ดี

0.589

ดี

ด้ านคุณค่ า
1. ค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวมีความคุ้มค่ากับการเดินทาง
ท่องเที่ยวของท่าน
2. ประสบการณ์ที่ได้ รับมีความคุ้มค่ากับการเดินทาง
ท่องเที่ยวของท่าน

จากตาราง 26 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ด้ านสถานที่ท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อพบว่า อยู่ในระดับ ดีทุกข้ อ โดยค่าใช้ จ่ ายในการท่องเที่ยวมี ความคุ้ม ค่ากับ การเดินทาง
ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือ รู้ สึกว่าสิ่งที่ได้ รับจากการท่องเที่ยวมีคุณค่า
ต่อจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ประสบการณ์ที่ได้ รับมีความคุ้มค่ากับการเดินทางท่องเที่ยว และ
ได้ รับ ความรู้ ที่ ม ากขึ น้ หลัก จากที่ ไ ด้ เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.09 และ 4.07
ตามลาดับ
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ตาราง 27 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ด้ านจิตวิทยา

ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว

ระดับความคิดเห็น
𝐱̅

S.D.

แปลผล

4.20

0.745

ดี

2. ท่านมีความรู้สกึ ที่ดีต่อสถานที่ท่องเที่ยว และบุคลากรที่
ให้ บริการ

4.03

0.839

ดี

3. ท่านรู้สกึ มีความสุขและรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้ มา
ท่องเที่ยวแห่งนี ้

4.25

0.693

ดีมาก

4. การเดินทางมาท่องเที่ยวของท่าน ทาให้ ท่านรู้สกึ ชอบ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ ้น

4.09

0.744

ดี

ผลรวมด้ านจิตวิทยา

4.14

0.618

ดี

ด้ านจิตวิทยา
1. การท่องเที่ยวของท่านเกิดแรงบันดาลใจที่จะกลับมา
เที่ยวซ ้าในครัง้ ต่อไป

จากตาราง 27 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ด้ านจิตวิทยาพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่ า อยู่ ในระดับ ดี ม าก จ านวน 1 ทุ ก ข้ อ โดยรู้ สึ ก มี ค วามสุข และรู้ สึ ก ผ่ อ นคลายเมื่ อ ได้ ม า
ท่องเที่ยวแห่งนี ้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.25 ทังนี
้ อ้ ยู่ในระดับดี จานวน 3 ข้ อ คือการท่องเที่ยวทา
ให้ เกิดแรงบัน ดาลใจที่จ ะกลับ มาเที่ย วซ า้ ในครัง้ ต่อไป มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.20 การเดิน ทางมา
ท่ อ งเที่ ย ว ท าให้ ร้ ู สึ ก ชอบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมมากขึ น้ และมี ค วามรู้ สึก ที่ ดี ต่ อ สถานที่
ท่องเที่ยวและบุคลากรที่ให้ บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ 4.03 ตามลาดับ
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ตาราง 28 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ด้ านการสื่อสาร

ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว

ระดับความคิดเห็น
𝐱̅

S.D.

แปลผล

3.99

0.688

ดี

2. สื่อการท่องเที่ยวที่ท่านได้ รับตรงกับข้ อมูลหรือ
บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวจริง

3.92

0.702

ดี

3. การจัดทาสื่อการท่องเที่ยวเฉพาะกลุม่ Facebook
Fanpage มีสว่ นช่วยในการสร้ างภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว
4. การสื่อสารผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักแสดง
Youtuber มีสว่ นช่วยในการสร้ างภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว
ผลรวมด้ านการสื่อสาร

3.77

0.753

ดี

3.69

0.803

ดี

3.84

0.594

ดี

ด้ านการสื่อสาร
1. สื่อการท่องเที่ยวที่ท่านได้ รับเพียงพอต่อการวางแผน
สาหรับการเดินทางท่องเที่ยว

จากตาราง 28 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ด้ านการสื่อสารพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า อยู่ในระดับดีทกุ ข้ อ โดยสื่อการท่องเที่ยวที่ได้ รับเพียงพอต่อการวางแผนสาหรับการเดินทาง
ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.99 รองลงมาคือ สื่อการท่องเที่ยวที่ได้ รับตรงกับข้ อมูลหรื อ
บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวจริ ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 การจัดทาสื่อการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
Facebook Fanpage มีส่วนช่วยในการสร้ างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และการสื่อสารผ่าน
บุคคลที่มี ชื่อเสียง เช่น ดารา นักแสดง Youtuber มีส่วนช่วยในการสร้ างภาพลักษณ์ ของแหล่ง
ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และ 3.69 ตามลาดับ
ตอนที่ 6 การตัดสินใจท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ประกอบด้ วย
ด้ านการรั บรู้ ถึงความต้ องการ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการ
ตัดสินใจ และด้ านความรู้ สึกหลังการท่ องเที่ยว โดยใช้ วิธีการแสดงผลเป็ นค่ าคะแนนเฉลี่ย
(Mean) และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้
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ตาราง 29 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมการตัดสินใจท่องเที่ยว
การตัดสินใจท่ องเที่ยว
ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการ
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
ด้ านการประเมินทางเลือก
ด้ านการตัดสินใจ
ด้ านความรู้สึกหลังการท่องเที่ยว

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
𝐱̅
3.67 0.618
ดี
3.73 0.579
ดี
3.61 0.656
ดี
3.85 0.653
ดี
4.14 0.513
ดี

จากตาราง 29 แสดงค่ าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานการตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ยวใน
จังหวัดอ่างทองพบว่า อยู่ในระดับดีทุกด้ าน โดยด้ านความรู้สึกหลังการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.14 รองลงมาคือ ด้ านการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการ
รับ รู้ ถึง ความต้ อ งการ และด้ านการประเมิ น ทางเลือ ก มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.73 3.67 และ 3.61
ตามลาดับ
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ตาราง 30 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสินใจท่องเที่ยว ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการ
การตัดสินใจท่ องเที่ยว
ด้ านการรั บรู้ ถึงความต้ องการ
1. ท่านต้ องการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากความเครียด
จากการทางาน/เรี ยน/ภาวะเศรษฐกิจ
2. ท่านต้ องการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากกระแสจาก
ละคร เช่น บุพเพสันนิสวาส
3. ท่านต้ องการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากได้ พบปะกับ
ผู้คนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหมือนกัน
4. ท่านต้ องการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจาก
ต้ องการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ
ผลรวมด้ านการรั บรู้ ถึงความต้ องการ

ระดับความคิดเห็น
𝐱̅
S.D.
แปลผล
3.99

0.769

ดี

3.24

0.931

ดี

3.64

0.749

ดี

3.83

0.725

ดี

3.67

0.618

ดี

จากตาราง 30 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจท่องเที่ยว
ด้ า นการรั บ รู้ ถึ ง ความต้ อ งการพบว่ า ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.67 เมื่ อ
พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ดี ทุ ก ข้ อ โดยต้ องการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจาก
ความเครี ย ดจากการทางาน/เรี ยน/ภาวะเศรษฐกิจ มี ค่ าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.99 รองลงมาคื อ
ต้ องการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากต้ องการเรี ยนรู้ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กับ 3.83 ต้ อ งการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากได้ พ บปะกับ ผู้ ค นที่ ชื่ น ชอบการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒ นธรรมเหมือนกัน และต้ องการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากกระแสจากละคร เช่น บุพ เพ
สันนิสวาส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และ 3.24 ตามลาดับ
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ตาราง 31 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสินใจท่องเที่ยว ด้ านการค้ นหาข้ อมูล

การตัดสินใจท่ องเที่ยว

ระดับความคิดเห็น
𝐱̅

S.D.

แปลผล

3.62

0.760

ดี

2. ท่านได้ นาประสบการณ์ในอดีตในทางท่องเที่ยวอื่นๆ มา
พิจารณาประกอบการตัดสินใจด้ วย

3.64

0.679

ดี

3. ท่านได้ ติดตามการอัพเดทปฏิทินการท่องเที่ยวจาก
สานักงานการท่องเที่ยวจังหวัด

3.72

0.698

ดี

4. ท่านได้ สอบถามจากบุคคลใกล้ ชิด เช่น เพื่อน ครอบครัว
ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่แห่งนันมาก่
้
อน
ผลรวมด้ านการค้ นหาข้ อมูล

3.93

0.772

ดี

3.73

0.579

ดี

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
1. ท่านมีการหาข้ อมูลผ่านคาบอกเล่าหรื อการถ่ายทอด
ประสบการณ์ เช่น Pantip.com และเพจ รีวิวการท่องเที่ยว
เป็ นต้ น

จากตาราง 31แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิน ใจท่องเที่ย ว
ด้ านการค้ นหาข้ อมูลพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อ พบว่า อยู่ในระดับ ดี ทุก ข้ อ โดยได้ ส อบถามจากบุค คลใกล้ ชิ ด เช่ น เพื่ อ น ครอบครัว ที่ เคย
เดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่แห่งนัน้ มาก่อน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.93 รองลงมาคือ ได้ ติดตาม
การอัพเดทปฏิทินการท่องเที่ยวจากสานักงานการท่องเที่ยวจังหวัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ได้ นา
ประสบการณ์ ในอดีตในทางท่องเที่ยวอื่นๆ มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจด้ วย และมีการหา
ข้ อมูลผ่านคาบอกเล่าหรื อการถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น Pantip.com และเพจรี วิวการท่องเที่ยว
เป็ นต้ น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และ 3.62 ตามลาดับ
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ตาราง 32 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสินใจท่องเที่ยว ด้ านการประเมินทางเลือก

การตัดสินใจท่ องเที่ยว
ด้ านการประเมินทางเลือก
1. ท่านมีการเปรียบเทียบแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
อื่น ก่อนตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
2. การออกแบบรูปแบบจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
สอดคล้ องกับพื ้นถิ่น เช่น การแต่งกาย อาหาร ส่งผลให้
ท่านตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
3. การแสดงรายละเอียดข้ อมูลที่สาคัญภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่ครบถ้ วน ชัดเจน ส่งผลให้ ท่านตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเที่ยว
4. การมีไกด์ชมุ ชนคอยให้ คาแนะนาและอธิบายถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ ดี ส่งผลให้ ท่านตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
ผลรวมด้ านการประเมินทางเลือก

ระดับความคิดเห็น
𝐱̅

S.D.

แปลผล

3.72

0.762

ดี

3.60

0.693

ดี

3.51

0.823

ดี

3.63

1.176

ดี

3.61

0.656

ดี

จากตาราง 32 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจท่องเที่ยว
ด้ านการประเมินทางเลือกพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อพบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้ อ โดยมีการเปรี ยบเทียบแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรมที่อื่น
ก่อนตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวมี ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.72 รองลงมาคือ มี ไกด์ ชุม ชนคอย
ให้ ค าแนะน าและอธิ บ ายถึ ง แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วได้ ดี ส่ ง ผลให้ ท่ านตัด สิ น ใจเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 มีการออกแบบรูปแบบจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้ องกับพืน้ ถิ่น เช่น
การแต่งกาย อาหาร ส่งผลให้ ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว และมีการแสดงรายละเอียดข้ อมูลที่
สาคัญ ภายในแหล่งท่องเที่ยว ที่ครบถ้ วน ชัดเจน ส่งผลให้ ท่านตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และ 3.51 ตามลาดับ
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ตาราง 33 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยว

การตัดสินใจท่ องเที่ยว
ด้ านการตัดสินใจท่ องเที่ยว
1. ท่านตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว เนื่องจากระยะทางไม่
ไกลจากที่พกั ของท่าน
2. ท่านตัดสินใจท่องเที่ยว เนื่องจากเหมาะกับรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตของท่าน
3. ท่านตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีพนักงาน
รักษาความปลอดภัย
4. ท่านตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากสามารถ
เดินทางไปเช้ า- เย็นกลับได้
ผลรวมด้ านการตัดสินใจท่ องเที่ยว

ระดับความคิดเห็น
𝐱̅

S.D.

แปลผล

3.88

0.713

ดี

3.78

0.749

ดี

3.84

0.764

ดี

3.91

0.817

ดี

3.85

0.653

ดี

จากตาราง 33 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยว
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า อยู่ใน
ระดับ ดี ทุ ก ข้ อ โดยตัด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากสามารถเดิ น ทางไปเช้ า - เย็ น กลับ ได้
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว เนื่องจากระยะทางไม่ไกล
จากที่ พั ก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.88 ตั ด สิ น ใจเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากมี พ นั ก งานรั ก ษา
ความปลอดภัย และตัดสิ นใจท่องเที่ยว เนื่องจากเหมาะกับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต มี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84 และ 3.78 ตามลาดับ
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ตาราง 34 ค่ าเฉลี่ ยและค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานการตัด สิ นใจท่ องเที่ ยว ด้ านความรู้ สึกหลังการ
ท่องเที่ยว
การตัดสินใจท่ องเที่ยว
ด้ านความรู้ สึกหลังการท่ องเที่ยว
1. สถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามและตรงตาม
ข้ อมูลที่ท่าน ศึกษามา
2. การท่องเที่ยวของท่านในครัง้ นี ้เกินความคาดหมายที่ตงไว้
ั้
3. ท่านจะแนะนาบุคคลที่ร้ ูจกั มาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี ้
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการบริการที่ได้ รับ
ผลรวมด้ านความรู้ สึกหลังการท่ องเที่ยว

ระดับความคิดเห็น
𝐱̅
S.D.
แปลผล
4.18

0.599

ดี

4.04
4.17
4.16
4.14

0.646
0.633
0.652
0.510

ดี
ดี
ดี
ดี

จากตาราง 34 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจท่องเที่ยว
ด้ า นความรู้ สึ ก หลัง การท่ อ งเที่ ย วพบว่ า ภาพรวมอยู่ ใ นระดับ ดี โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.14
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า อยู่ในระดับดีทกุ ข้ อ โดยสถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามและ
ตรงตามข้ อมูลที่ศึกษามา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ จะแนะนาบุคคลที่ร้ ู จักมา
ท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี ้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการบริ การที่ได้ รับ
และการท่องเที่ยวในครัง้ นี ้เกินความคาดหมายที่ตงไว้
ั ้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ 4.04 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด
Multicollinearity คือการมีสหสัมพันธ์ กันเองระหว่างตัวแปรอิสระมากกว่า 2 ตัว ซึ่งการที่ตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธ์กนั ในระดับที่สงู อาจส่งผลให้ สมาการที่ใช้ ในการพยากรณ์ตวั แปรตามมีความ
คลาดเคลื่ อน โดยที่ ตัวแปรอิส ระมี ค่าสหสัม พัน ธ์ กันสูงมาก (ไม่ ควรมี ค่าสหสัม พันธ์ เกิน 0.80)
จะทาให้ ตัวประมาณค่าสัม ประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอยมี ความแม่ นยาและมี เสถี ยรภาพลดลง
ดังนัน้ จึงต้ องทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระว่าสามารถคงอยู่ในสมการตัว
แบบได้ โดยจะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ต่อไปนี ้ (Hair, Black, Babin,
Anderson, & Tatham, 2006)
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ค่าสหสัมพันธ์ผลคูณของเพียร์ สนั
±0.81 - ±1.00
±0.61 - ±0.80
±0.41 - ±0.60
±0.21 - ±0.40
±0.01 - ±0.20

ความหมายของระดับความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่า
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ามาก

ทัง้ นี ้ การวิ เคราะห์ สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์ ข องตัว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาเพื่ อ ป้ อ งกั น
การเกิด Multicollinearity จะใช้ ในการทดสอบความสัมพันธ์ กัน ที่อาจส่งผลให้ สมการที่ใช้ ในการ
พยากรณ์ตวั แปรตามมีความคลาดเคลื่อน ดังตารางที่ 35 – 46
ตาราง 35 การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวกับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ (X1)

(X1)
-

(X2)
-

(X3)

(X4)

(Y1)

-

-

-

ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยว (X2)

0.358**

-

-

-

-

ด้ านการเข้ าถึง (X3)

0.550**

0.496**

-

-

-

ด้ านการบริ การ (X4)

0.333**

0.447**

0.550**

-

-

ด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยว (Y1)

0.377**

0.364**

0.480**

0.430**

-

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว พบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษามีค่า ความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ ต่า
จนถึงปานกลาง ซึ่งปั จจัยที่มี ความสัม พันธ์ เชิ งบวกกับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง ได้ แก่ ด้ านสิ่งดึงดูดใจ (X1) ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (X2)
ด้ านการเข้ าถึง (X3) และด้ านการบริการ (X4)
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ตาราง 36 การวิเคราะห์ หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา ด้ านการรับรู้
นโยบายภาครัฐกับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
การรั บรู้ นโยบายภาครั ฐ

(X1)

(X2)

(X3)

(X4)

(Y1)

ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการ
ท่องเที่ยว(X1)
ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2)

-

-

-

-

-

0.687**

-

-

-

-

ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี(X3)

0.558**

0.576**

-

-

-

ด้ านบุคลากรที่ให้ บริการ
ทางการท่องเที่ยว(X4)

0.589**

0.641**

0.550**

-

-

ด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยว (Y1)

0.530**

0.536**

0.299**

0.444**

-

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
การรับรู้นโยบายภาครัฐ ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
พบว่าตัวแปรอิส ระที่ ใช้ ในการศึกษามี ค่า ความสัม พันธ์ อยู่ในระดับ ต่าจนถึงระดับสูง ซึ่งปั จ จัย
ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ได้ แก่ ด้ านการ
เชื่ อ มโยงเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว (X1) ด้ านกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว(X2) ด้ านสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท าง
ภาษี(X3) และด้ านบุคลากรที่ให้ บริการทางการท่องเที่ยว(X4)
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ตาราง 37 การวิ เ คราะห์ หาค่ า สั ม ป ระสิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ ของตั ว แป รที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษ า
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ใน
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2)
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ (Y1)

(X1)

(X2)

(Y1)

.657**

-

-

-

.384**

.398**

-

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ พบว่าตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษามีค่า ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่า
จนถึงปานกลาง ซึ่งปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับ แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ ได้ แก่ ด้ านรู ปแบบการประชาสัม พันธ์ (X1) และด้ านความรู้
ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2)
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ตาราง 38 การวิ เ คราะห์ ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ าน
สิ่งอานวยความสะดวก
การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2)
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก (Y1)

(X1)
0.657**

(X2)
-

(Y1)
-

.0.421**

0.441**

-

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษามีค่าความสัมพันธ์อยู่
ในระดับปานกลาง ซึง่ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ได้ แก่ ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และ
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2)
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ตาราง 39 การวิ เ คราะห์ ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ าน
การเข้ าถึง
การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2)
ด้ านการเข้ าถึง (Y1)

(X1)
0.657**

(X2)
-

(Y1)
-

.0.512**

0.465**

-

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ในด้ านการเข้ าถึง พบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษามี ค่า ความสัม พันธ์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งปั จจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ในด้ านการเข้ าถึง ได้ แก่ ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้ านความรู้ความเข้ าใจ
ที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2)
ตาราง 40 การวิ เ คราะห์ หาค่ า สั ม ป ระสิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ ของตั ว แป รที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษ า
การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว กับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ในด้ านการบริการ
การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จาก
การประชาสัมพันธ์ (X2)
ด้ านการบริ การ (Y1)

(X1)
0.657**

(X2)
-

(Y1)
-

.0.493**

0.478**

-

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ในด้ านการบริ การ พบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษามีค่า ความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งปั จจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ในด้ านการบริการ ได้ แก่ ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้ านความรู้ความเข้ าใจ
ที่ ไ ด้ จากการประชาสั ม พั น ธ์ (X2) โดยมี ค่ า ความสั ม พั น ธ์ ม ากที่ สุ ด คื อ ด้ านรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ (X1) และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2)
ตาราง 41 การวิ เ คราะห์ หาค่ า สั ม ป ระสิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ ของตั ว แป รที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษ า
การประชาสัม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว กับ การตัด สิน ใจท่ องเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจั ง หวัด อ่ างทอง
ในด้ านการบริการ
การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จาก
การประชาสัมพันธ์ (X2)
ด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยว (Y1)

(X1)
0.657**

(X2)
-

(Y1)
-

.0.536**

0.482**

-

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง พบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษามีค่า ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง โดยตัวแปร
ที่พ บว่ามี ค วามสัม พัน ธ์ อ ยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ เชิ ง บวกกับ ด้ านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ได้ แก่ ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และ
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2)
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ตาราง 42 การวิ เ คราะห์ ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จาก
การประชาสัมพันธ์ (X2)
ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว (Y1)

(X1)
0.657**

(X2)
-

(Y1)
-

.0.520**

0.571**

-

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษามีค่า ความสัมพันธ์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับ ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านสถานที่
ท่องเที่ยว ได้ แก่ ด้ านรู ปแบบการประชาสัม พันธ์ (X1) และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2)
ตาราง 43 การวิ เ คราะห์ หาค่ า สั ม ป ระสิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ ของตั ว แป รที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษ า
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านคุณค่า
การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จาก
การประชาสัมพันธ์ (X2)
ด้ านคุณค่า (Y1)

(X1)
0.657**

(X2)
-

(Y1)
-

.0.485**

0.588**

-

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่ างทอง ในด้ านคุณ ค่ า พบว่า ตัว แปรอิ ส ระที่ ใช้ ในการศึก ษามี ค่ า ความสัม พัน ธ์ อ ยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านคุณค่า ได้ แก่
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2)
ตาราง 44 การวิ เ คราะห์ หาค่ า สั ม ป ระสิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ ของตั ว แป รที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษ า
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านจิตวิทยา
การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จาก
การประชาสัมพันธ์ (X2)
ด้ านจิตวิทยา (Y1)

(X1)

(Y1)

0.657**

(X2)
-

.0.568**

0.625**

-

-

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ในด้ านจิ ตวิทยา พบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษามี ค่า ความสัม พัน ธ์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งปั จจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านจิตวิทยา ได้ แก่
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2)
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ตาราง 45 การวิ เ คราะห์ หาค่ า สั ม ป ระสิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ ของตั ว แป รที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษ า
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านการสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จาก
การประชาสัมพันธ์ (X2)
ด้ านการสื่อสาร (Y1)

(X1)
0.657**

(X2)
-

(Y1)
-

.0.568**

0.630**

-

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ในด้ านการสื่อสาร พบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษามีค่า ความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึง่ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านการสื่อสาร ได้ แก่
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2)
ตาราง 46 การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา ด้ านภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวกับด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว

(X1)

(X2)

(X3)

(X4)

(Y1)

ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว (X1)
ด้ านคุณค่า (X2)

0.718**

-

-

-

-

-

-

-

ด้ านจิตวิทยา (X3)

0.699**

0.715**

-

-

-

ด้ านการสื่อสาร (X4)
ด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยว (Y1)

0.448**
0.435**

0.428**
0.462**

0.544**
0.493**

0.566**

-

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
การรับรู้นโยบายภาครัฐ ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
พบว่าตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษามีค่า ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่าจนถึงปานกลาง ซึ่งปั จจัยที่มี
ความสัม พัน ธ์ เชิ ง บวกกับ ด้ า นการตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ า งทอง ได้ แ ก่
ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว (X1) ด้ านคุณค่า (X2) ด้ านจิตวิทยา (X3) และด้ านการสื่อสาร (X4)
จากตารางที่ 36 – 46 กล่าวได้ ว่า ผลการทดสอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่
ใช้ ในการศึกษาเพื่อป้องกันการเกิด Multicollinearity พบว่า มี ค่าสหสัมพันธ์ ไม่เกิน 0.80 ทุกตัว
แปรที่ ศึ ก ษา จึ ง สามารถใช้ ในการวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) ต่อไปได้
การวิเคราะห์ ค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF)
ดังนัน้ ผู้วิจัยจะทาการทดสอบความสัมพันธ์ กันโดยใช้ ค่า Tolerance และค่า Variance
Inflation Factor (VIF) ถ้ าหากค่ า Tolerance ของตั ว แปร <0.2 หรื อ Tolerance<0 แสดงว่ า
เกิด Multicollinearity และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 4 หากเกิน
กว่านี ้ แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ กันเอง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) ผลการทดสอบ
ดังตาราง 47
ตาราง 47 การวิเคราะห์หาค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) สาหรับการ
ทดสอบเงื่อนไขการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
การทดสอบความสัม พั น ธ์ ระหว่ า งแรงจู งใจในการท่ อ งเที่ ยว และด้ า นการตั ดสิ นใจ
ท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ตัวแปรที่ศึกษา
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ (x1)

Tolerance
0.687

VIF
1.455

ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว(x2)
ด้ านการเข้ าถึง(x3)

0.702
0.51

1.425
1.959

ด้ านการบริ การ(x4)

0.658

1.521
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ตาราง 47 (ต่อ)
การทดสอบความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งการรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ และด้ า นการตั ด สิ น ใจ
ท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ตัวแปรที่ศึกษา
Tolerance
VIF
ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว (X1)
ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2)
ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี(X3)
ด้ านบุคลากรที่ให้ บริการทางการท่องเที่ยว(X4)

0.468
0.422
0.585
0.518

2.136
2.37
1.708
1.931

การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่ างการประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว และแรงจูงใจใน
การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
0.569
1.758
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)
0.569
1.758
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
0.569
1.758
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)
0.569
1.758
ด้ านการเข้ าถึง
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
0.569
1.758
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)
0.569
1.758
ด้ านการบริการ
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)

0.569
0.569

1.758
1.758
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ตาราง 47 (ต่อ)
การทดสอบความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว และด้ า นการ
ตัดสินใจท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ตัวแปรที่ศึกษา

Tolerance

VIF

ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)

0.569

1.758

ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)

0.569

1.758

การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่ างการประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว และภาพลักษณ์ การ
ท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)
ด้ านคุณค่ า
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)
ด้ านจิตวิทยา
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)
ด้ านการสื่อสาร
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)

0.569

1.758

0.569

1.758

0.569

1.758

0.569

1.758

0.569
0.569

1.758
1.758

0.569

1.758

0.569

1.758
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ตาราง 47 (ต่อ)
การทดสอบความสัม พั น ธ์ ระหว่ า งภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ย ว และด้ านการตัด สิ นใจ
ท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ตัวแปรที่ศึกษา
ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว(X1)

Tolerance
0.411

VIF
2.434

ด้ านคุณค่า(X2)

0.395

2.53

ด้ านจิตวิทยา(X3)

0.374

2.676

ด้ านการสื่อสาร(X4)

0.694

1.440

จากตาราง 47 การวิ เคราะห์ ห าค่ า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF)
สาหรับการทดสอบเงื่อนไขการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
พบว่า ค่า Tolerance มีค่าที่น้อยที่สดุ คือ 0.374 ซึ่งไม่ต่ากว่า 0.200 และมีค่า VIF ที่มีค่ามากที่สดุ
คื อ 2.676 ซึ่ ง น้ อยกว่ า 4 ดั ง นั น้ แสดงว่ า ตั ว แปรอิ ส ระไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น หรื อ ไม่ เกิ ด
Multicollinearity
ค่ าความคลาดเคลื่อนแต่ ละค่ าเป็ นอิสระกัน (Autocorrelation)
การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุ กาหนดว่าค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่าต้ องเป็ น
อิสระกัน ซึ่งวิธีการตรวจสอบผู้วิจัยจะพิจารณาจากค่าสถิติ Durbin-Watson โดยถ้ าค่า DurbinWatson มีค่าเข้ าใกล้ 2 กล่าวคือ มีค่าอยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 สามารถสรุปได้ ว่าค่าความคลาดเคลื่อน
มีความเป็ นอิสระกัน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) ผลดังตาราง 48
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ตาราง 48 การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนที่เป็ นอิสระกัน (Autocorrelation)
การวิ เคราะห์ ค่ า ความคาดเคลื่ อ นระหว่ า งแรงจู งใจในการท่ อ งเที่ ย ว และด้ า นการ
ตัดสินใจท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ตัวแปรที่ศึกษา
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ (x1)
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว(x2)
ด้ านการเข้ าถึง(x3)

Durbin-Watson

1.689

ด้ านการบริ การ(x4)
การวิเคราะห์ ค่าความคาดเคลื่อนระหว่ างการรั บรู้ นโยบายภาครั ฐ และด้ านการตัดสินใจ
ท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว (X1)
ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2)
ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี(X3)

1.700

ด้ านบุคลากรที่ให้ บริการทางการท่องเที่ยว(X4)
การวิ เ คราะห์ ค่ า ความคาดเคลื่ อ นระหว่ า งการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว และ
แรงจูงใจในการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)

2.014

ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)

1.802
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ตาราง 48 (ต่อ)

การวิ เ คราะห์ ค่ า ความคาดเคลื่ อ นระหว่ า งการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว และ
แรงจูงใจในการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ตัวแปรที่ศึกษา
ด้ านการเข้ าถึง
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)
ด้ านการบริการ
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)

Durbin-Watson
1.867

1.803

การวิเคราะห์ ค่าความคาดเคลื่อนระหว่ างการประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว และด้ านการ
ตัดสินใจท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
1.587
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)
การวิ เ คราะห์ ค่ า ความคาดเคลื่ อ นระหว่ า งการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว และ
ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)
ด้ านคุณค่ า
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)

1.778

1.819
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ตาราง 48 (ต่อ)

การวิ เ คราะห์ ค่ า ความคาดเคลื่ อ นระหว่ า งการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว และ
ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง (ต่ อ)
ตัวแปรที่ศึกษา
ด้ านจิตวิทยา
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)

Durbin-Watson
1.855

ด้ านการสื่อสาร
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์(X2)

1.823

การวิ เคราะห์ ค่ า ความคาดเคลื่ อ นระหว่ า งภาพลั ก ษณ์ การท่ อ งเที่ ย ว และด้ า นการ
ตัดสินใจท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว(X1)
ด้ านคุณค่า(X2)
ด้ านจิตวิทยา(X3)

1.620

ด้ านการสื่อสาร(X4)
จาก ต าราง 48 การวิ เ ค ราะห์ ค่ าค วาม ค ลาด เค ลื่ อน แต่ ล ะค่ าเป็ น อิ ส ระกั น
(Autocorrelation) พบว่า ค่าสถิติที่ ใช้ ทดสอบความเป็ นอิสระกัน ของค่าความคาดเคลื่อนมี ค่ า
ระหว่าง 1.587 - 2.014 ซึ่งมีค่าระหว่าง 1.5-2.5 แสดงว่า ค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระกันจึงไม่
เกิด Autocorrelation
หลังจากผู้ วิจัย วิเคราะห์ เงื่อนไขก่อนที่จะมีการทดสอบการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ ง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ แก่ การทดสอบการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา การวิเคราะห์หาค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF)
และการวิเคราะห์ ค่าความคลาดเคลื่อนที่เป็ นอิสระกัน (Autocorrelation) ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
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ตัวแปรต้ นและตัวแปรตามไม่เกิด Multicollinearity ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการทดสอบสมมติฐานที่ 1-6
ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวก ด้ านการเข้ าถึง ด้ านการบริ การ ที่มีอิทธิพลต่ อด้ านการตัดสินใจท่ องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง สามารถเขียนเป็ นสมการทางสถิติได้ ดังนี ้
H0 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้ านการเข้ าถึง ด้ านการบริ การ ไม่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง
H1 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้ านการเข้ าถึง ด้ านการบริ การ มีอิทธิพลต่ อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัด
อ่างทอง
ตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ ค่ าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณ แรงจูงใจในการท่ องเที่ ย ว
โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression

49.933

4

12.483

40.996**

0.000

Residual

120.278

395

0.305

Total

170.211

399

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ แรงจูงใจในการท่องเที่ยว พบว่า
มีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยว สามารถทานายด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้ างสมการ
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พยากรณ์ เชิ ง เส้ นตรงได้ ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ สามารถท านาย
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ด้ วยวิธี Enter ได้ ดังตาราง 50
ตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple
Regression)
แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว
ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ (x1)
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยว(x2)

(b)
0.895
0.185
0.074

ด้ านการเข้ าถึง(x3)
ด้ านการบริ การ(x4)
R = 0.542
R2 = 0.293

0.259
0.214

SE
0.256
0.067
0.036

(β )
0.140
0.104

0.064
0.238
0.054
0.206
Adjusted R2 = 0.286
SE = 0.55182

t
3.497**
2.747**
2.056*

Sig.
0.001
0.006
0.040

4.024**
3.944**

0.000
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพล
ต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง พบว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงในทิศทางเดียวกันกับด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยว ได้ แก่ ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
(x1) ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว(x2) ด้ านการเข้ าถึง(x3) และด้ านการบริ การ(x4)
โดยมี ค่ าสัม ประสิ ทธิ์ ถดถอย (b) เท่ากับ 0.185, 0.074, 0.259 และ0.214 ตามลาดับ ซึ่งมี ค่ า
Adjusted R Square (R2) มี ค่าเท่ากับ 0.286 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ส้ ามารถ
อธิบายด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ได้ ร้อยละ 28.60 โดยสามารถ
เขียนในรูปสมการได้ ดังนี ้
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Y1 = 0.895 + 0.185(x1) + 0.074(x2) + 0.259(x3) + 0.214(x4)
โดย
X1 = ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
X2 = ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
X3 = ด้ านการเข้ าถึง
X4 = ด้ านการบริการ
ผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้
ตัวแปรที่มี ความสัม พันธ์ ทางบวกกับด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยว ได้ แก่ ด้ านสิ่งดึง
ดูดใจ(X1) ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว(X2) ด้ านการเข้ าถึง (X3) และด้ านการ
บริ การ(X4 ) เป็ นปั จจัยที่กาหนดด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง(Y1)
ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
หากแรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นสิ่ ง ดึ ง ดูด ใจ(X1 ) เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ย ในขณะที่
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว(X2) ด้ านการเข้ าถึง (X3)
และด้ านการบริ การ(X4 ) มี ค่าคงที่ จะมี อิทธิพ ลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึ ้น 0.185 หน่วย
หากแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (X2)
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่แรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้ านสิ่งดึงดูดใจ(X1) ด้ านการเข้ าถึง(X3) และ
ด้ านการบริ การ (X4 ) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง เพิ่มขึ ้น 0.074 หน่วย
หากแรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการเข้ า ถึ ง (X3) เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ย ในขณะที่
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้ านสิ่งดึงดูดใจ( X1) ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (X2)
และด้ านการบริ การ (X4 ) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึ ้น 0.259 หน่วย
หากแรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการบริ ก าร (X4 ) เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ย ในขณะที่
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้ านสิ่งดึงดูดใจ( X1) ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (X2)
และด้ านการเข้ าถึง (X3) มี ค่าคงที่ จะมี อิทธิพ ลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึ ้น 0.214 หน่วย
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นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้ วย ด้ านสิ่งดึงดูดใจ(X1) ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยว (X2) ด้ านการเข้ าถึง (X3) และด้ านการบริ การ (X4 ) ซึ่งสามารถเขียนเป็ นสมการค่า
สัม ประสิ ท ธิ์ การถดถอยมาตรฐาน ที่ มี อิทธิ พ ลต่ อด้ านการตัด สิ นใจท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง ได้ ดงั นี ้
Y1 = 0.140(x1) + 0.104(x2) + 0.238(x3) + 0.206(x4)
สรุ ปได้ ว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้ านการเข้ าถึง(x3) มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง มากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน
เท่ากับ 0.238 รองลงมา คือ ด้ านการบริ การ(x4) ด้ านสิ่งดึงดูดใจ(x1) และด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก (x2) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.206, 0.140 และ 0.104 ตามลาดับ
สมมติ ฐานที่ 2 การรั บ รู้ น โยบายภาครั ฐ ประกอบด้ ว ย ด้ า นการเชื่ อ มโยงเส้ น ทางการ
ท่ องเที่ยว ด้ านกิจกรรมการท่ องเที่ยว ด้ านสิทธิประโยชน์ ทางภาษี และด้ านบุคลากรที่
ให้ บริ การทางการท่ องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่ อด้ านการตัดสินใจท่ องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรมใน
จังหวัดอ่ างทอง สามารถเขียนเป็ นสมการทางสถิติได้ ดังนี ้
H0 การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ ประกอบด้ วย ด้ านการเชื่ อ มโยงเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว
ด้ านกิจ กรรมการท่องเที่ยว ด้ านสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี และด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการ
ท่องเที่ยว ไม่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
H1 การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ ประกอบด้ วย ด้ านการเชื่ อ มโยงเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว
ด้ านกิจ กรรมการท่องเที่ยว ด้ านสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี และด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการ
ท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง

148
ตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณ การรับรู้นโยบายภาครัฐ โดย
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
59.813
110.398
170.211

df
4
395
399

MS
14.953
0.279

F
53.503**

Sig.
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู การรับรู้ นโยบายภาครัฐ พบว่ามีค่า
Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ สามารถท านายด้ านการตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้ างสมการ
พยากรณ์ เชิ ง เส้ น ตรงได้ ซึ่ ง จากการวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ สามารถท านายค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ด้ วยวิธี Enter ได้ ดังตาราง 52
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ตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ การรับรู้ นโยบายภาครัฐ ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple
Regression)
การรั บรู้ นโยบายภาครั ฐ
ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการ
ท่องเที่ยว (X1)
ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2)
ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี(X3)
ด้ านบุคลากรที่ให้ บริการทางการ
ท่องเที่ยว(X4)
R = 0.593
R2 = 0.351

(b)
1.299
0.306

SE
0.177
0.059

0.336
0.089
0.109

0.067
0.038
0.047

(β )
0.307

t
7.333**
5.181**

Sig.
0.000
0.000

0.314
0.125
0.130

5.031**
2.354*
2.313*

0.000
0.019
0.021

Adjusted R2 = 0.345
SE = 0.52867

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู การรับรู้นโยบายภาครัฐ ที่มีอิทธิพล
ต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง พบว่า การรับรู้ นโยบายภาครัฐ
มี ความสัม พัน ธ์ เชิ งเส้ น ตรงในทิ ศ ทางเดี ยวกันกับ ด้ านการตัดสิน ใจท่องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง ได้ แก่ ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว (X1) ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2)
ด้ านสิ ท ธิ ประโยชน์ ทางภาษี (X3) และด้ านบุคลากรที่ให้ บริ ก ารทางการท่ องเที่ ยว(X4) โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ถดถอย (b) เท่ากับ 0.306, 0.336, 0.089 และ0.109 ตามลาดับ ซึ่งมีค่า Adjusted R
Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.345 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถอธิบายด้ านการ
ตัดสิ น ใจท่อ งเที่ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ได้ ร้อยละ 34.50 โดยสามารถเขี ยนในรู ป
สมการได้ ดังนี ้
Y1 = 1.299 + 0.306 (x1) + 0.336(x2) + 0.089(x3) + 0.109(x4)
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โดย
X1 = ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว
X2 = ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว
X3 = ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี
X4 = ด้ านบุคลากรที่ให้ บริการทางการท่องเที่ยว
ผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้
ตัวแปรที่มี ความสัม พันธ์ ทางบวกกับด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง ได้ แก่ ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว( X1) ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2)
ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี (X3) และด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว(X4 ) เป็ นปั จจัยที่
กาหนดด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง (Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์
ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
หากการรับรู้ นโยบายภาครัฐ ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว( X1) เพิ่มขึน้ 1
หน่วย ในขณะที่การรับรู้ นโยบายภาครัฐ ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2) ด้ านสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี (X3) และด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว(X4 ) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้ านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึ ้น 0.306 หน่วย
หากการรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ในขณะ
ที่การรับรู้นโยบายภาครัฐด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว( X1) ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี
(X3) และด้ านบุคลากรที่ให้ บริการทางการท่องเที่ยว(X4 ) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึ ้น 0.336 หน่วย
หากการรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ ด้ า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี (X3) เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ย
ในขณะที่การรับรู้ นโยบายภาครัฐ ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว( X1) ด้ านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว(X2) และด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว(X4 ) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้ าน
การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึ ้น 0.089 หน่วย
หากการรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว(X4 ) เพิ่มขึน้
1 หน่ ว ย ในขณะที่ ก ารรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ ด้ านการเชื่ อ มโยงเส้ นทางการท่ อ งเที่ ย ว( X1 )
ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2) ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี (X3) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้ านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึ ้น 0.109หน่วย
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นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย ด้ า นการเชื่ อ มโยงเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว( X1 )
ด้ านกิจ กรรมการท่ องเที่ยว(X2) ด้ านสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี (X3) และด้ านบุค ลากรที่ให้ บริ การ
ทางการท่ องเที่ ย ว(X4 ) ซึ่ง สามารถเขี ย นเป็ น สมการค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยมาตรฐาน ที่ มี
อิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ได้ ดงั นี ้
Y1 = 0.307(x1) + 0.314(x2) + 0.125(x3) + 0.130(x4)
สรุปได้ ว่า การรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว(x2) มีอิทธิพลต่อด้ านการ
ตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง มากที่สุด โดยมี ค่าสัม ประสิทธิ์ การถดถอย
มาตรฐาน เท่ากับ 0.314 รองลงมาคือ ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว(x1) ด้ านบุคลากรที่
ให้ บ ริ การทางการท่องเที่ยว(x4) และด้ านสิทธิ ประโยชน์ ท างภาษี มี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ การถดถอย
มาตรฐานเท่ากับ 0.307, 0.130 และ 0.125 ตามลาดับ
สมมติ ฐ านที่ 3 การประชาสั ม พั น ธ์ การท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพั นธ์ ที่มีอิทธิพลต่ อ
แรงจูงใจในการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ประกอบด้ วยสมมติฐานย่ อย
ดังนี ้
สมมติฐานที่ 3.1 การประชาสัม พันธ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพล
ต่ อแรงจูงใจในการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ สามารถ
เขียนเป็ นสมการทางสถิติได้ ดังนี ้
H0 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ
H1 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จ ากการประชาสัม พันธ์ มี อิทธิพ ลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ
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ตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่างการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกับแรงจูงในการท่องเที่ยว ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
18.148
79.962
98.109

df
2
397
399

MS
9.074
0.201

F
45.050**

Sig.
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ ระหว่างการประชาสัม พัน ธ์ การ
ท่องเที่ยวกับแรงจูงในการท่องเที่ยว ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นั่ น คื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า
การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว สามารถทานายแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถทานายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคูณ ด้ วยวิธี
Enter ได้ ดังตาราง 54
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ตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ โดยการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
การประชาสัมพันธ์ การ
ท่ องเที่ยว
ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจ
ที่ได้ จากการ
ประชาสัมพันธ์(X2)
R = 0. 430
R2 = 0.185

(b)

SE

(β )

t

Sig.

2.628
0.185

0.168
0.051

0.216

15.670**
3.602**

0.000
0.000

0.227

0.053

0.256

4.257**

0.000

Adjusted R2 = 0.181
SE = .44879
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่มี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ พบว่า
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงในทิศทางเดียวกันกับแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ ได้ แก่ ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้ านความรู้ ความ
เข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) เท่ากับ 0.185 และ 0.227
ซึ่ง มี ค่า Adjusted R Square (R2) มี ค่าเท่ ากับ 0.181 หมายความว่า ตัวแปรอิส ระในสมการนี ้
สามารถอธิบายแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ ได้ ร้อยละ 18.10 โดยสามารถเขียนใน
รูปสมการได้ ดังนี ้
Y1 = 2.628 + 0.185 (x1) + 0.227(x2)
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โดย
X1 = ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์
X2 = ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
ผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้
ตัวแปรที่มี ความสัม พันธ์ ทางบวกกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ
ได้ แก่ ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
(X2) เป็ นปั จจัยที่กาหนดแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ(Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์
ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
หากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ( X1) เพิ่มขึน้ 1
หน่ ว ย ในขณะที่ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ เพิ่มขึน้
0.185 หน่วย
หากการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ ( X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ เพิ่มขึ ้น
0.227 หน่วย
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัม พันธ์ การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัม พันธ์ (X1) และ
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2) ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมการค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยมาตรฐาน ที่ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ ได้ ดงั นี ้
Y1 = 0.216(x1) + 0.256(x2)
สรุ ป ได้ ว่ า การประชาสัม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจที่ ไ ด้ จ ากการ
ประชาสัม พั น ธ์ (x2) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ า งทอง
ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ มากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.256 รองลงมา
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คือ ด้ านรู ป แบบการประชาสัม พัน ธ์ (x1) มี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยมาตรฐานเท่ ากับ 0.216
ตามลาดับ
สมมติฐานที่ 3.2 การประชาสัม พันธ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพล
ต่ อ แรงจูงใจในการท่ อ งเที่ ยวเชิ งวั ฒ นธรรมในจังหวัด อ่ างทอง ในด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก สามารถเขียนเป็ นสมการทางสถิติได้ ดังนี ้
H0 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์
และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อ แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
H1 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์
และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อ แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ตาราง 55 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่างการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกับแรงจูงในการท่องเที่ยว ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
74.193
256.166
330.359

df
2
397
399

MS
37.096
0.645

F
57.491**

Sig.
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 55 ผลการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ ระหว่างการประชาสัม พัน ธ์ การ
ท่ อ งเที่ ย วกับ แรงจูง ในการท่ อ งเที่ ย ว ในด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก พบว่ า มี ค่ า Sig.เท่ า กับ
0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่ า 0.01 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1)
หมายความว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สามารถทานายแรงจูงในการท่องเที่ยว ในด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์
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เชิ ง เส้ น ตรงได้ ซึ่ ง จากการวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ สามารถท านายค่ าสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ด้ วยวิธี Enter ได้ ดังตาราง 56
ตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
การประชาสัมพันธ์ การ
ท่ องเที่ยว
ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้
จากการประชาสัมพันธ์(X2)
R = 0.474
R2 = 0.225

(b)

SE

(β )

t

Sig.

0.841
0.361

0.300
0.092

0.230

2.800**
3.929**

0.005
0.000

0.473

0.096

0.290

4.944**

0.000

Adjusted R2 = 0.221
SE = .80328
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่มี
อิท ธิ พ ลต่ อแรงจูงใจในการท่องเที่ ยวเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่างทอง ในด้ านสิ่ง อานวยความ
สะดวก พบว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงในทิศทางเดียวกันกับ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ได้ แก่ ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์
(X1) และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์( X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b)
เท่ากับ 0.361 และ 0.473 ซึ่งมี ค่า Adjusted R Square (R2) มี ค่าเท่ากับ 0.221 หมายความว่า
ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถอธิบายแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ได้ ร้อยละ 22.10 โดยสามารถเขียนในรูปสมการได้ ดังนี ้
Y1 = 0.841 + 0.361 (x1) + 0.473(x2)
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โดย
X1 = ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์
X2 = ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
ผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้
ตัวแปรที่มี ความสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ แรงจูงใจในการท่อ งเที่ยว ในด้ านสิ่ งอานวย
ความสะดวก ได้ แก่ ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ( X1) และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) เป็ นปั จจัยที่กาหนดแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
(Y1) ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
หากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ( X1) เพิ่มขึน้ 1
หน่ ว ย ในขณะที่ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัม พันธ์ (X2) มี ค่าคงที่ จะมี อิทธิพ ลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก เพิ่มขึ ้น 0.361 หน่วย
หากการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ ( X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพ ลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก เพิ่มขึ ้น 0.473 หน่วย
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัม พันธ์ การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัม พันธ์ ( X1) และ
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2) ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมการค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยมาตรฐาน ที่ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ได้ ดงั นี ้
Y1 = 0.230(x1) + 0.290(x2)
สรุ ป ได้ ว่ า การประชาสัม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจที่ ไ ด้ จ ากการ
ประชาสัม พั น ธ์ (x2) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ า งทอง
ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวกมากที่สดุ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.290
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รองลงมาคือ ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ (x1) มี ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ
0.230 ตามลาดับ
สมมติฐานที่ 3.3 การประชาสัม พันธ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพล
ต่ อแรงจูงใจในการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ในด้ านการเข้ าถึง สามารถ
เขียนเป็ นสมการทางสถิติได้ ดังนี ้
H0 การประชาสัม พันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์
และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการเข้ าถึง
H1 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสั มพันธ์
และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการเข้ าถึง
ตาราง 57 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่างการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกับแรงจูงในการท่องเที่ยว ในด้ านการเข้ าถึง โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression

41.873

2

20.936

81.670**

0.000

Residual

101.772

397

0.256

Total

143.644

399

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 57 ผลการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ ระหว่างการประชาสัม พัน ธ์ การ
ท่องเที่ยวกับแรงจูงในการท่องเที่ยว ในด้ านการเข้ าถึง พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นั่ น คื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สามารถทานายแรงจูงในการท่องเที่ยว ในด้ านการเข้ าถึง อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิ งเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการ
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วิเคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุคูณ สามารถท านายค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ ด้ วยวิ ธี
Enter ได้ ดังตาราง 58
ตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการเข้ าถึง โดยการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว
(b)
SE
ค่าคงที่ (Constant)
1.742 0.189
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) 0.376 0.058
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการ 0.242
0.06
ประชาสัมพันธ์(X2)
R = 0.540
Adjusted R2 = 0.288
R2 = 0.292
SE = 0.50631

(β )
0.364
0.225

t
9.203**
6.506**
4.022**

Sig.
0.000
0.000
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่มี
อิทธิพ ลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการเข้ าถึง พบว่า
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงในทิศทางเดียวกันกับ แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว ในด้ านการเข้ าถึง ได้ แก่ ด้ านรู ปแบบการประชาสัม พันธ์ (X1) และด้ านความรู้ ความ
เข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) เท่ากับ 0.376 และ 0.242
ซึ่ง มี ค่ า Adjusted R Square (R2) มี ค่ าเท่ า กับ 0.288 หมายความว่า ตัวแปรอิส ระในสมการนี ้
สามารถอธิบายแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านการเข้ าถึง ได้ ร้อยละ 28.80 โดยสามารถเขียนใน
รูปสมการได้ ดังนี ้
Y1 = 1.742 + 0.376(x1) + 0.242(x2)
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โดย
X1 = ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์
X2 = ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
ผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้
ตัวแปรที่มี ความสัม พันธ์ ทางบวกกับ แรงจูง ใจในการท่องเที่ยว ในด้ านการเข้ าถึง
ได้ แก่ ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
(X2) เป็ นปั จจัยที่กาหนดแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านการเข้ าถึง(Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์
ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
หากการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) เพิ่มขึน้ 1
หน่ ว ย ในขณะที่ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านการเข้ าถึง เพิ่มขึน้
0.376 หน่วย
หากการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ (X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านการเข้ าถึง เพิ่มขึน้
0.242 หน่วย
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัม พันธ์ การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัม พันธ์ (X1) และ
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2) ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมการค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยมาตรฐาน ที่ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ในด้ านการเข้ าถึง ได้ ดงั นี ้
Y1 = 0.364(x1) + 0.225(x2)
สรุปได้ ว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (x1) มีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการเข้ าถึง มากที่สดุ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.364 รองลงมาคือ ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการ
ประชาสัมพันธ์(x2) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.225 ตามลาดับ
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สมมติฐานที่ 3.4 การประชาสัม พันธ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพล
ต่ อแรงจูงใจในการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ในด้ านการบริการ
H0 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์
และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการบริการ
H1 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์
และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการบริการ
ตาราง 59 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่างการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกับแรงจูงในการท่องเที่ยว ในด้ านการบริการ โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression

44.715

2

22.358

79.041**

0.000

Residual

112.295

397

0.283

Total

157.010

399

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 59 ผลการวิเคราะห์ ค วามถดถอยพหุคูณ ระหว่างการประชาสัม พัน ธ์ การ
ท่องเที่ยวกับแรงจูงในการท่องเที่ยว ในด้ านการบริ การ พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นั่ น คื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สามารถทานายแรงจูงในการท่องเที่ยว ในด้ านการบริ การ อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิ ง เส้ น ตรง ซึ่ง จากการ
วิเคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ สามารถท านายค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ ด้ วยวิ ธี
Enter ได้ ดังตาราง 60
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ตาราง 60 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการบริ การ โดยการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว
(b)
SE
ค่าคงที่ (Constant)
1.317
0.199
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) 0.341
0.061
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จาก
0.304
0.063
การประชาสัมพันธ์(X2)
R = 0.534
Adjusted R2 = 0.281
R2 = 0.285
SE = 0.53184

(β )
0.316
0.270

t
6.627**
5.612**
4.799**

Sig.
0.000
0.000
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 60 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่มี
อิทธิพ ลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการบริ การ พบว่า
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงในทิศทางเดียวกันกับ แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว ในด้ านการบริ การ ได้ แก่ ด้ านรู ปแบบการประชาสัม พันธ์ (X1) และด้ านความรู้ ความ
เข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) เท่ากับ 0.341 และ 0.304
ซึ่ง มี ค่ า Adjusted R Square (R2) มี ค่ าเท่ า กับ 0.281 หมายความว่า ตัวแปรอิส ระในสมการนี ้
สามารถอธิบายแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านการเข้ าถึง ได้ ร้อยละ 28.10 โดยสามารถเขียนใน
รูปสมการได้ ดังนี ้
Y1 = 1.317 + 0.341(x1) + 0.304(x2)
โดย
X1 = ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์
X2 = ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
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ผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้
ตัวแปรที่มี ความสัม พันธ์ ทางบวกกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านการบริ การ
ได้ แก่ ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
(X2) เป็ นปั จจัยที่กาหนดแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านการบริ การ(Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์
ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
หากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ( X1) เพิ่มขึน้ 1
หน่ ว ย ในขณะที่ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านการบริ การ เพิ่มขึน้
0.341หน่วย
หากการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ ( X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านการบริการ เพิ่มขึ ้น
0.304 หน่วย
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัม พันธ์ การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัม พันธ์ ( X1) และ
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2) ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมการค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยมาตรฐาน ที่ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ในด้ านการบริการ ได้ ดงั นี ้
Y1 = 0.316(x1) + 0.270(x2)
สรุปได้ ว่า การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (x1) มีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการบริการ มากที่สดุ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.316 รองลงมาคือ ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการ
ประชาสัมพันธ์(x2) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.270 ตามลาดับ
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สมมติ ฐ านที่ 4 การประชาสั ม พั น ธ์ การท่ องเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพั นธ์ ที่มีอิทธิพลต่ อ
ด้ านการตัดสินใจท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
H0 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์
และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
H1 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์
และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อ ด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ตาราง 61 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่างการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกับด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง โดยการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression

53.987

2

26.994

92.205**

0.000

Residual

116.224

397

0.293

Total

170.211

399

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 61 ผลการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ ระหว่างการประชาสัม พัน ธ์ การ
ท่องเที่ยวกับกับด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ
0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่ า 0.01 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1)
หมายความว่า การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว สามารถทานายด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้ างสมการ
พยากรณ์ เชิงเส้ นตรง ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถทานายค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ด้ วยวิธี Enter ได้ ดังตาราง 62
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ตาราง 62 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพ ลต่อ
ด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression)
การประชาสัมพันธ์ การ
ท่ องเที่ยว
ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้
จากการประชาสัมพันธ์(X2)
R = 0.563
R2 = 0.317

(b)

SE

(β )

t

Sig.

1.164
0.434

0.202
0.062

0.386

5.758**
7.026**

0.000
0.000

0.267

0.064

0.228

4.149**

0.000

Adjusted R2 = 0.314
SE = 0.54107
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 62 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ที่มี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ด้ าน ก ารตั ด สิ น ใจ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ น ธ รรม ใน จั ง ห วั ด อ่ าง ท อ ง พ บ ว่ า
การประชาสัม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว มี ค วามสัม พัน ธ์ เชิ ง เส้ น ตรงในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ ด้ านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ได้ แก่ ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ( X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) เท่ากับ
0.434 และ 0.267 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มี ค่าเท่ากับ 0.314 หมายความว่า ตัวแปร
อิสระในสมการนีส้ ามารถอธิบายด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทองได้
ร้ อยละ 31.40 โดยสามารถเขียนในรูปสมการได้ ดังนี ้
Y1 = 1.164 + 0.434(x1) + 0.267(x2)
โดย
X1 = ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์
X2 = ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
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ผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้
ตัวแปรที่มี ความสัม พันธ์ ทางบวกกับด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง ได้ แก่ ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จาก
การประชาสัมพันธ์ (X2) เป็ นปั จจัยที่กาหนดด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัด
อ่างทอง(Y1) ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
หากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ( X1) เพิ่มขึน้ 1
หน่ ว ย ในขณะที่ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง เพิ่มขึ ้น 0.434 หน่วย
หากการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ (X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง เพิ่มขึ ้น 0.267 หน่วย
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้ วย ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ( X1) และ ด้ าน
ความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2) ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมการค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยมาตรฐาน ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ ด้ านการตัด สิน ใจท่องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมในจัง หวัดอ่ างทอง
ได้ ดงั นี ้
Y1 = 0.386(x1) + 0.228(x2)
สรุปได้ ว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (x1) มีอิทธิพล
ต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง มากที่สดุ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.386 รองลงมาคือ ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
(x2) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.228 ตามลาดับ
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สมมติ ฐ านที่ 5 การประชาสั ม พั น ธ์ การท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพั นธ์ ที่มีอิทธิพลต่ อ
ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ประกอบด้ วยสมมติฐานย่ อย
ดังนี ้
สมมติฐานที่ 5.1 การประชาสัม พันธ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพล
ต่ อภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
สามารถเขียนเป็ นสมการทางสถิติได้ ดังนี ้
H0 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
H1 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัม พันธ์ มี อิทธิพ ลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
ตาราง 63 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่างการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกับภาพลักษณ์ การท่องเที่ ยว ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว โดยการวิเคราะห์ ถดถอยเชิ ง
พหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression

47.685

2

23.842

113.255**

0.000

Residual

83.576

397

0.211

Total

131.261

399

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 63 ผลการวิเคราะห์ ค วามถดถอยพหุคูณ ระหว่างการประชาสัม พัน ธ์ การ
ท่ อ งเที่ ย วกั บ ภาพลั ก ษณ์ การท่ อ งเที่ ย ว ในด้ านสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า มี ค่ า Sig.เท่ า กั บ
0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่ า 0.01 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1)
หมายความว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สามารถทานายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ าน
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สถานที่ท่องเที่ยว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิง
เส้ นตรง ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถทานายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคณ
ู ด้ วยวิธี Enter ได้ ดังตาราง 64
ตาราง 64 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์ ก ารท่ องเที่ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ในด้ านสถานที่ ท่ องเที่ย ว โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
การประชาสัมพันธ์ การ
ท่ องเที่ยว
ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้
จากการประชาสัมพันธ์(X2)
R = 0. 603
R2 = 0.363

(b)

SE

(β )

t

Sig.

1.588
0.251

0.171
0.052

0.254

9.258**
4.790**

0.000
0.000

0.416

0.055

0.404

7.614**

0.000

Adjusted R2 = 0.360
SE = 0.45882
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 64 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ที่มี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
พบว่ า การประชาสัม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว มี ค วามสัม พั น ธ์ เชิ ง เส้ น ตรงในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว ได้ แก่ ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) เท่ากับ
0.251 และ 0.416 ซึ่งมี ค่า Adjusted R Square (R2) มี ค่าเท่ากับ 0.360 หมายความว่า ตัวแปร
อิสระในสมการนีส้ ามารถอธิบายภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว ได้ ร้อยละ
36.00 โดยสามารถเขียนในรูปสมการได้ ดังนี ้
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Y1 = 1.588 + 0.251(x1) + 0.416(x2)
โดย
X1 = ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์
X2 = ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
ผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้
ตัว แปรที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ในด้ า นสถานที่
ท่องเที่ยว ได้ แก่ ด้ านรู ปแบบการประชาสัม พันธ์ (X1) และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จ ากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) เป็ นปั จจัยที่ กาหนดภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว (Y1)
ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
หากการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) เพิ่มขึน้ 1
หน่ ว ย ในขณะที่ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
เพิ่มขึ ้น 0.251 หน่วย
หากการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ ( X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
เพิ่มขึ ้น 0.416 หน่วย
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัม พันธ์ การท่องเที่ ยว ซึ่งประกอบไปด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัม พันธ์ (X1) และ
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2) ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมการค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยมาตรฐาน ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว ได้ ดงั นี ้
Y1 = 0.254(x1) + 0.404(x2)
สรุ ป ได้ ว่ า การประชาสัม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจที่ ไ ด้ จ ากการ
ประชาสัม พันธ์ (x2) มี อิทธิ พ ลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านสถานที่ ท่องเที่ยว มากที่ สุด
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โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยมาตรฐาน เท่ า กั บ 0.404 รองลงมาคื อ ด้ านรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์(x1) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.254 ตามลาดับ
สมมติฐานที่ 5.2 การประชาสัม พันธ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพล
ต่ อภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ในด้ านคุณค่ า
H0 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านคุณค่า
H1 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัม พันธ์ มี อิทธิพ ลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านคุณค่า
ตาราง 65 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่างการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านคุณค่า โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression

50.235

2

25.117

112.913**

0.000

Residual

88.313

397

0.222

Total

138.548

399

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 65 ผลการวิเคราะห์ ค วามถดถอยพหุคูณ ระหว่างการประชาสัม พัน ธ์ การ
ท่องเที่ยวกับภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านคุณค่า พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นั่น คือ ปฏิเสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า การ
ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว สามารถทานายภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านคุณ ค่า อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิ ง เส้ น ตรง ซึ่ง จากการ
วิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ สามารถท านายค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุคูณ ด้ วยวิ ธี
Enter ได้ ดังตาราง 66
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ตาราง 66 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านคุณค่า โดยการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
การประชาสัมพันธ์ การ
ท่ องเที่ยว
ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้
จากการประชาสัมพันธ์(X2)
R = 0. 602
R2 = 0.363

(b)

SE

(β )

t

Sig.

1.510
0.176

0.176
0.054

0.173

8.565**
3.263**

0.000
0.001

0.500

0.056

0.474

8.919**

0.000

Adjusted R2 = 0.359
SE = 0.47165
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 66 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ า งทอง ในด้ า นคุณ ค่ า พบว่ า
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงในทิศทางเดียวกันกับ ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว ในด้ านคุณค่า ได้ แก่ ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่
ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) เท่ากับ 0.176 และ 0.500 ซึ่งมีค่า
Adjusted R Square (R2) มี ค่าเท่ากับ 0.359 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ส้ ามารถ
อธิบายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านคุณค่า ได้ ร้อยละ 35.90 โดยสามารถเขียนในรูปสมการได้
ดังนี ้
Y1 = 1.510 + 0.176(x1) + 0.500(x2)
โดย
X1 = ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์
X2 = ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
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ผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านคุณค่า ได้ แก่
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ( X1) และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2)
เป็ นปั จจัยที่กาหนดภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว (Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์
ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
หากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ( X1) เพิ่มขึน้ 1
หน่ ว ย ในขณะที่ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัม พันธ์ (X2) มี ค่าคงที่ จะมี อิทธิพ ลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านคุณ ค่า เพิ่ม ขึน้
0.176 หน่วย
หากการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ ( X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพ ลต่อ ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านคุณ ค่า เพิ่มขึน้
0.500 หน่วย
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้ วย ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์( X1) และ ด้ าน
ความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2) ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมการค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยมาตรฐาน ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านคุณค่า ได้ ดงั นี ้
Y1 = 0.173(x1) + 0.474(x2)
สรุ ป ได้ ว่ า การประชาสัม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจที่ ไ ด้ จ ากการ
ประชาสัม พัน ธ์ (x2) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อภาพลักษณ์ การท่ องเที่ ย ว ในด้ านคุณ ค่ า มากที่ สุด โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.474 รองลงมาคือ ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (x1)
มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.173 ตามลาดับ
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สมมติฐานที่ 5.3 การประชาสัม พันธ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพล
ต่ อภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ในด้ านจิตวิทยา
H0 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านจิตวิทยา
H1 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัม พันธ์ มี อิทธิพ ลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านจิตวิทยา
ตาราง 67 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่างการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านจิตวิทยา โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression

66.148

2

33.074

152.290**

0.000

Residual

86.22

397

0.217

152.369

399

Total

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 67 ผลการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ ระหว่างการประชาสัม พัน ธ์ การ
ท่องเที่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านจิตวิทยา พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นั่ น คื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า
การประชาสัม พันธ์ การท่อ งเที่ ยว สามารถท านายภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ยว ในด้ านจิ ต วิท ยา
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์เชิงเส้ นตรง ซึ่งจากการ
วิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ สามารถท านายค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ ด้ วยวิ ธี
Enter ได้ ดังตาราง 68
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ตาราง 68 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านจิ ตวิทยา โดยการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
การประชาสัมพันธ์ การ
ท่ องเที่ยว
ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้
จากการประชาสัมพันธ์(X2)
R = 0. 659
R2 = 0.434

(b)

SE

(β )

t

Sig.

1.135
0.294

0.174
0.053

0.277

6.516**
5.528**

0.000
0.000

0.491

0.055

0.443

8.853**

0.000

Adjusted R2 = 0.431
SE = 0.46603
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 68 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ที่มี
อิท ธิพ ลต่ อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิ ง วัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านจิ ต วิทยา พบว่า
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงในทิศทางเดียวกันกับ ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว ในด้ านจิตวิทยา ได้ แก่ ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้ านความรู้ความเข้ าใจ
ที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) เท่ากับ 0.294 และ 0.491 ซึ่ง
มี ค่ า Adjusted R Square (R2) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.431 หมายความว่ า ตั ว แปรอิ ส ระในสมการนี ้
สามารถอธิบายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านจิตวิทยา ได้ ร้อยละ 43.10 โดยสามารถเขียนใน
รูปสมการได้ ดังนี ้
Y1 = 1.135 + 0.294(x1) + 0.491(x2)
โดย
X1 = ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์
X2 = ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
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ผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านจิตวิทยา ได้ แก่
ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2)
เป็ นปั จจัยที่กาหนดภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านจิตวิทยา (Y1) ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าว
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
หากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ( X1) เพิ่มขึน้ 1
หน่ ว ย ในขณะที่ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านจิตวิทยา เพิ่มขึน้
0.294 หน่วย
หากการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ ( X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านจิตวิทยา เพิ่มขึน้
0.491 หน่วย
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้ วย ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ( X1) และ ด้ าน
ความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2) ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมการค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยมาตรฐาน ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านจิตวิทยา ได้ ดงั นี ้
Y1 = 0.277(x1) + 0.443(x2)
สรุ ป ได้ ว่ า การประชาสัม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจที่ ไ ด้ จ ากการ
ประชาสัม พันธ์ (x2) มี อิทธิพ ลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านจิตวิทยา มากที่สุด โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.443 รองลงมาคือ ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (x1)
มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.277 ตามลาดับ
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สมมติฐานที่ 5.4 การประชาสัม พันธ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพล
ต่ อภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ในด้ านการสื่อสาร
H0 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการสื่อสาร
H1 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัม พันธ์ มี อิทธิพ ลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการสื่อสาร
ตาราง 69 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่างการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่ วกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านการสื่อสาร โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression
Residual

63.263
77.346

2
397

31.632
0.195

162.358**

0.000

Total

140.609

399

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 69 ผลการวิ เคราะห์ ค วามถดถอยพหุ คู ณ ระหว่ า งการประชาสัม พั น ธ์
การท่ อ งเที่ ยวกับ ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ในด้ านการสื่ อ สาร พบว่ามี ค่ า Sig.เท่ ากับ 0.000
ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สามารถทานายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านการสื่อสาร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์เชิงเส้ นตรง ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ สามารถท านายค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ พ หุ คูณ ด้ วยวิ ธี
Enter ได้ ดังตาราง 70
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ตาราง 70 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการสื่ อสาร โดยการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว
ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการ
ประชาสัมพันธ์(X2)
R = 0. 671
R2 = 0.450

(b)
0.899
0.313
0.456

SE
0.165
0.05
0.053

(β )
0.306
0.429

t
5.447**
6.202**
8.686**

Sig.
0.000
0.000
0.000

Adjusted R2 = 0.447
SE = 0.44139

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 70 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ที่มี
อิทธิพ ลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการสื่อสาร พบว่า
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงในทิศทางเดียวกันกับภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว ในด้ านการสื่อสาร ได้ แก่ ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้ านความรู้ ความ
เข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) เท่ากับ 0.313 และ 0.456
ซึ่ง มี ค่า Adjusted R Square (R2) มี ค่าเท่ ากับ 0.447 หมายความว่า ตัวแปรอิส ระในสมการนี ้
สามารถอธิบายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านการสื่อสาร ได้ ร้อยละ 44.70 โดยสามารถเขียน
ในรูปสมการได้ ดังนี ้
Y1 = 0.899 + 0.313(x1) + 0.456(x2)
โดย
X1 = ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์
X2 = ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
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ผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านจิตวิทยา ได้ แก่
ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2)
เป็ น ปั จ จัย ที่ ก าหนดภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ในด้ านการสื่ อสาร (Y1) ซึ่ง จากค่ าสัม ประสิ ท ธิ์
ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
หากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ( X1) เพิ่มขึน้ 1
หน่ ว ย ในขณะที่ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึน้
0.313 หน่วย
หากการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากการ
ประชาสัมพันธ์ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ ( X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านจิตวิทยา เพิ่มขึน้
0.456 หน่วย
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัม พันธ์ การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัม พันธ์ ( X1) และ
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ (X2) ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมการค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยมาตรฐาน ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านการสื่อสาร ได้ ดงั นี ้
Y1 = 0.306(x1) + 0.429(x2)
สรุ ป ได้ ว่ า การประชาสัม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจที่ ไ ด้ จ ากการ
ประชาสัมพันธ์ (x2) มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านการสื่อสาร มากที่สุด โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.429 รองลงมาคือ ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (x1)
มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.306 ตามลาดับ
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สมมติฐานที่ 6 ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว ด้ านคุณค่ า
ด้ านจิตวิทยา และด้ านการสื่อสาร ของนักท่ องเที่ยวในจังหวัดอ่ างทอง ที่มีอิทธิพลต่ อด้ าน
การตัดสินใจท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง สามารถเขียนเป็ นสมการทางสถิติ
ได้ ดังนี ้
H0 ภาพลักษณ์ ก ารท่องเที่ ยว ประกอบด้ วย ด้ านสถานที่ ท่อ งเที่ ยว ด้ านคุณ ค่ า ด้ าน
จิตวิทยา และด้ านการสื่อสาร ไม่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง
H1 ภาพลั ก ษณ์ การท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ านสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ด้ านคุ ณ ค่ า
ด้ านจิตวิทยา และด้ านการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง
ตาราง 71 ผลการวิเคราะห์ ค่ า ความแปรปรวนความถดถอยพหุ คูณ ระหว่า งภาพลัก ษณ์ ก าร
ท่องเที่ยวกับด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง โดยการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุคณ
ู
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression
Residual

65.986
104.225

4
395

16.497
0.264

62.520**

0.000

Total

170.211

399

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 71 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ระหว่างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกับ
ด้ า นการตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ า งทอง พบว่ า มี ค่ า Sig.เท่ า กับ 0.000
ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวสามารถทานายด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรง
ซึ่งจากการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถทานายค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ พ หุคูณ
ด้ วยวิธี Enter ได้ ดังตาราง 72
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ตาราง 72 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple
Regression)
ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว

(b)

ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว(X1)
ด้ านคุณค่า(X2)
ด้ านจิตวิทยา(X3)
ด้ านการสื่อสาร(X4)
R = 0. 623
R2 = 0.388

0.613
0.058
0.187
0.121
0.450

SE

(β )

0.216
0.07
0.051
0.069
0.168
0.068
0.114
0.052
0.409
Adjusted R2 = 0.381
SE = 0.51367

t

Sig.

2.843**
0.829
2.688**
1.774
8.654**

0.005
0.408
0.007
0.077
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 72 ผลการวิเคราะห์ ค วามถดถอยพหุ คูณ ผลการวิ เคราะห์ ค วามถดถอย
พ หุ คู ณ ภ าพ ลั ก ษ ณ์ การท่ อ งเที่ ย ว ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ด้ านการตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย ว พ บว่ า
ภาพลักษณ์ ก ารท่ องเที่ ยว มี ความสัม พันธ์ เชิ ง เส้ น ตรงในทิศ ทางเดีย วกัน กับ ด้ านการตัดสิน ใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ได้ แก่ ด้ านคุณค่า(X2) และด้ านการสื่อสาร(X4) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอย (b) เท่ากับ 0.187และ 0.450 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ
0.381 หมายความว่ า ตัว แปรอิ ส ระในสมการนี ส้ ามารถอธิ บ ายด้ า นการตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย ว
ได้ ร้อยละ 38.10 โดยสามารถเขียนในรูปสมการได้ ดังนี ้
Y1 = 0.613 + 0.187(x2) + 0.450(X4)
โดย
X2 = ด้ านคุณค่า
X4 = ด้ านการสื่อสาร
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ผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านจิตวิทยา ได้ แก่
ด้ า นคุณ ค่ า (X2) และด้ า นการสื่ อ สาร(X4) เป็ น ปั จ จัย ที่ ก าหนดด้ า นการตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง(Y1) ซึง่ จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
หากภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ด้ านคุณค่า(X2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ในขณะที่ภาพลักษณ์
การท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการสื่ อ สาร(X4) มี ค่ า คงที่ จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ด้ า นการตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึ ้น 0.187 หน่วย
หากภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการสื่ อ สาร(X4) เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ย ในขณะที่
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ด้ านคุณค่า(X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึ ้น 0.450 หน่วย
ตัวแปรด้ านสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว(X1) และด้ า นจิ ต วิ ท ยา(X3) ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ด้ านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง (Y1)
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้ วย ด้ านคุณค่า(X2) และด้ านการสื่อสาร(X4) ซึ่งสามารถ
เขียนเป็ นสมการค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยว
ได้ ดงั นี ้
Y1 = 0.068(x2) + 0.409(x4)
สรุ ปได้ ว่า ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ด้ านการสื่อสาร(X4) มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง มากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน
เท่ากับ 0.409 รองลงมาคือ ด้ านคุณค่า(X2) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.306
ตามลาดับ
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 73 สรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน แรงจูง ใจในการท่ อ งเที่ ย ว ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ด้ า นการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล

ด้ านการประเมินทางเลือก

ด้ านการตัดสินใจท่ องเที่ยว

ด้ านความรู้สึกหลังการท่ องเที่ยว

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการ

สมมติฐาน

ด้ านสิ่งดึงดูดใจ

-

-

-

√

-

ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก

-

-

-

√

-

ด้ านการเข้ าถึง

-

-

-

√

-

ด้ านการบริ การ

-

-

-

√

-

สถิติท่ ีใช้

สมมติ ฐ านที่ 1 แรงจู ง ใจในการ
ท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ านสิ่ ง
ดึ ง ดู ด ใจ ด้ าน สิ่ งอ านวยความ
สะดวก ด้ า นการเข้ า ถึ ง ด้ านการ
บริ ก าร ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อด้ านการ
ตัดสิ นใจท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรม
ในจังหวัดอ่ างทอง

หมายเหตุ √ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
× หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
- หมายถึง ไม่ได้ ทดสอบสมมติฐาน

Multiple
Regression
Multiple
Regression
Multiple
Regression
Multiple
Regression
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ตาราง 74 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การรับรู้นโยบายภาครัฐ ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล

ด้ านการประเมินทางเลือก

ด้ านการตัดสินใจท่ องเที่ยว

ด้ านความรู้สึกหลังการท่ องเที่ยว

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการ

สมมติฐาน

ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว

-

-

-

√

-

ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว

-

-

-

√

-

ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี

-

-

-

√

-

ด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการ
ท่องเที่ยว

-

-

-

√

-

สถิติท่ ีใช้

สมมติ ฐ านที่ 2 การรั บ รู้ นโยบาย
ภาครั ฐ ประกอบด้ วย ด้ านการเชื่อมโยง
เส้ นทางการท่ องเที่ยว ด้ านกิจกรรมการ
ท่ องเที่ยว ด้ านสิทธิประโยชน์ ทางภาษี
และด้ านบุคลากรที่ ให้ บริ การทางการ
ท่ องเที่ ยว ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อด้ านการ
ตั ดสิ นใจท่ องเที่ ยวเชิ งวั ฒ นธรรมใน
จังหวัดอ่ างทอง

หมายเหตุ √ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
× หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
- หมายถึง ไม่ได้ ทดสอบสมมติฐาน

Multiple
Regression
Multiple
Regression
Multiple
Regression
Multiple
Regression
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ตาราง 75 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง

ด้ านการเข้ าถึง

ด้ านการบริการ

ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการ
ประชาสัมพันธ์

สถิติท่ ีใช้

ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก

สมมติฐานที่ 3 การประชาสัมพันธ์
การท่ องเที่ ยว ประกอบด้ ว ย ด้ า น
รู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ์ และ
ด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจที่ ไ ด้ จ าก
การประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่ อ
แรงจู ง ใจใน ก ารท่ อ งเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์

ผลการทดสอบสมมติฐาน

ด้ านสิ่งดึงดูดใจ

สมมติฐาน

√

√

√

√

Multiple Regression

√

√

√

√

Multiple Regression

หมายเหตุ √ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
× หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 76 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ผลการทดสอบสมมติฐาน

-

-

ด้ านความรู้ สึกหลังการท่ องเที่ยว

ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการ
ประชาสัมพันธ์

ด้ านการตัดสินใจท่ องเที่ยว

-

ด้ านการประเมินทางเลือก

ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์

สถิติท่ ีใช้

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล

ด้ านการรั บรู้ ถึงความต้ องการ

สมมติฐาน

-

-

√

-

-

√

-

ส ม ม ติ ฐ า น ที่ 4 ก า ร
ประชาสั ม พั น ธ์ การท่ องเที่ ยว
ประกอบด้ ว ย ด้ า นรู ป แบบการ
ประชาสัม พันธ์ และด้ านความรู้
ค ว า ม เข้ า ใ จ ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร
ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ด้ า นการตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง

หมายเหตุ √ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
× หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
- หมายถึง ไม่ได้ ทดสอบสมมติฐาน

Multiple
Regression
Multiple
Regression
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ตาราง 77 สรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน การประชาสัม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง

ด้ านจิตวิทยา

ด้ านการสื่อสาร

ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการ
ประชาสัมพันธ์

สถิติท่ ีใช้

ด้ านคุณค่ า

สมมติฐานที่ 5 การประชาสัมพันธ์
การท่ องเที่ ยว ประกอบด้ ว ย ด้ า น
รู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ์ และ
ด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจที่ ไ ด้ จ าก
การประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่ อ
ภ าพ ลั ก ษ ณ์ การท่ องเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์

ผลการทดสอบสมมติฐาน

ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว

สมมติฐาน

√

√

√

√

Multiple Regression

√

√

√

√

Multiple Regression

หมายเหตุ √ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
× หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 78 สรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ด้ านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล

ด้ านการประเมินทางเลือก

ด้ านการตัดสินใจท่ องเที่ยว

ด้ านความรู้สึกหลังการท่ องเที่ยว

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการ

สมมติฐาน

ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว

-

-

-

×

-

ด้ านคุณค่า

-

-

-

√

-

ด้ านจิตวิทยา

-

-

-

×

-

ด้ านการสื่อสาร

-

-

-

√

-

สถิติท่ ีใช้

สมมติ ฐ านที่ 6 ภาพลั ก ษณ์ การ
ท่ องเที่ ยว ประกอบด้ วย ด้ าน
สถานที่ ท่ องเที่ ยว ด้ านคุ ณ ค่ า
ด้ านจิตวิทยา และด้ านการสื่อสาร
ที่มี อิท ธิพ ลต่ อด้ านการตั ด สิ นใจ
ท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่ างทอง

หมายเหตุ √ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
× หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
- หมายถึง ไม่ได้ ทดสอบสมมติฐาน

Multiple
Regression
Multiple
Regression
Multiple
Regression
Multiple
Regression

ภาพประกอบ 8 โมเดลแสดงความสัมพันธ์ของแรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ที่มา : ชวกร ศรีราชา. (2562). โมเดลแสดงความสัมพันธ์ของแรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องแรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่อ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง โดยผลการวิจัย
ในครัง้ นีส้ ามารถนามาเป็ นข้ อเสนอแนะแนวทางการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้
สอดคล้ องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว อีกทัง้ ยังเป็ นประโยชน์ต่อการเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในด้ านการท่องเที่ ยว นอกจากนีย้ งั สามารถนามากาหนดเป็ น นโยบาย
เพื่อใช้ กาหนดทิศทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ เป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น และสามารถ
รักษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืนต่อไปอนาคต
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของแรงจูง ใจในการท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย ด้ า นสิ่ ง ดึ ง ดูด ใจ
ด้ านสิ่ งอ านวยความสะดวก ด้ านการเข้ าถึง ด้ านการบริ การ ที่มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ด้ านการตัด สิน ใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
2. เพื่ อ ศึก ษาอิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ ประกอบด้ ว ย ด้ า นการเชื่ อ มโยง
เส้ นทางการท่องเที่ยว ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้ านบุคลากรที่
ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว ที่มี อิทธิพ ลต่อ ด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมในจังหวัด
อ่างทอง
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อ ด้ านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
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6. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
ด้ านคุณ ค่า ด้ า นจิ ต วิท ยา และด้ านการสื่อ สาร ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ ด้ านการตัดสิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ความสาคัญของงานวิจัย
1. เพื่อให้ ทราบถึงแรงจูงใจในการท่องเที่ยว การรับรู้ นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง
2. ผลการศึกษาสามารถเป็ นข้ อเสนอแนะให้ หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ เป็ นแนวทางใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมได้ และมีศกั ยภาพที่เป็ นเอกลักษณ์ได้
3. ผลการศึกษาสามารถเป็ น ข้ อเสนอแนะในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาพื ้นที่หรื อ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้ อย่างเหมาะสม
4. ผลการศึกษาภาคเอกชนสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ สามารถพัฒนาเป็ นกลยุทธ์ทางการแข่งขันได้
5. ผู้ที่สนใจสามารถนาผลการศึกษาไปพัฒนาหรื อต่อยอดงานวิจัยในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทองด้ านมิติอื่นๆ ที่สอดคล้ องกันได้
สมมติฐานการวิจัย
1. แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้ านการเข้ าถึง และด้ านการบริ การ ที่ มี อิทธิพ ลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง
2. การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ ประกอบด้ ว ย ด้ า นการเชื่ อ มโยงเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว
ด้ านกิจ กรรมการท่องเที่ยว ด้ านสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี และด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการ
ท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
3. การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
4. การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
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5. การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ได้ จ ากการประชาสัม พัน ธ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
6. ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ยว ประกอบด้ วย ด้ านสถานที่ ท่ องเที่ ย ว ด้ านคุณ ค่ า ด้ า น
จิตวิทยา และด้ านการสื่อสาร ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัด
อ่างทอง
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ ยวที่ ไปท่ องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่ ไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้ สตู รการคานวณโดยไม่ทราบขนาดประชากร
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) โดยมีการกาหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณไม่เกิน 5% จากการคานวณได้ กลุ่มตัวอย่าง ทัง้ หมด 385 ตัวอย่าง และสารองไว้ 5%
เท่ากับ 15 ตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่างได้ ทงหมด
ั้
400 คน โดยมีวิธี การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชันภู
้ มิ
(Stratified Random Sampling) อย่างโดยใช้ วิธีเทียบสัดส่วน (Proportional Stratified Random
Sampling) จากจานวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 7 อาเภอ (สานักงานจังหวัดอ่างทอง, 2562)
จากนัน้ จะใช้ วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จนกว่าจะครบ
ตามจานวน 400 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เพื่ อ การศึ ก ษาวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) การวิ จั ย เรื่ อ งแรงจู ง ใจ การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
โดยผู้วิจยั ได้ สร้ างจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพและภูมิลาเนาของนักท่องเที่ยว
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ส่ว นที่ 2 แรงจูง ใจในการท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ ด้ านสิ่ ง ดึงดูด ใจ ด้ านสิ่ งอ านวยความ
สะดวก ด้ านการเข้ าถึง และด้ านการบริการ
ส่วนที่ 3 การรั บ รู้ นโยบายภาครัฐ ได้ แก่ ด้ านการเชื่ อมโยงเส้ น ทางการท่ องเที่ ย ว
ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้ านแรงจูงใจทางภาษี และด้ านบุคลากรที่ให้ บริการทางการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 4 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ได้ แก่ ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
ส่ ว นที่ 5 ภาพลั ก ษณ์ การท่ อ งเที่ ย ว ได้ แก่ ด้ า นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นคุ ณ ค่ า
ด้ านจิตวิทยา และด้ านการสื่อสาร
ส่ว นที่ 6 การตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ า งทอง 5 ด้ า น ได้ แ ก่
ด้ านการรับรู้ ถึงความต้ องการ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจ
และด้ านความรู้สกึ หลังการท่องเที่ยว
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาข้ อมูล จากต ารา เอกสาร บทความ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2. ปรับและดัดแปลงพร้ อมทังก
้ าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม และสร้ างแบบสอบถาม
ให้ ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการวิจยั
3. นาแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิ พนธ์ เพื่อพิจารณา
ถึงความถูกต้ อง เที่ยงตรง ความเหมาะสมทางด้ านภาษา ความสอดคล้ องกับ ตัวแปรที่ศึกษา
ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะ และนาแบบสอบถามไปหาความเชื่อมัน่ โดย
น าไปทดลองใช้ (Try Out) กับ กลุ่ม ตัว อย่ าง จ านวน 40 ชุด โดยการหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟา
(Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) โดยมีค่าระหว่าง 0 – 1 ซึ่งในงานวิจยั นี ้ยอมรับค่า
ความเชื่อมัน่ อยู่ที่ระดับ 0.70 ขึ ้นไป (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561)
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทาข้ อมูล
หลัง จากที่ ได้ จัด เก็ บ แบบสอบถามและตรวจสอบความเรี ย บร้ อย ผู้วิจัย จะได้ น า
แบบสอบถามมาดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
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1. ตรวจสอบข้ อ มูล (Editing) ความเรี ย บร้ อยและความถูก ต้ อ งสมบู รณ์ ของ
แบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามที่ได้ มาลงรหัส (Coding) ที่กาหนดไว้ เพื่อนาไปประมวลผล
ด้ วยโปรแกรมสถิติสาเร็จรูปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
แบบสอบถามที่ได้ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง จานวน 400
คน ซึง่ ผู้วิจยั มีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. วิเคราะห์ ข้ อ มูล โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ อ ให้ ท ราบ
ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดังนี ้
1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพและภูมิลาเนาของ
นักท่องเที่ยว โดยจะแสดงผลเป็ นความถี่และร้ อยละ
1.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ได้ แก่ ด้ านสิ่งดึง
ดูดใจ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านการเข้ าถึง และด้ านการบริ การ โดยจะแสดงผลเป็ นค่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.3 แบบสอบถามส่ว นที่ 3 เกี่ ย วกับ การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ ได้ แ ก่ ด้ า นการ
เชื่ อ มโยงเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว ด้ านกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว ด้ านแรงจูง ใจทางภาษี และด้ า น
บุ ค ลากรที่ ให้ บ ริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว โดยจะแสดงผลเป็ น ค่ า คะแนนเฉลี่ ย (Mean) และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.4 แบบสอบถามส่วนที่ 4 เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ได้ แก่ ด้ าน
รู ป แบบการประชาสัม พัน ธ์ และด้ า นความรู้ ความเข้ าใจที่ ได้ จ ากการประชาสัม พัน ธ์ โดยจะ
แสดงผลเป็ นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.5 แบบสอบถามส่ ว นที่ 5 เกี่ ย วกับ ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นสถานที่
ท่องเที่ยว ด้ านคุณ ค่า ด้ า นจิตวิท ยา และด้ านการสื่อสาร โดยจะแสดงผลเป็ นค่าคะแนนเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.6 แบบสอบถามส่วนที่ 6 เกี่ ยวกับ การตัดสินใจ ได้ แก่ ด้ านการรับ รู้ ถึงความ
ต้ องการ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจ และด้ านความรู้ สึก
หลัง การท่ อ งเที่ ย ว โดยจะแสดงผลเป็ น ค่ า คะแนนเฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

194
2. การวิ เคราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) เป็ นสถิ ติ ที่ ใ ช้ ทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัย มีการใช้ สถิติในการวิเคราะห์และแปลผลข้ อมูล โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปของ
การทานาย ของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวก ด้ า นการเข้ า ถึ ง ด้ า นการบริ ก าร ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ด้ า นการตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
สมมติฐ านที่ 2 การรับรู้ นโยบายภาครัฐ ประกอบด้ วย ด้ านการเชื่ อมโยงเส้ น ทางการ
ท่องเที่ยว ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การ
ทางการท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
สมมติ ฐ านที่ 3 การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ า นรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
สมมติ ฐ านที่ 4 การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ า นรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อด้ า นการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
สมมติ ฐ านที่ 5 การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ า นรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
สมมติ ฐ านที่ 6 ภาพลั ก ษณ์ การท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ านสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ด้ านคุณ ค่า ด้ า นจิ ต วิท ยา และด้ านการสื่อ สาร ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อด้ านการตัดสิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องแรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง สรุปผลการวิจยั ได้
ดังนี ้
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ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 241 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 60.30 มีอายุระหว่าง 26 – 33 ปี จานวน 107 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.80 สถานภาพ
สมรส จานวน 211 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.70 ระดับการศึกษาต่ากว่าหรื อเท่ากับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จานวน 150 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.50 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
จานวน 223 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.70 ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 133 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 33.20 และมีภมู ิลาเนาอยู่ภาคกลาง จานวน 267 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.70
ตอนที่ 2 แรงจู ง ใจในการท่ องเที่ ยว ประกอบด้ วย ด้ านสิ่ งดึ ง ดู ด ใจ
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่ งท่ องเที่ยว ด้ านการเข้ าถึง และด้ านการบริการ
ผลการวิเคราะห์พบว่า
ภาพรวมแรงจูงใจในการท่องเที่ยวอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ด้ า นสิ่งดึงดูด
ใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้ านการเข้ าถึง ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
และด้ านการบริการ ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว มี รูป แบบสถาปั ต ยกรรมของสิ่ ง ก่ อ สร้ างที่ ส วยงาม มี ค่ าเฉลี่ ย สูง สุด เท่ ากับ
รองลงมาคื อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว มี ภู มิ ทั ศ น์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส วยงาม สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาที่น่าค้ นหาและสถานที่ท่องเที่ยว และมีความเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ตามลาดับ
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.03 มี ก ล้ อ งวงจรปิ ด รอบบริ เวณแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เพี ย งพอ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุด รองลงมาคื อ
มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ มีห้องสุขาที่เพียงพอกับปริ มาณนักท่องเที่ยว และมีถังขยะที่เพียงพอ
ตามลาดับ
ด้ านการเข้ าถึงพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 สามารถ
เดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวได้ สะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีป้ายบอกทาง
ที่ตัง้ ของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เป็ นระยะๆ สภาพถนนในการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพดี
และการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย ตามลาดับ
ด้ านการบริ ก ารพบว่ า ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.79
มี ศู น ย์ บ ริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เพี ย งพอต่ อ จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาคื อ
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มี ร้ านอาหาร ที่ ห ลากหลาย ไว้ บ ริ ก ารต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว มี ร้ านขายของที่ ร ะลึ ก จ าหน่ า ยแก่
นักท่องเที่ยว และมี Wi-Fi ให้ บริการในสถานที่ท่องเที่ยว ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ ประกอบด้ วย ด้ านการเชื่อ มโยงเส้ นทาง
การท่ องเที่ยว ด้ านกิจกรรมการท่ องเที่ยว ด้ านสิทธิประโยชน์ ทางภาษี และด้ านบุคลากรที่
ให้ บริการทางการท่ องเที่ยว
ผลการวิเคราะห์พบว่า
ภาพรวมการรับรู้นโยบายภาครัฐ พบว่า อยู่ในระดับดี โดยด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทาง
การท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.80 รองลงมาคือ ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้ านบุคลากรที่
ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว และด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า
ด้ านการเชื่ อ มโยงเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี โดยมี
ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.80 มี การจัด การจราจรในแหล่ง ท่ องเที่ ย วที่ ดี มี ค่ าเฉลี่ ย สูง สุด เท่ า กับ 4.06
รองลงมาคือ สามารถเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวได้ ทงั ้ เช่น รถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถไฟ
เป็ นต้ น มีบริ การรถโดยสารเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบ และสามารถค้ นหา
แหล่งท่องเที่ยวผ่าน Google Maps ได้ ตามลาดับ
ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.78 มี กิจ กรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ล่องเรื อ ไหว้ พ ระ ตลาดชุม ชน ฯลฯ มี ค่ าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.02 รองลงมาคือ มีรายละเอียด ข้ อห้ าม ในแต่ละกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ชัดเจน
แหล่งท่องเที่ยวมีการออกแบบให้ ท่านมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว และมีการส่งเสริ มกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวตลอดทังปี
้ ที่นอกเหนือจากประเพณีประจาปี ตามลาดับ
ด้ านสิทธิประโยชน์ ทางภาษี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.17 เลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษี ในค่าอาหารได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
3.29 รองลงมาคือ เลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษี ค่าทัวร์ และแพ็กเกจท่องเที่ยวได้
เลื อกท่ องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษี ในที่พักและโรงแรมได้ และเลือกท่องเที่ยวเพราะ
สามารถลดหย่อนภาษีในการเข้ าพักแบบโฮมสเตย์ได้ ตามลาดับ
ด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เจ้ าหน้ าที่เต็มใจให้ ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในด้ านต่างๆ ได้ ดีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ มีเจ้ าหน้ าที่ประจาแต่ละจุดเพื่อให้ บริ การนักท่องเที่ยว เจ้ าหน้ าที่มีมารยาทและ
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มีความเต็มใจในการให้ บริ การ และเจ้ าหน้ าที่มีความเชี่ยวชาญในการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวได้
อย่างถูกต้ อง ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การประชาสัม พั นธ์ ก ารท่ อ งเที่ ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
ผลการวิเคราะห์พบว่า
ภาพรวมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พบว่า อยู่ในระดับดี โดยด้ านความรู้ความ
เข้ าใจที่ได้ จ ากการประชาสัม พันธ์ มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ ากับ 3.84 รองลงมาคือ ด้ านรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านรู ป แบบการประชาสัม พัน ธ์ พ บว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี โดยมี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 3.82 การเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากการบอกเล่าปากต่อปาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
3.91 รองลงมาคือ มีการเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจากทาง
อินเตอร์ เน็ต และโทรทัศน์ การเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากรูปแบบหนังสือนิตยสารหรื อหนังสือ
ท่องเที่ยว และมีการเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับ หรื อโบรชัวร์
ตามลาดับ
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี
โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.84 การมี ความรู้ ความเข้ าใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ มากขึน้ เมื่ อได้ รับ
ข้ อมูลการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.88 รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์
โดยให้ ข้อมูลที่ระเอียดและครบถ้ วน ส่งผลให้ เข้ าใจข้ อมูลและข้ อปฏิบตั ิต่อแหล่งท่องเที่ยวที่มากขึ ้น
มีความรู้ความเข้ าใจจากการประชาสัมพันธ์ จนเกิดแรงบันดาลใจให้ หวงแหนต่อสถานที่ท่องเที่ยว
และมี ความรู้ ความเข้ าใจ และรู้ ถึงความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ ของแหล่งท่องเที่ ยวจากการ
ประชาสัมพันธ์ที่ได้ รับ จนเกิดแรงกระตุ้นในการท่องเที่ยว ตามลาดับ
ตอนที่ 5 ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว ด้ าน
คุณค่ า ด้ านจิตวิทยา และด้ านการสื่อสาร
ผลการวิเคราะห์พบว่า
ภาพรวมภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว พบว่า อยู่ในระดับดี โดยด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
และด้ านจิ ต วิทยา มี ค่าเฉลี่ ยสูง สุดเท่ ากับ 4.14 รองลงมาคือ ด้ านคุณ ค่า และด้ านการสื่อสาร
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
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ด้ านสถานที่ท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14
สถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกชมนัน้ มีพืน้ ที่ กว้ างใหญ่ และมีอากาศถ่ายเทได้ ดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
4.22 รองลงมาคือ สถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกชมนันมี
้ การรักษาความสะอาดได้ อย่างดี มีวฒ
ั นธรรมที่
แตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบเดียวกัน และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตามลาดับ
ด้ านคุณค่าพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ค่าใช้ จ่ายใน
การท่องเที่ยวมีความคุ้มค่ากับการเดินทางท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือ สิ่ง
ที่ได้ รับ จากการท่องเที่ยวมี คุณ ค่าต่อจิ ตใจ ประสบการณ์ ที่ได้ รับมี ค วามคุ้ม ค่ากับ การเดินทาง
ท่องเที่ยว และได้ รับความรู้ที่มากขึ ้น หลักจากที่ได้ เดินทางมาท่องเที่ยว ตามลาดับ
ด้ านจิ ตวิท ยาพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รู้ สึก มี
ความสุขและรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้ มาท่องเที่ยวแห่งนี ้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ
การท่องเที่ยวทาให้ เกิดแรงบันดาลใจที่จะกลับมาเที่ยวซ ้าในครัง้ ต่อไป การเดินทางมาท่องเที่ยว ทา
ให้ ร้ ู สึกชอบการท่อ งเที่ย วเชิ ง วัฒ นธรรมมากขึน้ และมี ความรู้ สึกที่ ดีต่อสถานที่ท่ องเที่ ยว และ
บุคลากรที่ให้ บริการ ตามลาดับ
ด้ านการสื่อสารพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 สื่อการ
ท่องเที่ยวที่ท่านได้ รับเพียงพอต่อการวางแผนสาหรับการเดินทางท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
3.99 รองลงมาคือ สื่อการท่องเที่ยวที่ท่านได้ รับตรงกับข้ อมูลหรื อบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว
จริ ง การจั ด ท าสื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเฉพาะกลุ่ ม Facebook Fanpage มี ส่ ว นช่ ว ยในการสร้ าง
ภาพลัก ษณ์ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และการสื่ อ สารผ่ านบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เช่ น ดารา นัก แสดง
Youtuber มีสว่ นช่วยในการสร้ างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ตามลาดับ
ตอนที่ 6 การตั ด สิ น ใจท่ องเที่ ยวเชิ ง วั ฒ นธรรมในจั ง ห วั ด อ่ างทอง
ประกอบด้ ว ย ด้ า นการรั บ รู้ ถึ งความต้ อ งการ ด้ า นการค้ น หาข้ อ มู ล ด้ า นการประเมิ น
ทางเลือก ด้ านการตัดสินใจ และด้ านความรู้ สึกหลังการท่ องเที่ยว
ผลการวิเคราะห์พบว่า
ภาพรวมการตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วในจังหวัด อ่ างทองพบว่า อยู่ในระดับ ดี โดยด้ า น
ความรู้สึกหลังการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.14 รองลงมาคือ ด้ านการตัดสินใจ ด้ านการ
ค้ น หาข้ อ มูล ด้ า นการรั บ รู้ ถึ ง ความต้ อ งการ และด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ ก ตามล าดับ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านการค้ นหาข้ อมูลพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73
การสอบถามจากบุคคลใกล้ ชิด เช่น เพื่อน ครอบครัว ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่แห่งนันมา
้
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ก่อน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.93 รองลงมาคือ ได้ ติดตามการอัพ เดทปฏิทินการท่องเที่ยวจาก
ส านักงานการท่ องเที่ยวจังหวัด ได้ นาประสบการณ์ ในอดีตในทางท่ องเที่ย วอื่นๆ มาพิ จ ารณา
ประกอบการตัดสินใจด้ วย และมีการหาข้ อมูลผ่านคาบอกเล่าหรื อการถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น
Pantip.com และเพจ รีวิวการท่องเที่ยว เป็ นต้ น ตามลาดับ
ด้ านการประเมิ นทางเลือกพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.61 มีการเปรี ยบเทียบแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรมที่อื่น ก่อนตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวมี
ค่ าเฉลี่ ย สูง สุด เท่ า กับ 3.72 รองลงมาคื อ มี ไกด์ ชุม ชนคอยให้ ค าแนะน าและอธิ บ ายถึ ง แหล่ ง
ท่องเที่ยวได้ ดี มีการออกแบบรูปแบบจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้ อ งกับพื ้นถิ่น เช่น การแต่ง
กาย อาหาร และมีการแสดงรายละเอียดข้ อมูลที่สาคัญภายในแหล่งท่องเที่ยว ที่ครบถ้ วน ชัดเจน
ตามลาดับ
ด้ านการตัดสินใจพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากสามารถเดินทางไปเช้ า - เย็นกลับได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
3.91 รองลงมาคือ ตัดสิ นใจเดินทางไปท่องเที่ยว เนื่องจากระยะทางไม่ไกลจากที่พัก ตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีพนักงานรักษาความปลอดภัย และตัดสินใจท่องเที่ยว เนื่องจาก
เหมาะกับรูปแบบการดาเนินชีวิต ตามลาดับ
ด้ านความรู้ สึกหลังการท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี โดยมี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.14 สถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามและตรงตามข้ อมูลที่ศึกษามา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ จะแนะนาบุคคลที่ร้ ู จักมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี ้ มีความพึงพอใจต่อ
ภาพรวมของการบริการที่ได้ รับ และการท่องเที่ยวในครัง้ นี ้เกินความคาดหมายที่ตงไว้
ั ้ ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ าน
สิ่งอานวยความสะดวก ด้ านการเข้ าถึง ด้ านการบริการ ที่มีอิทธิพลต่ อ ด้ านการตัดสินใจ
ท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก ด้ านการเข้ าถึง ด้ านการบริ การ มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) เท่ากับ 0.185, 0.074, 0.259 และ
0.214 ตามล าดับ กล่าวได้ ว่าหากมี แรงจูงใจในการท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย ด้ านสิ่ ง ดึง ดูด ใจ
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านการเข้ าถึง ด้ านการบริ การ ในแต่ละด้ าน เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพ ลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.185, 0.074,
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0.259 และ0.214 หน่ ว ย ตามล าดั บ ซึ่ ง มี ค่ า Adjusted R Square (R2 ) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.286
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ ามารถอธิบายด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดอ่างทอง ได้ ร้อยละ 28.60
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
แรงจูง ใจในการท่ อ งเที่ ย ว พบว่า ด้ า นการเข้ าถึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ด้ านการตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง มากที่สดุ รองลงมา คือ ด้ านการบริการ ด้ านสิ่งดึงดูดใจ และด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.238, 0.206, 0.140 และ
0.104 ตามลาดับ
สมมติ ฐ านที่ 2 การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ ประกอบด้ ว ย ด้ า นการเชื่ อ มโยง
เส้ นทางการท่ องเที่ยว ด้ านกิจ กรรมการท่ องเที่ยว ด้ านสิทธิประโยชน์ ทางภาษี และด้ าน
บุ ค ลากรที่ ให้ บ ริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ยว ที่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ ด้ านการตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้ วย ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทาง
การท่องเที่ยว ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้ านบุคลากรที่ให้ บริการ
ทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์ ถดถอย (b) เท่ากับ 0.306, 0.336, 0.089 และ0.109 ตามลาดับ กล่าวได้ ว่าหากมี การ
รับ รู้ นโยบายภาครัฐ ประกอบด้ วย ด้ านการเชื่ อมโยงเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ยว ด้ านกิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยว ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว เพิ่มขึน้ 1
หน่วย จะมีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.306,
0.336, 0.089 และ0.109 หน่วย ตามลาดับ ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.345
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ ามารถอธิบายด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดอ่างทอง ได้ ร้อยละ 34.50
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การรับรู้นโยบายภาครัฐ พบว่า ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง มากที่สุด รองลงมาคือ ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว
ด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว และด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.314, 0.307, 0.130 และ 0.125 ตามลาดับ
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สมมติฐานที่ 3 การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพล
ต่ อแรงจูงใจในการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
สมมติฐานที่ 3.1 การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพล
ต่ อแรงจูงใจในการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ
ผลการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่ อ งเที่ ย ว ในด้ า นสิ่ ง ดึ ง ดูด ใจ ซึ่ง มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอย (b) เท่ า กับ 0.185 และ 0.227
กล่าวได้ ว่า หากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้
ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ในด้ านสิ่ ง ดึ ง ดูด ใจ เพิ่ ม ขึ น้ 0.185 และ 0.227 หน่ ว ย ซึ่ง มี ค่ า Adjusted R Square (R2) มี ค่ า
เท่ากับ 0.181 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถอธิบายแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ใน
ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ได้ ร้อยละ 18.10
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ยว พบว่า ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ได้ จ ากการประชาสัม พัน ธ์
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ า งทอง ในด้ า นสิ่ ง ดึ ง ดูด ใจ
มากที่สดุ รองลงมาคือ ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน
เท่ากับ 0.256 และ 0.216
สมมติฐานที่ 3.2 การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพล
ต่ อ แรงจูงใจในการท่ องเที่ยวเชิ งวั ฒ นธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ในด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก
ผลการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.361 และ 0.473 กล่าวได้ ว่า หากการประชาสัม พันธ์ การท่ องเที่ยว ด้ าน
รู ป แบบการประชาสัม พัน ธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัม พันธ์ เพิ่ม ขึน้ 1
หน่วย จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก เพิ่มขึ ้น 0.361 และ
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0.473 หน่วย ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.221 หมายความว่า ตัวแปรอิสระใน
สมการนี ้สามารถอธิบายแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ได้ ร้อยละ 22.10
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ยว พบว่า ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ได้ จ ากการประชาสัม พัน ธ์
มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก มากที่สุด รองลงมาคือ ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
มาตรฐาน เท่ากับ 0.290 และ 0.230
สมมติฐานที่ 3.3 การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพล
ต่ อแรงจูงใจในการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ในด้ านการเข้ าถึง
ผลการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการเข้ าถึง ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b)
เท่ากับ 0.376 และ 0.242 กล่าวได้ ว่า หากการประชาสัม พันธ์ ก ารท่ องเที่ย ว ด้ านรู ป แบบการ
ประชาสัม พันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จ ากการประชาสัม พันธ์ เพิ่ม ขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านการเข้ าถึง เพิ่มขึน้ 0.376 และ 0.242 หน่วย ซึ่งมีค่า
Adjusted R Square (R2) มี ค่าเท่ากับ 0.288 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ส้ ามารถ
อธิบายแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านการเข้ าถึง ได้ ร้อยละ 28.80
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พบว่า ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจั ง หวั ด อ่ า งทอง ในด้ านการเข้ าถึ ง มากที่ สุ ด รองลงม าคื อ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัม พันธ์ โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน
เท่ากับ 0.364 และ 0.225
สมมติฐานที่ 3.4 การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพล
ต่ อแรงจูงใจในการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ในด้ านการบริการ
ผลการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการบริ การ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b)
เท่ากับ 0.341 และ 0.304 กล่าวได้ ว่า หากการประชาสัม พันธ์ ก ารท่ องเที่ย ว ด้ านรู ป แบบการ
ประชาสัม พันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จ ากการประชาสัม พันธ์ เพิ่ม ขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านการบริ การ เพิ่มขึน้ 0.341 และ 0.304 หน่วย ซึ่งมีค่า
Adjusted R Square (R2) มี ค่าเท่ากับ 0.281 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ส้ ามารถ
อธิบายแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้ านการบริการ ได้ ร้อยละ 28.10
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พบว่า ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ า งทอง ในด้ านการบริ ก าร มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ ได้ จากการประชาสัม พันธ์ โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน
เท่ากับ 0.316 และ 0.270
สมมติฐานที่ 4 การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพล
ต่ อด้ านการตัดสินใจท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ผลการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรูปแบบการ
ประชาสัม พันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัม พัน ธ์ มี อิทธิ พ ลต่อด้ านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) เท่ากับ 0.434
และ 0.267 กล่าวได้ ว่า หากการประชาสัม พัน ธ์ ก ารท่ องเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ านรู ป แบบการ
ประชาสัม พันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จ ากการประชาสัม พันธ์ เพิ่ม ขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.434 และ 0.267
หน่วย ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.341 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการ
นี ้สามารถอธิบายด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ได้ ร้อยละ 31.40
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัม พันธ์ การท่องเที่ยว พบว่า ด้ านรู ปแบบการประชาสัม พันธ์ มี อิทธิ พ ลต่อด้ านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง มากที่สดุ รองลงมาคือ ด้ านความรู้ความเข้ าใจ
ที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.386 และ 0.228
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สมมติฐานที่ 5 การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพล
ต่ อภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
สมมติ ฐานที่ 5.1 การประชาสัม พั นธ์ ก ารท่ องเที่ยว ประกอบด้ ว ย ด้ า น
รู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มี
อิท ธิพ ลต่ อภาพลัก ษณ์ ก ารท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมในจั งหวั ดอ่ างทอง ในด้ านสถานที่
ท่ องเที่ยว
ผลการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรูปแบบ
การประชาสัม พั น ธ์ และด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจที่ ไ ด้ จ ากการประชาสัม พั น ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ างทอง ในด้ านสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ง มี ค่ า
สัม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอย (b) เท่ า กับ 0.251 และ 0.416 กล่ า วได้ ว่ า หากการประชาสัม พั น ธ์ ก าร
ท่องเที่ยว ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ าน
สถานที่ท่องเที่ยว เพิ่มขึน้ 0.251 และ 0.416 หน่วย ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ
0.360 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ ามารถอธิบายภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ าน
สถานที่ท่องเที่ยว ได้ ร้อยละ 36.00
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพล
ของการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว พบว่า ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาพลั ก ษณ์ การท่ อ งเที่ ย ว ในด้ านสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
ด้ านรู ปแบบการประชาสัม พันธ์ โดยมี ค่าสัม ประสิทธิ์ การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.404 และ
0.254
สมมติ ฐานที่ 5.2 การประชาสัม พั นธ์ ก ารท่ องเที่ยว ประกอบด้ ว ย ด้ า น
รู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มี
อิทธิพลต่ อภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ในด้ านคุณค่ า
ผลการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรูปแบบ
การประชาสัม พั น ธ์ และด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจที่ ไ ด้ จ ากการประชาสัม พั น ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ ยวเชิง วัฒ นธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ในด้ านคุณ ค่ า ซึ่งมี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์
ถดถอย (b) เท่ า กั บ 0.176 และ 0.500 กล่ า วได้ ว่ า หากการประชาสั ม พั น ธ์ การท่ อ งเที่ ย ว
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ ้น 1
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หน่วย จะมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสถานที่
ท่องเที่ยว เพิ่มขึน้ 0.176 และ 0.500 หน่วย ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.359
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถอธิบายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านสถานที่
ท่องเที่ยว ได้ ร้อยละ 35.90
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพล
ของการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว พบว่า ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
มีอิทธิพ ลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านคุณ ค่า มากที่สุด รองลงมาคือ ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.474 และ 0.173
สมมติ ฐานที่ 5.3 การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ยว ประกอบด้ ว ย ด้ าน
รู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มี
อิทธิพลต่ อภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ในด้ านจิตวิทยา
ผลการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรูปแบบ
การประชาสัม พั น ธ์ และด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจที่ ไ ด้ จ ากการประชาสัม พั น ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านจิตวิทยา ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.294 และ 0.491 กล่าวได้ ว่า หากการประชาสัม พันธ์ การท่ องเที่ยว ด้ าน
รู ป แบบการประชาสัม พัน ธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัม พันธ์ เพิ่ม ขึน้ 1
หน่วย จะมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านจิตวิทยา
เพิ่ ม ขึ น้ 0.294 และ 0.491 หน่ ว ย ซึ่ ง มี ค่ า Adjusted R Square (R2 ) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.431
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถอธิบายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านจิตวิทยา
ได้ ร้อยละ 43.10
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพล
ของการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว พบว่า ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพั นธ์
มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านจิตวิทยา มากที่สุด รองลงมาคือ ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.443 และ 0.277
สมมติ ฐานที่ 5.4 การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ยว ประกอบด้ ว ย ด้ า น
รู ปแบบการประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มี
อิทธิพลต่ อภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง ในด้ านการสื่อสาร
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ผลการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรูปแบบ
การประชาสัม พั น ธ์ และด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจที่ ไ ด้ จ ากการประชาสัม พั นธ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการสื่อสาร ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (b) เท่ า กั บ 0.313 และ 0.456 กล่ า วได้ ว่ า หากการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัม พันธ์ เพิ่มขึ ้น 1
หน่ วย จะมี อิท ธิ พ ลต่อ ภาพลัก ษณ์ การท่ องเที่ยวเชิ ง วัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการ
สื่ อสารเพิ่ ม ขึน้ 0.313 และ 0.456 หน่ วย ซึ่งมี ค่ า Adjusted R Square (R2) มี ค่ าเท่ากับ 0.447
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ ามารถอธิบายภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในด้ านการ
สื่อสาร ได้ ร้อยละ 44.70
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพล
ของการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว พบว่า ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้ านการสื่อสารมากที่สุด รองลงมาคือ ด้ านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.429 และ 0.306
สมมติฐานที่ 6 ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
ด้ านคุณค่ า ด้ านจิตวิทยา และด้ านการสื่อสาร ของนักท่ องเที่ยวในจังหวัดอ่ างทอง ที่มี
อิทธิพลต่ อด้ านการตัดสินใจท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่ างทอง
ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ได้ แก่ ด้ านคุณค่าและ
ด้ านการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีค่า
สัม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอย (b) เท่ ากับ 0.187 และ 0.450 กล่ าวได้ ว่า หากภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ประกอบด้ วย ด้ านคุณค่าและด้ านการสื่อสาร เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึ ้น 0.187 และ 0.450 หน่วย ซึ่งมีค่า Adjusted R
Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.381 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถอธิบายด้ านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยว ได้ ร้อยละ 38.10
ตัวแปรภาพลักษณ์ การท่องเที่ ยว ได้ แก่ ด้ านสถานที่ท่ องเที่ ยวและด้ านจิ ต วิท ยา
ไม่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง (Y1)
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
ภาพลัก ษณ์ การท่ องเที่ยว พบว่า ด้ านการสื่อสาร มี อิทธิ พ ลต่อด้ านการตัด สินใจท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทองมากที่สดุ รองลงมา คือ ด้ านคุณค่า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
มาตรฐาน เท่ากับ 0.409 และ 0.306
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อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยเรื่ อง เรื่ องแรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์ และ
ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง วัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง
สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
สมมติ ฐานที่ 1 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวกด้ านการเข้ าถึง ด้ านการบริ การ ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
ด้ านสิ่ งดึ งดู ดใจ พบว่า มี อิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็ นความสวยงามทางธรรมชาติ ความ
เป็ นมาและรูปแบบทางสถาปั ตยกรรม ความเก่าแก่ ลวดลายที่เป็ นเอกลักษณ์ ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยว
ได้ เห็นหรื อสัมผัสแล้ วจะก่อให้ การแรงจูงใจในการตัดสินใจเดิน ทางมาท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิ ด ของ Mavondo and Vengesayi (2009) กล่ า วว่ า สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่
สามารถดึงดูดผู้มาเยือนทัง้ ทางธรรมชาติรวมไปถึงสิ่งมนุษย์สร้ างขึน้ ได้ แก่ ทรัพยากรวัฒนธรรม
มรดกประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม งานศิลปะแบบดัง้ เดิม นันทนาการ ความบันเทิง อาหาร และ
ดนตรี เป็ นต้ น สิ่งเหล่านีล้ ้ วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว นอกจากนีย้ ัง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของวรพรรณ สงัดศรี (2558) ได้ ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการ
ตั ด สิ น ใจมาท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมในชุ ม ชนบ้ านหนองขาว จั ง หวั ด กาญจนบุ รี พบว่ า
นักท่องเที่ยวจะพิจารณาถึงสิ่งดึงดูดใจที่เป็ นลักษณะทางกายภาพ เช่น สภาพบ้ านเรื อนสมัยเก่า
หรื อหัตถกรรมท้ องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว โดยเอกลักษณ์ นีส้ ามารถสร้ างความน่าสนใจและ
เป็ นแรงกระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวและการใช้ บริ การซ ้าต่ออีก และสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ Hsi-Ying Hsieh (2016) ได้ ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์
การท่ องเที่ ย วที่ ส่ งผ ล ต่ อก ารตั ด สิ น ใจท่ องเที่ ย วของนั ก เดิ น ท างแบ็ ค แพ็ ค เก อร์ ใน
ไถหนาน พบว่า นักท่องเที่ยวจะให้ ความสาคัญกับทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ เช่น สถาปัตยกรรม
การออกแบบตกแต่งที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวและ
คงความสวยงาม สามารถสร้ างแรงจูงใจในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า มีอิทธิพ ลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากการให้ บริ การสิ่งอานวยความ
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สะดวกพื ้นฐานต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น อาหาร ที่พกั เส้ นทางการเดินทางเพื่อเข้ าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว และการดูแลความปลอดภัยให้ แก่นกั ท่องเที่ยวที่ดี ย่อมสามารถสร้ างแรงจูงใจและมีผล
ต่อการตัดสิ นใจท่ องเที่ ยว ซึ่ง สอดคล้ องกับ แนวคิด ของบุญ เลิศ จิ ตตัง้ วัฒ นา (2548) กล่าวว่า
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวต้ องมี สิ่งอานวยความสะดวก สาหรับไว้ บริ การแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้
นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและเกิดความประทับใจในการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็ น สิ่งอานวย
ความสะดวกพืน้ ฐาน สิ่งอานวยความสะดวกทางการเชื่อมโยงการเดินทาง และสิ่งอานวยความ
สะดวกประเภทความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว หากมีการจัดการสิ่งอานวยความสะดวกที่ดีย่อม
ส่งผลให้ เกิดการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวมากขึ ้น นอกจากนีย้ งั สอดคล้ อง
กับงานวิจัยของวรพรรณ สงัดศรี (2558) ได้ ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจ
มาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนบ้ านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า หากมีการให้ บริ การที่
ดีโดยเฉพาะสิ่งอานวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็ น ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว โฮมสเตย์ที่มีคุณภาพ
การแสดงป้ายสัญลักษณ์และความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ปัจจัยเหล่านีห้ ากสามารถตอบสนอง
ความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้ ดีก็จะส่งผลให้ มีการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึน้ และ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Seyidov and Adomaitiene (2016) ได้ ศกึ ษาเรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การท่ อ งเที่ ย วชุม ชน กรณี ศึ ก ษา : แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในอาเซอร์ ไ บจาน พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้
ความสาคัญกับสิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวโดยเน้ นการให้ บริ การในการเข้ าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึง่ มีผลต่อแรงจูงใจที่จะตัดสินใจเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้
ด้ านการเข้ าถึง พบว่า มี อิทธิพ ลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวมีการ
วางแผนและบริ หารจัดการการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้ าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มี ความรวดเร็ วและง่ายต่อการเดินทาง ประกอบกับ การจัดการจราจรภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ ดี ย่อมสามารถสร้ างอิท ธิพ ลต่อการตัดสิน ใจเพื่ อเดินทางเข้ ามายังแหล่งท่องเที่ ยว
ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของเทิดชาย ช่ วยบารุ ง (2551) กล่าวว่า การเข้ าถึง แหล่งท่องเที่ยวจะ
พิจารณาจากโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีสภาพการใช้ งานที่ดี เช่น ถนน มีสภาพที่ดี สามารถเข้ าถึงและ
สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้ ดี เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการตัดสินใจเพื่อการ
เดินทางมาท่องเที่ยว นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับแนวคิดของวรพรรณ สงัดศรี (2558) ได้ ศึกษาเรื่อง
แรงจูง ใจของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจมาท่องเที่ ยวทางวัฒ นธรรมในชุม ชนบ้ านหนองขาว
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การที่แหล่งท่องเที่ยวมี ทาเลที่ตัง้ ที่สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย ประกอบกับ
เส้ นทางการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว วิธีการเดินทางรวมถึงความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้ นกั ท่องเที่ยว
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มีการตัดสินใจเดินทางเข้ ามายังแหล่งท่องเที่ยว และสอดคล้ องกับแนวคิดของ Hsi-Ying Hsieh
(2016) ได้ ศึกษาเรื่ อ ง แรงจูง ใจในการท่ อ งเที่ ย วและภาพลัก ษณ์ ก ารท่ องเที่ ยวที่ ส่งผลต่ อ การ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักเดินทางแบ็คแพ็คเกอร์ ในไถหนาน พบว่า การพัฒ นาการเข้ าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ง่ายและสะดวก จะช่วยในการตัดสินใจเดินทางเข้ ามายังแหล่งท่องเที่ยวได้ มากขึ ้น
ด้ านการบริ การ พบว่า มี อิทธิพ ลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากการบริการภายในแหล่งท่องเที่ยวที่ดีไม่ว่าจะ
เป็ นความพร้ อมด้ านบุคลากร ความพร้ อมในด้ านศูนย์บริ การทางการท่องเที่ยวและการเอาใจใส่
ของพนักงานที่ให้ บริ การ ย่อมสามารถสร้ างความไว้ วางใจและยังสามารถที่จะเป็ นแรงจูงใจใน
การตัดสินใจเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของจุฑาภรณ์ ฮาร์ ล และ ศศิธร
ง้ วนพันธ์ (2557) ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ พบว่า การให้ บริการทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะความพร้ อมในการ
ให้ ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนรวมทังการบริ
้
การของศูนย์การท่องเที่ยว
ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของชิตวร ประดิษฐ์ รอด (2557) ได้ ศึกษาเรื่อง ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว และ
ปั จจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่อ งเที่ยวปริ มณฑลของคนวัยทางาน
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า การมี บ ริ ก ารที่ ห ลากหลายภายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้ ดี สามารถเป็ นแรงกระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจเดิน
ทางเข้ ามาท่องเที่ยวได้ มากขึน้ และสอดคล้ องกับงานวิจัยของวรพรรณ สงัดศรี (2558) ได้ ศึกษา
เรื่ อง แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการตัดสิ นใจมาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนบ้ านหนองขาว
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การให้ บริ การด้ านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการให้ บริ การการนาเที่ยวที่มี
คุณ ภาพ เมื่ อนักท่องเที่ยวได้ รับการบริ การที่ดีก็จะเกิดความประทับใจและมีการตัดสินใจมาใช้
บริการต่ออีกครัง้
สมมติฐานที่ 2 การรับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้ วย ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการ
ท่องเที่ยว ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การ
ทางการท่องเที่ ยว ที่มี อิท ธิ พ ลต่ อด้ านการตัดสิน ใจท่ องเที่ย วเชิ งวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ ส ถิ ติ Regression Analysis เพื่ อ วิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ
(Multiple Regression)
ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่ องเที่ยว พบว่า มี อิทธิพ ลต่อด้ านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากนโยบายภาครัฐที่
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มีการถ่ายทอดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยเน้ นการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยวระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของแต่ละแห่งเข้ าด้ วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นการเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับ
การเดินทางมาท่องเที่ยวให้ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองให้
ครอบคลุ ม ภายในจั ง หวัด ประกอบกับ การจัด การจราจรภายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะดี เมื่ อ
นักท่องเที่ยวมีการรับรู้และสัมผัสได้ ก็จะเกิดการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ ้น ซึ่งสอดคล้ อง
กับ แนวคิ ด ของ Kennell (2013) กล่าวว่า นโยบายการส่ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วโดยการเชื่ อมโยง
เส้ นทางการท่องเที่ยว เป็ นมาตรการส่งเสริ ม การเชื่ อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวหลักไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวรอง ซึ่งเป็ นหน้ าที่หลักที่รัฐบาลจะต้ องส่งเสริ มนโยบายให้ เกิดรู ปธรรมในการปรับปรุ ง
คุณภาพของการขนส่งทางการท่องเที่ยว และยังรวมไปถึงธุรกิจได้ ที่เกี่ยวข้ องให้ ได้ รับการสนับสนุน
ให้ ปฏิบตั ิต่อนักท่องเที่ยวที่ดี เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและเพิ่ มอานาจการตัดสินใจต่อการเลือก
เดินทางมาท่องเที่ยวให้ แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนีย้ ังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Alrwajfah et al.
(2019) ได้ ศึกษาเรื่ อง การรับรู้ นโยบายภาครัฐ ต่อการพัฒ นาแหล่ง ท่องเที่ ยว กรณี ศึกษา เมื อง
เพตรา ประเทศจอร์ แดน พบว่า การที่ภาครัฐได้ มีการพัฒ นาและเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว
เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวนันสามารถเข้
้
าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ อย่างสะดวก และผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจะ
มี ส่ ว นในการช่ ว ยสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจให้ เกิ ด การเดิ น ทางเข้ ามาท่ อ งเที่ ย วได้ มากขึ น้
และสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ Hugo (2014) ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ ต่ อ การ
ท่องเที่ย วอย่างยั่งยืน พบว่า หากภาครัฐมี การพัฒ นาเส้ นทางการท่องเที่ ยวเพื่ อตอบสนองต่ อ
จานวนนักท่องเที่ยวเพื่อให้ สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะด้ วยการเดินทาง
ทัง้ ทางบกหรื อทางนา้ สามารถกระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจเพื่อเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวภายใน
พื ้นที่นนๆ
ั้
ด้ านกิ จกรรมการท่ องเที่ ยว พบว่า มี อิทธิพ ลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากนโยบายภาครัฐในการส่งเสริ ม
การวางแผนการท่องเที่ยวโดยหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับการท่องเที่ยว ได้ ให้ ความสาคัญ ในการ
ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ มีความน่าสนใจ มีความหลากหลาย และสามารถสร้ างกิจกรรม
การท่ อ งเที่ ย วที่ เหมาะสมกับ นัก ท่ อ งเที่ ย วในแต่ ล ะช่ วงวัย ได้ ซึ่ง กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ดี จ ะ
สามารถกระตุ้น ให้ เกิ ดการตัด สิ น ใจท่ องเที่ ยวได้ ม ากขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวคิ ด ของ Haxton
(2015) กล่าวว่า นโยบายการส่งเสริ มการท่องเที่ยวในส่วนกิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยการนา
อัตลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมของชุมชนท้ องถิ่น และศักยภาพทางการท่องเที่ยว มากาหนดเป้าหมายเพื่อ
ดึงดูด และเพิ่ ม การตัดสิ นใจแก่ นักท่องเที่ยว นอกจากนีย้ ังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Jin et al.
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(2016) ได้ ศึกษาเรื่ อง การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาและการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืน พบว่า การสร้ างกิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวประกอบกับการบริ หารจัดการภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ดี ซึง่ อาจมีการวัดจากความสามารถในการตอบสนองความต้ องการและการสร้ างความ
พึงพอใจให้ แก่นกั ท่องเที่ยวได้ อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ความสามารถที่จะสร้ างความประทับใจ สิ่ง
ต่างๆ เหล่านีน้ กั ท่องเที่ยวจะนาข้ อมูลที่ได้ รับมาเป็ นประสบการณ์ในการตัดสินใจท่องเที่ยวในครัง้
ต่อไป และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Liu and Ma (2017) ได้ ศึกษาเรื่ อง การรับรู้นโยบายภาครัฐ
ต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของเมืองซีอาน ประเทศจีน พบว่า นักท่องเที่ยวให้ ความสาคัญกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการมีสินค้ าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลายภายในศูนย์การค้ า
จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและมีแนวโน้ มที่นกั ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเมืองซีอาน ประเทศจีนมากขึ ้น
ด้ านสิทธิประโยชน์ ทางภาษี พบว่า มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากการที่ภาครัฐมีนโยบายในการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวโดยได้ มีการจัดสรรภาษี และการสนับสนุนเงินเพื่อใช้ ในการท่องเที่ยวสาหรับ
กระตุ้นให้ เกิดการท่องเที่ยวเมืองรอง ทาให้ เกิดการกระตุ้นให้ นักท่องเที่ยวรายใหม่ได้ มีสิทธิ์ในการ
ท่องเที่ยวประเภทเมืองรองมากขึ ้น อีกทังสิ
้ ทธิประโยชน์ทางด้ านภาษียงั ครอบคลุมไปยังการใช้ จ่าย
ในค่ า อาหาร ค่ า โรงแรม และกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ร่ว มโครงการ ท าให้ เกิ ด การกระตุ้น ให้
นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ก ารตัด สิ น ใจในการเดิ น ทางมาท่ องเที่ ย วมากขึ น้ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า (2561) กล่าวว่า การส่ง เสริ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ในการ
ท่องเที่ยวนันเป็
้ นสิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาตามจานวนที่จ่ายจริ ง
ทังนี
้ ค้ ่าใช้ จ่ายดังกล่าวนัน้ ประกอบด้ วย ค่าโรงแรม ค่าโฮมสเตย์ และค่าบริ การทางการท่องเที่ยว
ซึ่งโรงแรมนัน้ ๆ จะต้ องมีการจดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมาย รวมทัง้ ค่าบริ การทางการท่องเที่ยว
จะต้ องเป็ นค่าบริ การของบริษัทนาเที่ยวที่จดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวตามกฎหมาย โดยมี
วัตถุเพื่อส่งเสริมให้ นกั ท่องเที่ยวตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ ้น นอกจากนี ้ยัง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Ayamga et al. (2018) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การรั บ รู้ ของผู้ เสี ย ภาษี ต่ อ
นโยบายการบริ หารภาษี ในเขตเทศบาลเมืองลอลาร์ กานา พบว่า การที่ภาครัฐนาภาษี ไปพัฒนา
สาหรับโครงการที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตรวมไปถึงการพัฒนาทางการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายเพื่อ
ยกระดับโครงการภายใต้ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมากขึน้ และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Hugo (2014) ได้ ศึกษาเรื่ อง
การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า ภาครัฐมีการสนับสนุนการนาภาษี มา
ใช้ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวชาระค่าบริ การการท่องเที่ยวที่ถูกลง ดังนันการ
้
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ที่นักท่องเที่ยวได้ ใช้ ประโยชน์ทางด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สนใจได้
ด้ า นบุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ด้ า นการตัด สิ น ใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่ประจา
แหล่งท่ องเที่ ยวที่ มี ความรู้ ความสามารถในการให้ คาแนะนาและอธิ บายข้ อมูลเกี่ ยวกับ แหล่ง
ท่องเที่ยวได้ เป็ นอย่างดี ประกอบกับมีความเต็มใจที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและมีความพร้ อมใน
การให้ บริ การ จะทาให้ นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจซึ่งจะเป็ นเหตุผลหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัด สิ น ใจในการท่ อ งเที่ ย วของนัก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ Cetin et al. (2017)
กล่าวว่า บุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว มีหน้ าที่ในการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการ
บริ ก าร เพื่ อ ให้ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั น้ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น ได้ ดี เช่ น การฝึ กทั ก ษะ
ภาษาต่างประเทศให้ แก่ผ้ ูให้ บริ การทางการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งจะมี
ผลต่อการตัดสินใจเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ Nunkoo (2015) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ ต่ อ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
กรณี ศึ ก ษา ภู มิ ภ าคไนแองกา พบว่ า บุ ค ลากรที่ ใ ห้ บริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว หากมี ค วามรู้
ความสามารถและได้ รับการสนับสนุนจากชุมชนเพื่อฝึ กอบรมบุคลากรให้ สามารถเข้ าใจถึงบริ บท
ของแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้ ดี จะสามารถโน้ มน้ าวทัศนคติ เชิงบวกแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่ม
การตัดสิ นใจเดินทางมาท่องเที่ ยวมากขึน้ และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Liu and Ma (2017)
ได้ ศึกษาเรื่ อง การรับรู้ นโยบายภาครัฐต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของเมืองซีอาน ประเทศจีน
พบว่า การพัฒนาศักยภาพทางด้ านบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว เช่น
การฝึ กอบรมพนักงานให้ มีการบริการที่ดี จะสามารถสร้ างความน่าเชื่อถือให้ แก่นกั ท่องเที่ยว ซึง่ จะ
นามาซึง่ แนวโน้ มในการตัดสินใจเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวมากขึ ้น
สมมติ ฐ านที่ 3 การประชาสัม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย ด้ า นรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ า งทอง ทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ ส ถิ ติ Regression
Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
สมมติฐานที่ 3.1 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ
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ด้ า นรู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากการสร้ างสิ่ง
ดึงดูดใจในการท่องเที่ยว โดยการกระตุ้นการวางแผนและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีรูปแบบที่
แตกต่ า งกั น ไม่ ว่ า จะเป็ นสื่ อ Social Media สื่ อ จากบุ ค คล รวมทั ง้ การสร้ างรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ให้ เกิดการเข้ าถึงข้ อมูลที่ง่าย มีรายละเอียดที่น่าสนใจ จะสามารถสร้ างแรงจูงใจใน
การเดิ น ทางเข้ ามาท่ องเที่ย วยัง แหล่ง ท่อ งเที่ ย วได้ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิจัยของปวิต รา วิเศษ
(2558) ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อแรงจูง ใจในการท่ องเที่ ย วพระราชวัง ของนัก ท่ องเที่ ย ว
ชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook, Youtube และ
พันทิป สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของแหล่งท่องเที่ยว สามารถส่งผลต่อแรงจูงใจและสามารถ
สร้ างแรงดึงดูดใจในการท่องเที่ยวพระราชวังของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานครได้
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของสุกนั ยา คงเขียว กนก เลิศพานิช วรัญญา อรัญวาลัย และ
อภิศักดิ์ โพธิ์ปัน้ (2561) ได้ ศึกษาเรื่ อง ความต้ องการสื่อในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่ องเที่ยวเชิง
เกษตรหมู่บ้านไม้ ดอกไม้ ประดับคลอง 15 อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พบว่า รู ปแบบการ
ประชาสัม พัน ธ์ ที่ ง่ ายและทัน สมัย เช่ น เฟสบุ๊ค ในการให้ ข้ อมูล แหล่งท่ องเที่ ย วอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
มีเนื ้อหาที่ถูกต้ องและครบถ้ วน ชัดเจน มีความเข้ าใจง่าย และสามารถเชื่อมโยงกับแผนที่ท่องเที่ยว
จะส่งผลให้ เกิดแรงดึงดูดใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้น และสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ Parsons (2017) ได้ ศึก ษาเรื่ อง ปั จ จัย ด้ านการประชาสัม พัน ธ์ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการ
ตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย ว กรณี ศึ ก ษา การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Instagram พบว่ า รู ป แบบการ
ประชาสัม พันธ์ จากคาบอกเล่าประสบการณ์ สถานที่มี ความแปลกใหม่ ข้ อความที่ปรากฏใน
Instagram ที่ดีเป็ นสื่อทางสังคมจะส่งผลต่อแนวโน้ มให้ เกิดแรงจูงใจและสามารถดึงดูดใจในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ พบว่า มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสิ่งดึงดูดใจ ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
เนื่ อ งจากการให้ ความส าคัญ กับ การถ่ ายทอดสิ่ ง ที่ ป รากฏจากสื่ อ การประชาสัม พัน ธ์ ท างการ
ท่องเที่ยว เพื่อสร้ างความดึงดูดใจให้ แก่แหล่งท่องเที่ยวนัน้ ไม่ ว่าจะเป็ นข้ อมูลความเป็ นมาของ
แหล่งท่องเที่ ยว ความพิเศษ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ ยว การเดินทางเข้ ามายัง สถานที่
ท่องเที่ยวที่เข้ าใจง่ายและสามารถตอบสนองต่อกลุม่ นักท่องเที่ยวที่หลากหลายกลุ่มได้ จะสามารถ
กระตุ้นแรงจูงใจและเพิ่มแรงดึงดูด ใจในการท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Gregory
(2001) กล่าวว่า ความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัม พันธ์ การประเมิ นถึงความเข้ าใจว่า
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สามารถบรรลุ ถึ ง เป้ า หมายของการสื่ อ สารหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ผ้ ู ส่ ง สารสื่ อ ออกไปหรื อ ไม่
หากสามารถสร้ างการรับรู้ความเข้ าใจจากการประชาสัมพันธ์ ได้ ตามกลุ่มเป้าหมายก็จะสามารถ
กระตุ้น แรงจูง ใจให้ ท าสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ได้ นอกจากนี ย้ ั ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของภัส สรา เปรม
ประเสริ ฐ (2554) ได้ ศึกษาเรื่ อง การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริ มการสมัครเข้ าทางานของนิสิต
นักศึกษา พบว่า ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ รับจากการประชาสัม พันธ์ ของข้ อมูลข่าวสารการ
สมัครงานอย่างต่อเนื่อง และมีรายละเอียดที่สามารถเข้ าใจได้ ง่าย ก็จะส่งผลให้ มีแรงจูงใจในการ
เข้ าทางานตามไปด้ วย และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของพรทิพย์ ทวีพงษ์ และ ปลื ้มใจ ไพจิตร (2557)
ได้ ศกึ ษาเรื่ อง สื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชยั ที่มีต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า
ด้ านการรับรู้ ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ สามารถส่งผลต่อการกระตุ้นให้ เกิดแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวได้
สมมติ ฐ านที่ 3.2 การประชาสัม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ า นรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้ า นรู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจาก
การนาเสนอรูปแบบการรประชาสัมพันธ์ ที่เน้ นการถ่ายทอดเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับการนาเสนอถึง
สิ่ง อานวยความสะดวกต่ างๆ ที่จ าเป็ นภายในแหล่งท่องเที่ยวไม่ ว่าจะเป็ นศูนย์ บ ริ การทางการ
ท่องเที่ยว การดูแลความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว โรงพยาบาล สถานีตารวจ และสิ่งอานวย
ความสะดวกอื่นๆ โดยการเลือกรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็ น
กลุ่มวัยรุ่น จะนาเสนอผ่านรู ปแบบ Social Media ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็ นกลุ่มผู้สูงอายุ อาจจะมี
การออกแบบรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัด Roadshow และสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านชุมชน
ท้ องถิ่น เพื่อให้ นักท่องเที่ยวเกิดแรงกระตุ้นให้ เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมากขึน้ ซึ่งสอดคล้ อง
กับแนวคิดของวิม ลพรรณ อาภาเวท (2557) กล่าวว่า รู ปแบบการประชาสัมพันธ์ สามารถสร้ าง
อิทธิพลทางด้ านความคิดและทัศคนคติของกลุ่มเป้าหมาย อีกทัง้ ยังส่งผลต่อความเข้ าใจต่อสื่อที่
ต้ องการแสดงออกไป ทัง้ นีก้ ารสร้ างรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ ที่เหมาะสมจะสามารถถ่ายทอด
เรื่ องราวและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งจะเป็ นปั จ จัยที่จ ะสามารถให้ เกิดแรงจูงใจในการ
ท่ อ งเที่ ย วได้ นอกจากนี ย้ ั ง สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของScott (2009) กล่ า วว่ า รู ป แบบการ
ประชาสัม พันธ์ เป็ น เครื่ องมื อที่ใช้ ภ ายในองค์ กร ทัง้ นีร้ ู ปแบบของสื่อประชาสัม พัน ธ์ ต้ องมี การ
ปรับเปลี่ยนตามสภาพสังคมในปั จจุบัน เช่น สื่ออินเทอร์ เน็ต สื่อสังคม ออนไลน์ เป็ นเทคโนโลยี
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เพื่อให้ เกิดการเข้ าถึงของข้ อมูลสิ่งอานวยความสะดวกและข้ อมูลอื่นๆ ที่จาเป็ นของการท่องเที่ยว
ซึ่งจะก่อให้ เกิดแรงจูงใจในการเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้ และสอดคล้ องกับ
งานวิ จัย ของปวิ ต รา วิ เศษ (2558) ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ แรงจูง ใจในการท่ อ งเที่ ย ว
พระราชวังของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การให้ ความสาคัญต่อรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ เช่น การเดินทางเข้ ามาในแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก ภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพระราชวังของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ด้ านความรู้ ค วามเข้ าใจที่ ได้ จ ากการประชาสั ม พั นธ์ พบว่า มี อิท ธิพ ลต่อ
แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ า งทอง ในด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก
ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากการสร้ างความรู้ความเข้ าใจจากสื่อประชาสัมพันธ์ ที่แสดง
ออกไปให้ แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ภายในแหล่ ง
ท่องเที่ยว ซึ่ง ได้ มี การเตรี ยมความพร้ อมที่ ดี มี สิ่งอานวยความสะดวกพื น้ ฐานที่ ครบถ้ วน และ
มีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ องดูแลอย่างสม่ าเสมอ นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ ถึงสิ่งที่ประชาสัม พันธ์ ได้
อย่างถูกต้ อง จะสามารถกระตุ้นให้ เกิดแรงจูงใจในแหล่งท่องเที่ยวได้ ม ากขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิ ด ของลภั ส วั ฒ น์ ศุ ภ ผลกุ ล นั น ทร์ (2558) กล่ า วว่ า ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การ
ประชาสัมพันธ์ เริ่ มต้ นจากการตังใจรั
้ บข้ อมูลที่ได้ เลือกสรรและผู้บริ โภคนันมี
้ ความตัง้ ใจที่จะรับสิ่ง
กระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งในขันตอนนี
้
้หากสร้ างการประชาสัมพันธ์ที่ดีและมีการสื่อสารที่เ ข้ าใจ
ง่าย จะสามารถสร้ างแรงจูงใจให้ แก่ผ้ ูบริ โภคให้ เกิดการติดตามข่าวสารนัน้ ๆ ต่อไป นอกจากนีย้ ัง
สอดคล้ องกับแนวคิดของ นงลักษณ์ สุทธิวฒ
ั นพันธ์. (2556) กล่าวว่า ความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จาก
การประชาสัม พันธ์ เกิดการประเมิ นผลภายหลังทาการประชาสัม พันธ์ และสารวจความรู้ ความ
เข้ าใจของสื่อที่ได้ รับ ในขันตอนนี
้
น้ กั ประชาสัมพันธ์ก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ความสะดวก
รวดเร็ว และความประหยัด ซึ่งหากประสบความสาเร็จนันหมายถึ
้
งผู้บริโภคสามารถเข้ าใจต่อสื่อที่
ได้ รั บ อย่ า งชั ด เจน จะสามารถสร้ างแรงจู ง ใจให้ เกิ ด การติ ด ตามข้ อมู ล ข่ า วสารของการ
ประชาสัมพันธ์นนๆ
ั้
สมมติฐานที่ 3.3 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการเข้ าถึง
ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ พบว่า มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการเข้ าถึง ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากการสร้ าง
รู ปแบบการประชาสัมพันธ์ ให้ เห็นถึง การเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว การเดินทางและการตรวจสอบ
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ข้ อมูลความปลอดภัยต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยการนาเสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ท่ี
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารในรู ปแบบสื่อออนไลน์ หนังสือท่องเที่ยวหรื อการให้ ข้อมูลผ่าน
บุ ค คล โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่ ก ารประชาสัม พั น ธ์ ใ ห้ ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ า ห มาย
จะสามารถสร้ างแรงจูงใจในการเดินทางเข้ ามายังแหล่งท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ
บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา (2548) กล่าวว่า รู ปแบบการประชาสัมพันธ์ มีความสอดคล้ องกับกาสื่อสาร
เนือ้ หาหรื อรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งท่องเที่ยว ไม่วาจะเป็ น เส้ นทางเข้ าสู่แหล่งท่องเที่ยว
การคมนาคมขนส่งภายในแหล่งท่ องเที่ยว แผนการเดินทางเข้ าสู่แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวจะสามารถสร้ างแรงจูงใจเพื่อเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวนันๆ
้ นอกจากนี ้ยังสอดคล้ อง
กับแนวคิดของ Dickman (1996) กล่าวว่า การสร้ างสื่อประชาสัมพันธ์หลายๆ รูปแบบและหลายๆ
ช่องทาง จะช่วยให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ าถึงพื ้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวได้ ง่ายมากขึ ้น ซึง่ มีส่วนช่วย
ในการกระตุ้นแรงจูงใจที่จะเดินทางเข้ ามายังแหล่งท่องเที่ยวได้
ด้ านความรู้ ค วามเข้ าใจที่ ได้ จ ากการประชาสั ม พั นธ์ พบว่า มี อิท ธิพ ลต่อ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการเข้ าถึง ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐาน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทางด้ านการท่องเที่ยวให้ ความสนใจกับการสร้ างรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ ที่เน้ นให้ เกิด ความรู้ ความเข้ าใจให้ แก่นักท่องเที่ยวผ่านสื่ อต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนาเสนอถึงการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็ นเส้ นทางการเดินทาง ระยะเวลาใน
การเดินทางที่นักท่องเที่ยวสามารถหาข้ อมูลได้ ง่ายและตรงตามสภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนั จะมีสว่ นช่วยในการสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดการเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวมากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ อง
กับแนวคิดของ Mill (1990) กล่าวว่า การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวที่
ถูกต้ องชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว การเชื่อมต่อการเดินทางสาหรับการเข้ าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะนามาเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพให้ ดีขึน้
เพื่อรองรับจานวนนักท่องเที่ยวจากแหล่งต่างๆ อันจะนามาซึ่งแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของพืน้ ที่
นันๆ
้ นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของสุกนั ยา คงเขียว กนก เลิศพานิช วรัญญา อรัญวาลัย
และ อภิศกั ดิ์ โพธิ์ปัน้ (2561) ได้ ศึกษาเรื่อง ความต้ องการสื่อในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรหมู่บ้านไม้ ดอกไม้ ประดับคลอง 15 อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พบว่า หมู่บ้านไม้
ดอกไม้ ประดั บ มี ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว ดั ง นั น้ การใช้ สื่ อ ใหม่ เช่ น เฟสบุ๊ ค จึ ง เป็ นสื่ อที่ มี
ความสาคัญในการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องมีภาระในเรื่ องค่าใช้ จ่ายมากนักเพียงแต่ต้องใช้ การ
นาเสนอข้ อมูลของแหล่งท่องเที่ยวให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ รวมทังการให้
้
ความสาคัญของการให้ ข้อมูล
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เช่น การสื่อป้ายบอกการเดินทาง แผนที่ของแหล่งท่องเที่ยว จะส่งผลต่อ แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
นันมากขึ
้
้น
สมมติฐานที่ 3.4 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการบริการ
ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ พบว่า มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการบริ การ ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากรูปแบบการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี ค วามเหมาะสมและสามารถเข้ าถึ ง กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ครอบคลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการใช้ สื่อเพื่อประชาสัม พันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ บริ การภายใน
แหล่งท่องเที่ยวที่พิเศษมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ จะช่วยกระตุ้นให้ เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
มากขึ น้ ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของวิ ม ลพรรณ อาภาเวท (2557) กล่ า วว่ า รู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ตามที่เป้าหมายหรื อองค์กรที่ได้ มีการ
กาหนดไว้ ท่ีชดั เจนและมีการวางแผนไว้ ล่วงหน้ า ประกอบกับการเพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสมทัง้ ด้ านเนือ้ หาของการประชาสัมพันธ์ การให้ บริ การต่างๆ เช่น การบริ การจากพนักงาน
การบริ ก ารข้ อ มูล ภายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว จะช่ ว ยกระตุ้น แรงจูง ใจในการท่ อ งเที่ ย วได้ ม ากขึ น้
นอกจากนี ย้ ั ง สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของPanasiuk (2007) กล่ า วว่ า นโยบายในการจั ด การ
การท่องเที่ยวภายในพืน้ ที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมาร่ วมในการกาหนดบทบาทและกิจกรรม
การท่องเที่ยว เช่น การให้ ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวที่ครอบคลุ มในทุกด้ านไม่ว่าจะ
เป็ นข้ อมูลด้ านลักษณะพิเศษของแหล่งท่องเที่ยว ด้ านการให้ บริ การข้ อมูลภายในแหล่งท่องเที่ยว
ถือเป็ นองค์ประกอบหรือปัจจัยหนึ่งที่จะสร้ างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวได้
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ พบว่า มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการบริ การ ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
เนื่อ งจากการกระตุ้น ให้ นักท่ อ งเที่ ยวสามารถเข้ าใจข้ อมูลการน าเสนอของหน่ วยงานทางการ
ท่องเที่ยวได้ อย่างถูกต้ อง ชัดเจนและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านการให้ การบริ การต่างๆ
ภายในแหล่งท่องเที่ยว การถ่ายทอดข้ อมูลที่ตรงตามความเป็ นจริ งในสภาพปั จจุบนั โดยคานึงถึง
การตอบสนองความต้ องการในการให้ บริ การแก่ นักท่องเที่ยวได้ ทุกกลุ่ม สามารถที่จะสร้ างแรง
กระตุ้น ให้ เกิ ดแรงจูงใจในการท่ อ งเที่ ย วมากขึน้ ซึ่ง สอดคล้ องกับ แนวคิ ด ของGregory (2001)
กล่าวว่า ความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ เกิดจากการประเมินถึงความเข้ าใจว่า
สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของการสื่อสารหรื อวัตถุประสงค์ ที่ผ้ ูส่งสารสื่อออกไปหรื อไม่ ซึ่งความ
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เข้ าใจจากสื่อที่ได้ รับที่เพียงพอจะสามารถสร้ างแรงจูงใจให้ การติดตามข้ อมูลข่าวสารในเรื่ องนันๆ
้
นอกจากนี ย้ ัง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของภั ส สรา เปรมประเสริ ฐ (2554) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การ
ประชาสัม พันธ์ และการส่งเสริ ม การสมัครเข้ าทางานของนิสิตนักศึกษา พบว่า การสร้ างความรู้
ความเข้ าใจ ได้ แก่ เว็บไซต์ ข่าวการรับสมัครงาน และการให้ สมั ภาษณ์ของผู้บริ หารระดับสูง จะทา
ให้ นิสิตเกิดแรงจูงใจในการสมัครงานมากขึ ้น
สมมติ ฐานที่ 4 การประชาสัม พันธ์ การท่องเที่ย ว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อด้ านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ พบว่า มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากการผลิตรู ปแบบของสื่อการ
ท่องเที่ยวๆ หลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานที่ให้ บริ การทางด้ านการ
ท่องเที่ยว รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ
เช่น Facebook Instagram หนังสือ และเว็บไซต์ต่างๆ จะทาให้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ความน่ าสนใจของแหล่ง ท่ อ งเที่ ยวในแต่ ล ะแห่ ง ซึ่ง สามารถที่ จ ะน ามาประกอบการตัด สิ น ใจ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้ ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Kazokiene and Stravinskiene (2011)
กล่าวว่า รูปแบบการประชาสัมพันธ์ เป็ นข้ อความการสื่อสารและการนาเสนอ ทังนี
้ ร้ ูปแบบของสื่อ
อาจจะเป็ นบทความ สื่อจากอินเตอร์ เน็ตหรื อช่องทางอื่นๆ ซึ่งรู ปแบบของสื่อที่จะประชาสัมพันธ์
ออกไปนันจะต้
้ องมีความเรียบง่าย ไม่ซบั ซ้ อน มีความสะดวกสบายในการอ่านและการฟั ง ด้ วยเหตุ
นี ้จะสามารถสร้ างแนวโน้ มในการตัดสินใจต่อสิ่งนัน้ ๆ ได้ นอกจากนี ้ยัง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์ (2545) ได้ ศึกษาเรื่ อง การเปิ ดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ ม
พฤติ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศแบบโฮมสเตย์ ของนัก ท่ องเที่ ยวชาวไทย พบว่า รู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ ในด้ านข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์จากสื่อมวลชน
สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบ
โฮมสเตย์ และสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ สถาพร สิ งหะ (2556) ได้ ศึกษาเรื่ อง การเปิ ด รับ สื่ อ
การใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบดานา้ ลึกของนักดานา้
ชาวไทย พบว่ า รู ป แบบสื่ อ ประชาสัม พั น ธ์ ท างอิ น เทอร์ เน็ ต ที่ มี ค วามทั น สมั ย และเป็ น สื่ อ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการน าเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสาร จะมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวได้

219
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจ
ท่อ งเที่ ยวเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัดอ่ างทอง ซึ่ง สอดคล้ องกับ สมมติ ฐ าน เนื่ องจากกระตุ้น และ
การส่งเสริ มทางด้ านการท่องเที่ยวอย่างจริ งจัง ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ทาให้ นกั ท่องเที่ยว
สามารถเข้ าใจง่ า ย มี ก ารแสดงรายละเอี ย ดของข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจ
และสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ จะทาให้ เกิดแรงกระตุ้นจนนาไปสู่การ
ตัดสินใจในการท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Kazokiene and Stravinskiene (2011)
กล่าวว่า ความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จ ากการประชาสัม พัน ธ์ เป็ น การวัดจากผลลัพ ธ์ ที่ เกิด ขึน้ ของ
กลุม่ เป้าหมายหลังจากที่ได้ รับสาร ทังนี
้ ้จะวัดจากความเข้ าใจจากสื่อที่ได้ รับไป โดยผลการประเมิน
ที่ได้ จากกลุ่มเป้าหมาย จะเป็ นสิ่งสะท้ อนและจะช่วยหลีกเลี่ยงข้ อผิดพลาดและสามารถออกแบบ
และใช้ สื่อให้ เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะช่วยในการเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจ
ของผู้ใช้ บ ริ ก ารหลัง จากที่ ได้ รับ รู้ สื่ อ นอกจากนี ย้ ังสอดคล้ องกับ งานวิจัย ของฐิ ติ พ ร คณาวงษ์
(2558) ได้ ศึกษาเรื่อง สัมฤทธิผลการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวโครงการ “12 เมือง
ต้ อ งห้ า มพลาด” ของการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย พบว่ า ความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จ ากการ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อบุคคลในการให้ ข้อมูลและมีการถ่ายทอดประสบการณ์ จากการท่องเที่ยว
ที่ ไ ด้ รั บ มา ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วโครงการ “12 เมื อ งต้ องห้ ามพลาด” ของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสอดคล้ องกับงานวิจัยของนรเศรษฐ์ คาสี และ สมยศ วัฒนา
กมลชัย (2561) ได้ ศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของการรับรู้เรื่ องความปลอดภัยของแหลงท่องเที่ยวผ่านสื่อ
สัง คมออนไลน์ ที่ มี ต่ อ การตัด สิ น ใจเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด เชี ย งใหม่ ประเทศไทย พบว่ า
หากหน่วยงานที่ให้ ความสาคัญเรื่องความเข้ าใจสื่อการประชาสัมพันธ์ที่แสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็ น
ความปลอดภัยของข้ อมูลและมีความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสร้ างอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้
สมมติ ฐ านที่ 5 การประชาสัม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย ด้ า นรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิ ทธิพลต่อภาพลักษณ์
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ า งทอง ทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ ส ถิ ติ Regression
Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
สมมติฐานที่ 5.1 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว
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ด้ า นรู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสถานที่ ท่อ งเที่ ยว ซึ่งสอดคล้ องกับ สมมติฐ าน เนื่องจาก
การออกแบบช่องทางหรื อรู ปแบบการประชาสัม พันธ์ ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเสนอความ
พิ เศษของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ความสวยงาม ความมี อัต ลัก ษณ์ ที่ น่ า สนใจ และมี ก ารใส่ ใจใน
รายละเอียดรวมไปถึงการนาเสนอข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบันอยู่เสมอ จะช่วยในการสร้ างภาพลัก ษณ์
ให้ แก่แหล่งท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Jefkins (1997) กล่าวว่า ภาพลักษณ์สินค้ า
และบริ การ (Product Service Image) เปรี ยบเสมื อนการสร้ างสินค้ าและบริ การขึน้ มาให้ เป็ นที่
ยอมรับของสังคม ซึ่งสินค้ าเปรี ยบเสมือนสิ่งสะท้ อนหากสินค้ าและบริ การมีภาพลักษณ์ เชิงบวก
ก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ ในเชิงบวกต่อองค์กรนัน้ ด้ วย นอกจากนีย้ ังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
พระมหากฤษดา นนทวงษ์ (2558) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การประชาสัม พัน ธ์ ท างออนไลน์ เพื่ อ สร้ าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ ศาสนาและวัฒ นธรรมและภาพลักษณ์ ของวัด ที่ส่งผลต่อค่านิยมในการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒ นธรรมของสาธุชนในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการ
ประชาสัม พั น ธ์ โดยการรั บ สื่ อ ประชาสัม พั น ธ์ ผ่ า นทางสื่ อ ออนไลน์ ที่ ส ร้ างและท าให้ เห็ น ถึ ง
ความรู้สึกเลื่อมใสในศาสนาและวัฒนธรรม สามารถส่งผลต่อภาพลักษณ์ของวัดได้ และสอดคล้ อง
กับ งานวิจัย ของสุวิ ม ล สุวรรณี วี รยา ภัท รอาชาชัย และ อารี รัต น์ แซ่ คู (2557) ได้ ศึ กษาเรื่ อ ง
ผลกระทบของการประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจโรงแรม
ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ พบว่า ธุ รกิ จ โรงแรมในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มี รูป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งการจัดวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ ถกู ต้ องและเหมาะสม
กับสถานการณ์จะช่วยให้ เกิดการเพิ่มการเปิ ดรับกับกลุ่มเป้าหมายได้ เป็ นอย่างดี อีกทังยั
้ งช่วยเพิ่ม
โอกาสและความถี่ในการเห็นตราสินค้ าของกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มการยอมรับในตราสินค้ าจะสามารถ
สร้ างอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์กรได้ เป็ นอย่างดี
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
เนื่องจากการแสดงรายละเอียดของสถานที่ ท่องเที่ย ว ไม่ ว่าจะเป็ น สถานที่ ท่องเที่ยวหลักและ
สถานที่ท่องเที่ยวรองผ่านสื่ อประชาสัม พันธ์ โดยมุ่งเน้ นที่จะนาเสนอข้ อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่
ถูกต้ องและลักษณะความพิเศษที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น เมื่อ นักท่องเที่ยวเกิดความเข้ าใจ
จากสื่อการประชาสัมพันธ์ ที่ได้ รับก็จะเกิด ทัศนคติเชิงบวกแก่แหล่งท่องเที่ยว อันจะนามาซึ่งการ
สร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของวิม ลพรรณ อาภาเวท
(2557) กล่าวว่า ความสาคัญ ของภาพลักษณ์ ในงานประชาสัม พันธ์ เป็ นวิธีการดาเนินงานการ
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กาหนดแผนงานที่ชดั เจนและมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้ กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้ าใจ
และมีความรู้ สึกที่ดี มีความเชื่อมั่น ซึ่งจะสามารถสร้ างภาพลักษณ์ ของสิ่งที่ต้องการนาเสนอได้
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Pei Chu (2018) ได้ ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยด้ านการ
ประชาสัม พั น ธ์ แ ละแรงจูง ใจที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วในไต้ ห วัน ในมุม มองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียล เช่น
Youtube Twitter ที่แสดงถึงสถานที่ท่องเที่ยว ทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็ นธรรมชาติ มี สิ่งอานวย
ความสะดวก มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวใน
ไต้ หวัน ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมติฐานที่ 5.2 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านคุณค่า
ด้ า นรู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านคุณค่า ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากนาเสนอเรื่ องราว
และคุณ ค่าของแหล่งท่องเที่ยว ที่มีข้อมูลที่ละเอียด มีภาพประกอบที่น่าสนใจ มีคุณค่าทางด้ าน
ประวัติศาสตร์ และความภาคภูมิ ใจของแหล่ง ท่องเที่ยวนัน้ ๆ ผ่านรู ป แบบการประชาสัม พัน ธ์ ที่
เหมาะสมไม่ว่าจะเป็ นสื่อออนไลน์ Facebook Twitter และสื่อการท่องเที่ยวอื่นๆ จะมีส่วนในการ
สร้ างภาพลักษณ์ และสร้ างคุณ ค่าให้ แก่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะทาให้ นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ
และเกิดความรู้สกึ ที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวนันๆ
้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของสีหนาถ เอียดจุ้ย (2558)
กล่าวว่า รู ปแบบการประชาสัมพันธ์ สามารถสร้ างภาพลักษณ์ ด้านคุณ ค่าการท่องเที่ยว รวมทัง้
การตระหนักถึงคุณ ค่าที่เป็ นสิ่งกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เช่น คุณค่าในการแสวงหา
ความสุขในชีวิต และการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ในชีวิต สามารถที่จะสร้ างคุณค่าและภาพลักษณ์ที่
ดี สิ่ ง นั น้ ๆ นอกจากนี ย้ ั ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Baloglu and McCleary (1999) กล่ า วว่ า
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ สามารถกระตุ้น คุณค่าและภาพลักษณ์ ที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็ น
ตัวแปรที่จะทาให้ นักท่องเที่ยวได้ มีการตระหนักถึงคุณค่าที่จะได้ รับจากการท่องเที่ยว รวมทัง้ เป็ น
การรับรู้หรือการเห็นคุณค่าต่อสิ่งนันๆ
้ ที่นกั ท่องเที่ยวได้ ไปเยือนหรื อสัมผัส จนทาให้ เกิดความรู้สึก
ประทับใจและเห็นคุณค่า จะส่งผลให้ เกิดการบอกต่อคุณค่าเหล่านันให้
้ แก่บคุ คลอื่นทราบด้ วย
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านคุณค่า ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากการ
สร้ างความเข้ า ใจให้ แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยการใช้ สื่ อ ประชาสัม พั น ธ์ เป็ น ตั ว กลาง ซึ่ ง หากเมื่ อ
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นักท่องเที่ยวสามารถเข้ าใจสื่อที่หน่วยงานนัน้ ต้ องการสะท้ อนออกมาจะทาให้ นักท่องเที่ยวเกิด
ความเข้ า ใจต่ อ สื่ อ ที่ ได้ รับ อย่ า งครบถ้ ว น ซึ่ง สามารถที่ จ ะสร้ างภาพลัก ษณ์ แ ละเกิ ด คุณ ค่ าให้
แก่แหล่งท่ อ งเที่ ย วนัน้ ได้ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของวิม ลพรรณ อาภาเวท (2557) กล่าวว่า
การเผยแพร่ ภ าพลักษณ์ สู่ส าธารณชนให้ เกิดความเข้ าใจ เป็ นขัน้ ตอนที่มี ความสาคัญ โดยการ
เผยแพร่ ภาพลักษณ์ นัน้ จะใช้ กระบวนการส่งข้ อมูลผ่านสื่อต่างๆ สาหรับการกระจายข้ อมูลนัน้
สื่อมีความสาคัญ ที่สุด ดังนัน้ จึงมี ความจาเป็ นที่จะหาวิธีการในการสร้ างสื่อที่มีความชัดเจนได้
ซึ่งจะสามารถสร้ างภาพลักษณ์ ในด้ านคุณค่าให้ แก่แหล่งท่องเที่ยวได้ นอกจากนีย้ งั สอดคล้ องกับ
แนวคิ ด ของKazokiene and Stravinskiene (2011) กล่า วว่า ความรู้ ความเข้ า ใจที่ ได้ จ ากการ
ประชาสั ม พั น ธ์ เกิ ด จากการวั ด จากความเข้ าใจจากสื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ ไป ทั ง้ นี ก้ ารประเมิ น จาก
กลุม่ เป้าหมาย จะเป็ นสิ่งสะท้ อนและจะช่วยหลีกเลี่ยงข้ อผิดพลาดและสามารถออกแบบและใช้ สื่อ
ให้ เกิดความเหมาะสมของเทคนิคการสื่อสาร การติดตามความรู้ความเข้ าใจของสื่อประชาสัมพันธ์
ที่ส่งออกไป จะช่ วยในการวิเคราะห์ ให้ เกิดความเข้ าใจต่อสื่อที่ได้ รับอย่างลึกซึง้ ซึ่งจะส่งผลต่ อ
คุณค่าความรู้สกึ ที่ดีต่อผู้บริโภค อีกทังยั
้ งสามารถสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรนันได้
้
สมมติฐานที่ 5.3 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านจิตวิทยา
ด้ า นรู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านจิตวิทยา ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ สามารถสะท้ อนความเป็ นมาและความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงการ
สะท้ อนถึงมุมมองและลักษณะรู ปแบบที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ นักท่องเที่ยวเกิดการ
รับรู้ทางจิตวิทยา ซึง่ สามารถสร้ างภาพลักษณ์ ท่ีดตี ่อแหล่งท่องเที่ยวนันได้
้ ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิด
ของ Lopesi (2017) กล่าวว่า รู ป แบบการประชาสัม พันธ์ สามารถสร้ างภาพลัก ษณ์ ในเชิ ง ด้ าน
จิ ต วิ ท ยาได้ โดยที่ เ มื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเมื่ อ มี ก ารเดิ น ทางเข้ ามาสั ม ผั ส ยั ง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะมี การประเมิ น ถึงความคุ้ม ค่าหรื อประโยชน์ ที่ได้ รับ จากการท่ องเที่ยว หากมี
ความรู้ สึก ที่ดี ก็จ ะเกิ ด ภาพลักษณ์ ที่ ดีต่ อแหล่ง ท่อ งเที่ ยวแห่ งนัน้ ๆ นอกจากนีย้ ังสอดคล้ อ งกับ
งานวิ จัย ของ Pei Chu (2018) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ด้ า นการประชาสัม พั น ธ์ แ ละ
แรงจูงใจที่สง่ ผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในไต้ หวัน ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า
นักท่องเที่ยวมักรับข้ อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีผลต่อความรู้ สึกนึกคิดทาง
จิ ตวิทยาของนัก ท่องเที่ ยวส่วนใหญ่ คื อ Facebook ทัง้ นี ก้ ารรับ รู้ ภาพลักษณ์ ที่ สื่อถึง ทิวทัศน์ ที่
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สวยงามและเป็ นธรรมชาติ และมีสิ่งอานวยความสะดวก มีการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่
ปลอดภัย จะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในไต้ หวัน ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ า งทอง ในด้ า นจิ ต วิท ยา ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ าน
เนื่องจากการสร้ างความรู้ความเข้ าใจจากการประชาสัมพันธ์ โดยเกิดจากการเน้ นการสื่อสารทาง
จิตวิทยาให้ นักท่องเที่ยวให้ เกิดการรับรู้ และให้ เห็นถึงความสาคัญและเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นของ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ความพิ เศษและอัต ลัก ษณ์ ที่ ส ามารถกระตุ้น ถึ ง ความรู้ สึ ก ของนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะการประเมิ นจากสิ่งที่ได้ รับและจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ ในแหล่งท่องเที่ยวนัน้
ต่อ ไป ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ Baloglu and McCleary (1999) กล่าวว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วจะ
สามารถรับรู้ และเข้ าใจสื่อประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวได้ นัน้ จะต้ องอาศัย ปั จจัยที่มี
ความเกี่ยวข้ องกับกระบวนความคิดหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อการตัดสินใจที่จะเดินทางไป
ท่องเที่ยว ซึ่งได้ รับ อิทธิพ ลมากจากปั จ จัยภายในตัวบุคคล ได้ แก่ 1) การจูงใจ (Motivation) 2)
การรับรู้ (Perception) 3) การเรี ยนรู้ (Learning) 4) ความเชื่อ (Beliefs) 5) ทัศนคติ (Attitudes)
6) บุคลิกภาพ (Personality) และแนวคิดของตนเอง (Self Concept) นอกจากนีย้ ังสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ ปิ ยณัฐ ไชยกุล สุมิตรา จิระวุฒิ นันท์ และ ชุติมา เรื องอุตมานันท์ (2561) ได้ ศึกษา
เรื่ อง ความสัม พันธ์ ระหว่างการประชาสัมพันธ์ เชิงรุ กกับภาพลักษณ์ องค์กรของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย พบว่า การสร้ างความเข้ าใจของการประชาสัมพันธ์ สามารถสร้ างภาพลักษณ์ และ
ความมีอตั ลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กร ซึง่ เป็ นสิ่งกระตุ้นทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่มองเห็นได้
จับต้ องได้ จดจาได้ โดยมี ผ ลทาให้ กลุ่ม เป้าหมายทราบว่าองค์กรธุรกิจ นัน้ มีภ าพเนือ้ แท้ องค์กร
อย่างไร ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งที่จะสร้ างภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 5.4 การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการสื่อสาร
ด้ า นรู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากการกระตุ้น
และการส่งเสริ มให้ เกิด การประชาสัม พันธ์ ภายในแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่อง
ทางการสื่อสารที่คานึงถึงการตอบสนองความต้ องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะส่วนบุคคล
ที่แตกต่างกัน ประกอบกับการเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนาไปปรับปรุง
และพัฒ นาสิ่งต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว จะสามารถสร้ างภาพลักษณ์ ให้ กับแหล่งท่องเที่ยว
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ได้ ม ากขึ น้ ซึ่งสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ Baloglu and McCleary (1999) กล่าวว่ า การกระตุ้น
ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวด้ วยวิธี การสื่อสารผ่านการประชาสัม พัน ธ์ เช่ น แหล่งข้ อมูลข่าวสาร
การกระจายข้ อ มูล ข่ า วสาร และการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ข องนัก ท่ อ งเที่ ย ว สามารถใช้
ในการสร้ างภาพลัก ษณ์ ท างการท่ อ งเที่ ย วรวมไปถึ ง เป็ น ปั จ จัย กระตุ้น หรื อ ผลัก ดัน ที่ ส่ง ผลให้
นักท่องเที่ยวต้ องการเดินทางมาท่องเที่ยวในพืน้ ที่นัน้ ๆ นอกจากนีย้ ังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
พระมหากฤษดา นนทวงษ์ (2558) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การประชาสัม พัน ธ์ ท างออนไลน์ เพื่ อ สร้ าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ ศาสนาและวัฒ นธรรมและภาพลักษณ์ ของวัด ที่ส่งผลต่อค่านิยมในการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนาและวั ฒ นธรรมของสาธุ ช นในเขตบางนา กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า
การประชาสัม พันธ์ โดยการสื่อสารทางออนไลน์ โดยเน้ นการถ่ายทอดในเรื่ องความเป็ นมาโดย
สอดแทรกความรู้ และความสนุ กสนาน การสร้ างความรู้ สึกหวงแหนในศาสนาและวัฒ นธรรม
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ สื บ สานและเผยแผ่ พ ระศาสนาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสม่ า เสมอ สามารถสร้ าง
ภาพลักษณ์และสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ของวัดได้
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพั นธ์ มีอิทธิ พลต่อภาพลักษณ์
การท่ องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้ านการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
เนื่องจากหน่วยงานทางการท่องเที่ยวมีหน้ าที่ในการถ่ายทอดสื่อประชาสัมพันธ์ให้ แก่นกั ท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่ อง โดยเน้ นการสื่ อสารทางการท่องเที่ ยวทัง้ ในช่ วง High Season และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่สาคัญในแต่ละเดือน เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการรับรู้และสร้ างความเข้ าใจให้ แก่นกั ท่องเที่ยว
อันจะนามาซึ่งภาพลักษณ์ ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Lopesi (2017)
กล่าวว่า การสร้ างความเข้ าใจการประชาสัม พัน ธ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การสื่ อ สาร นัก ท่ อ งเที่ ย วจะ
สามารถเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวนันได้
้ เช่น การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ดีและเข้ าใจเหตุการณ์
ปัจจุบนั จะมีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวได้ นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับแนวคิดของ วิมล
พรรณ อาภาเวท (2557) กล่ า วว่ า การเผยแพร่ ภ าพลัก ษณ์ สู่ ส าธารณชน เป็ นขั น้ ตอนที่ มี
ความส าคั ญ โดยการเผยแพร่ ภ าพลั ก ษณ์ นั น้ จะใช้ กระบวนการส่ ง ข้ อมู ล ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ
ให้ สาธารณชนเกิดความรู้ความเข้ าใจ สาหรับการกระจายข้ อมูลนัน้ สื่อมีความสาคัญที่สุด ดังนัน้
จึ ง มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะหาวิ ธี ก ารในการสร้ างสื่ อ ที่ มี ค วามชัด เจน ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ การส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวได้
สมมติ ฐ านที่ 6 ภาพลั ก ษณ์ การท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ วย ด้ านสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ด้ านคุณค่า ด้ านจิตวิทยา และด้ านการสื่อสาร ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง ที่มีอิทธิพลต่อ
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ด้ า นการตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ า งทอง ทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ ส ถิ ติ
Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว ไม่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากจังหวัดอ่างทองจัดเป็ น แหล่งท่องเที่ยว
เมืองรองซึง่ ความพร้ อมต่างๆ ยังไม่สามารถเทียบเท่ากับสถานที่ท่องเที่ยวเมืองหลักได้ ประกอบกับ
จังหวัดอ่างทองมีพื ้นที่ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกิจกรรมและมีการประชาสัมพันธ์ทางการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป็ นที่ ร้ ู จั ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเป็ นอย่ า งดี อ ยู่ แ ล้ ว
ทาให้ ปัจจัยทางด้ านสถานที่ท่องเที่ยว ไม่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ วิมลพรรณ อาภาเวท (2557) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ส่วนมาก
มักเกิดขึ ้นตามที่สถาบันหรือองค์การต้ องการให้ เป็ น ไม่ว่าภาพลักษณ์นนจะเกิ
ั้
ดขึ ้นจากลักษณะใด
ก็ตาม ซึ่งอาจจะเป็ นข้ อเท็จจริ ง หรื อในบางครัง้ ภาพลักษณ์ที่แสดงออกไปอาจมีการผิดจากความ
เป็ นจริ ง ก็อาจจะต้ องมีการแก้ ไขและสร้ างภาพลักษณ์ที่ถูกต้ องออกไปซ ้า ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นการปรุ ง
แต่งภาพลักษณ์ ให้ ดีขึน้ ซึ่งหลายองค์กรต่างมีการสร้ างภาพลักษณ์ ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันโดย
ผ่านการเรี ยนรู้ความสาเร็จจากองค์กรอื่นๆ จึงทาให้ ภาพลักษณ์ไม่ไ ด้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน
สินค้ าหรื อบริ การใดบริการหนึ่งได้ ทงหมด
ั้
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Jefkins (1997)
กล่าวว่า ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า แสดงถึงถึงสัญลักษณ์ ยี่ห้อตราสินค้ า ซึ่งผู้บริ โภคสามารถรับรู้ต่อ
คุณ ภาพของสิ น ค้ า และบริ ก ารอัน จะน าไปสู่ก ารจดจ าภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้ านัน้ ได้ ดัง นัน้ ใน
ภาพลักษณ์ของตราสินค้ าผู้ให้ บริ การมักมีเป้าหมายที่เหมือนกันคือต้ องการให้ ผ้ บู ริ โภคมีการจดจา
ตราสินค้ า แต่บางครัง้ ผู้บริ โภคอาจมีการตัดสินใจจากกระแส ค่านิยมหรื อรู ปแบบอื่นๆ ทาให้ ตัว
แปรที่เกี่ ยวข้ องกับ ตราสิ นค้ าบางอย่างไม่ ได้ มี อิทธิ พ ลต่อการตัด สินใจซื อ้ ของผู้บ ริ โภค รวมทัง้
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Coban (2012) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ เป็ นภาพรวมของความเชื่อทัศนคติ
และความประทับใจของบุคคลหรื อกลุ่ม การแสดงผลเหล่านีอ้ าจเป็ นจริ งหรื อ เป็ น เท็จก็ได้ ทัง้ นี ้
ภาพลักษณ์ นนั ้ ขึน้ อยู่กับมุมมองและความเชื่อของแต่ละคน ทาให้ ภาพลักษณ์ ที่แสดงออกมาให้
ผู้บริ โภครับรู้ ในสินค้ าและบริ การบางอย่าง ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การ
นันๆ
้ และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พรชนก เหลืองอ่อน (2559) ได้ ศกึ ษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจเดินทางไปท่องเที่ยวไต้ หวันของนักท่องเที่ยว ชาวไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์ ในด้ านสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวของ
ไต้ หวัน มีความสวยงามทางธรรมชาติและการบริ หารจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวก็มีลกั ษณะที่
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คล้ ายคลึง กัน จึ งท าให้ ภ าพลักษณ์ ด้านสถานที่ ท่องเที่ยว ไม่ ส่ง ผลต่อการตัดสิน ใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวไต้ หวัน
ด้ านคุณค่ า มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐ าน เนื่องจากการบริ หารจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวที่ดี ทัง้ ด้ านการ
รักษาสภาพแวดล้ อมและคงคุณ ค่าความสวยงามและเอกลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยว จะทาให้
นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ ถึงความคุ้ม ค่าในการเดินทางเมื่ อเทียบกับค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยว
ภาพลั ก ษณ์ ทางการท่ อ งเที่ ย วที่ ดี นอกจากจะสร้ างแรงกระตุ้ นในการเดิ น ทางเข้ ามาของ
นักท่ องเที่ ยวแล้ วยังเป็ นการสร้ างคุณ ค่าให้ กับสถานที่ ท่องเที่ ยวนัน้ ๆ จะมี ส่วนในการส่งเสริ ม
การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Baloglu and McCleary (1999)
กล่าวว่า ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวด้ านคุณค่า เป็ น ปั จจัยสาคัญ ที่จะทาให้ นักท่องเที่ยวได้ มีการ
ตระหนักถึงคุณค่าที่จะได้ รับจากการท่องเที่ยว รวมทัง้ เป็ นการรับรู้ หรื อการเห็น คุณค่าต่อสิ่งนัน้ ๆ
ที่นักท่องเที่ยวได้ ไปเยือนหรื อสัมผัส จะส่ง ผลต่อรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวและนามาซึ่งการ
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่นนๆ
ั ้ ต่อไป นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับแนวคิดของ Lopesi
(2017) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ในด้ านคุณค่า เกิดจากการรับรู้ของคุณค่าที่เกิดจากการท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยวสามารถประเมินต่อแหล่งท่องเที่ยว หากการประเมินแล้ วรู้ สึกว่ามีความคุ้มค่าและมี
คุณค่าต่อสิ่งที่ได้ รับก็จะเกิดการตัดสินใจเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนัน้ และสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของจุติมา ไกรอาบ ชุติมา โพธิสุวรรณ์ และ นันท์มนัส โพธิเสถียร (2560) ได้ ศึกษาเรื่ อง
การรับ รู้ ภาพลักษณ์ และการยอมรับ คุณ ค่าการท่ องเที่ ยวในประเทศไทยของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์ และการยอมรับคุณค่าการท่องเที่ยว หากมีการพัฒ นาและ
ให้ ความส าคั ญ กั บ เรื่ อ งความสวยงามของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถสร้ างคุ ณ ค่ า ให้ แก่
นักท่องเที่ยวให้ สามารถสัมผัสได้ จะนามาซึ่งการตัดสินใจเข้ ามาท่องเที่ยวของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
ด้ านจิตวิทยา ไม่มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน เนื่องจากการกระตุ้นการส่งเสริ ม กิจกรรมการท่องเที่ยว
เมืองรองในจังหวัดอ่างทอง เป็ นเพียงนโยบายในช่วงระยะเวลาสันๆ
้ รวมทังภายในแหล่
้
งท่องเที่ยว
ยังขาดการเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อ รองรับ จ านวนนักท่ องเที่ ยว ซึ่งเมื่ อนัก ท่องเที่ ยวเดินทางเข้ า
มาแล้ วจะเกิดความรู้ สึกไม่ประทับใจ จึงทาให้ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จั ง หวัด อ่ า งทองในครั ง้ ต่ อ ไป ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Baloglu and McCleary (1999)
กล่าวว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้ านจิตวิทยา เป็ นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้ องกับกระบวนความคิด
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หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อการตัดสินใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ซึ่งได้ รับอิทธิพลมากจาก
ปั จจัยภายในตัวบุคคล ได้ แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และ
แนวคิดของตนเอง นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับแนวคิดของ Boulding (1975) กล่าวว่า ภาพลักษณ์
ในทางจิตวิทยาหรื อความรู้สึก เป็ นภาพลักษณ์ที่มีความเกี่ยวข้ องกับความรู้สึก โดยในความรู้ สึก
นันมั
้ กเกี่ยวข้ องกับความชอบหรือไม่ชอบก็ได้ ซึง่ กล่าวได้ ว่าความชอบของแต่ละคนนันไม่
้ ได้ เป็ นตัว
กาหนดการตัด สิ น ใจในสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารหนึ่ งๆ เนื่ อ งจากบางกลุ่ม อาจใช้ ภ าพลัก ษณ์ ในทาง
จิตวิทยาในการตัดสินใจซื ้อ ในทางกลับกันผู้ใช้ บริ การบางกลุ่มภาพลักษณ์ ทางจิตวิทยาก็ไม่ ได้ มี
ผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การนันๆ
้ รวมทัง้ ยังสอดคล้ องกับ แนวคิดของสีหนาถ เอียดจุ้ย
(2558) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ ด้านจิตวิทยา เป็ นการวัดความรู้ สึกของนักท่องเที่ยวซึ่งมีลกั ษณะที่
แตกต่ างกัน ไปในแต่ ล ะความรู้ สึกนึ ก คิ ด ของแต่ล ะคน โดยไม่ อ าจกล่าวรวมได้ ว่าภาพลัก ษณ์
ทางด้ านจิตวิทยาจะเป็ นตัวแปรที่ใช้ ในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว แต่ยังอาจเกี่ยวข้ องกั บ
ปัจจัยอื่นๆ มาประกอบด้ วย
ด้ านการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อด้ านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐ าน เนื่ องจากการวางแผนในการพัฒ นาสื่อการท่องเที่ ยวที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ การสื่อสารที่สามารถแสดงหรื อปรากฎให้ นักท่องเที่ยวเกิดความเข้ าใจและ
สร้ างการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้ อย่างถูกต้ อง เมื่อได้ รับข้ อมูลที่เพียงพอนักท่องเที่ยวก็จะ
สามารถวางแผนส าหรับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของวิม ล
พรรณ อาภาเวท (2557) กล่ า วว่ า การเผยแพร่ ภ าพลัก ษณ์ สู่ ส าธารณชน เป็ นขั น้ ตอนที่ มี
ความส าคัญ โดยการเผยแพร่ ภ าพลักษณ์ นัน้ จะใช้ กระบวนการส่งข้ อมูลผ่านสื่อต่างๆ สาหรับ
การกระจายข้ อมูลนันสื
้ ่อมีความสาคัญที่สดุ ดังนันจึ
้ งมีความจาเป็ นที่จะหาวิธีการในการสร้ างสื่อที่
มี ค วามชัด เจนได้ หากมี ภ าพลัก ษณ์ ที่ ดี ผ้ ู บ ริ โภคก็ จ ะมี แ นวโน้ ม ในการตัด สิ น ใจใช้ สิ น ค้ าหรื อ
บริ การนัน้ ๆ มากขึ ้น นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของพรชนก เหลืองอ่อน (2559) ได้ ศึกษา
เรื่ อง การรับ รู้ ภาพลักษณ์ การท่องเที่ ยวที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจเดิน ทางไปท่องเที่ยวไต้ ห วัน ของ
นักท่องเที่ยว ชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การนาเสนอการประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร
ข้ อมู ล ให้ แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งสม่ า เสมอ ไม่ ว่ า จะเป็ นข้ อมู ล ที่ เกี่ ย วกั บ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
การเดินทางเข้ ามายังแหล่งท่องเที่ยว ความพิเศษและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
จะส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวไต้ หวัน และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Mohamed
and Nejati (2014) ได้ ศึกษาเรื่ อง การตรวจสอบปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศนักท่องเที่ยว พบว่า การสื่อสารที่ใช้ ในการท่องเที่ยวรวมทัง้ การโฆษณา
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ทางการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ก ารรั บ รู้ ที่ ชัด เจนและรั บ รู้
รายละเอียดหรือปรากฎการณ์ที่เกิดขึ ้นภายในแหล่งท่องเที่ยว จึงทาให้ ภาพลักษณ์ทางการสื่อสาร
ที่ ใช้ ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย ว มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งประเทศของ
นักท่องเที่ยว
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ องแรงจูงใจ การรับรู้ นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์
การท่ อ งเที่ ย วที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในจัง หวัด อ่ างทอง ผู้วิ จัย มี
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั ดังนี ้
1. ภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรให้ ความสาคัญกับการสร้ างความรู้ความเข้ าใจ
ที่ ไ ด้ จากการประชาสั ม พั น ธ์ ในการสร้ างภาพลั ก ษณ์ ในด้ านคุ ณ ค่ า โดยการพั ฒ นาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ทางการท่องเที่ยวให้ มีความเข้ าใจง่าย รวมทัง้ มีการเชื่อมโยงและสร้ างข้ อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ ที่มีความถูกต้ อง ที่สามารถนาเสนอข้ อมูลที่แสดงถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจของ
แหล่งท่องเที่ยวนันๆ
้ ทังนี
้ ้ในรายละเอียดของข้ อมูลทางการท่องเที่ยวอาจมีการจัดทาเป็ น QR code
หรือข้ อมูลทางเว็บไซต์ที่ทนั สมัย เพื่อเป็ นการกระตุ้นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมภายในจังหวัดมากขึ ้น
2. ภาครัฐ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรให้ ความสาคัญ ต่ อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว
ด้ านการสื่อสารทางการท่องเที่ยว โดยการใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียงมาช่วยกระตุ้นภาพลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ ยว เช่น Youtuber หรื อรายการทางการท่องเที่ยวที่มี ชื่ อเสียง มาใช้ เป็ นเครื่ องมื อในการ
กระตุ้นการท่องเที่ยว นอกจากนีย้ งั สามารถใช้ เป็ นกลุ่มอ้ างอิงที่จะเป็ นแนวทางให้ นกั ท่องเที่ยวราย
ใหม่เดินทางเข้ ามาในแหล่งท่องเที่ยวและเกิดทัศนคติเชิงบวก ตลอดจนเป็ นการสร้ างกระแสนิยม
อันจะนามาซึง่ ภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวด้ วย
3. ภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรให้ ความสาคัญต่อรู ปแบบการประชาสัมพันธ์
ทางการท่องเที่ยว โดยการร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาและออกแบบสื่อทางการท่องเที่ยว
ผ่ านระบบแอปพลิ เคชัน ที่ มี ข้อมูลพื น้ ฐานส าหรับการเดิ นทางมาท่องเที่ยว เช่ น ที่ พัก โรงแรม
ร้ านอาหาร สถานที่จาหน่ ายของที่ระลึก โรงพยาบาล สถานีตารวจ ฯลฯ ที่ครบถ้ วน การที่นาเสนอ
ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวผ่านระบบแอปพลิเคชัน จะทาให้ ง่ายต่อการเข้ าถึงข้ อมูล
แหล่งท่องเที่ยวมากขึ ้น
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4. ภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง ควรให้ ความสาคัญ ต่อการสร้ างการรับรู้ นโยบาย
ภาครัฐ ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยการสร้ างความร่วมมือกันใน 3 ภาคส่วน ได้ แก่ หน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น ส านักงานการท่ องเที่ย วจังหวัด สภาหอการค้ าจังหวัด สานักงานพาณิ ชย์ จัง หวัด
ภาคเอกชน ได้ แ ก่ ผู้ป ระกอบการโรงแรม ผู้ป ระกอบการเชิ ง พาณิ ช ย์ ในแหล่ง ท่ อ งเที่ ย ว ภาค
ประชาชน ได้ แก่ ผู้นาชุมชน และผู้มีส่วนได้ เสียทางการท่องเที่ยว เข้ ามาร่วมกันออกแบบกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวให้ มีความน่าสนใจ เช่น การดึงศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ เพื่อให้ สามารถ
เดินทางมาท่องเที่ยวได้ ตลอดทังปี
้ การสร้ างความเชื่อมโยงของข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ กบั แหล่ง
ท่องเที่ยวให้ กระจายในแต่ละอาเภอ และปรับบทบาทกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ เกิดการมีส่วนร่วม
ทางการท่องเที่ยว รวมทัง้ การกระตุ้น ให้ เกิดการนอนพัก แรมอันจะนามาซึ่งการเพิ่มมูลค่ารายได้
จากการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
5. ภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง ควรให้ ความสาคัญ ต่อการสร้ างการรับรู้ นโยบาย
ภาครัฐ ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยว โดยการพัฒ นาโครงสร้ างพืน้ ฐานในการเข้ าถึง
แหล่งท่องเที่ยว รวมทังการพั
้
ฒนาประสิทธิภาพการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน
นาทาง ให้ ส ามารถเชื่ อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง ซึ่ง จะเป็ นการ
กระจายรายได้ ทางการท่องเที่ยวให้ แก่ชมุ ชนได้ อย่างทัว่ ถึง
6. ภาครัฐ หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ควรให้ ค วามสาคัญ ในการสร้ างแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว ด้ านการเข้ าถึง โดยการเพิ่มความปลอดภัยในการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว ได้ แก่ การเพิ่ม
ไฟส่อ งสว่างตามแหล่ง ท่อ งเที่ย ว การติ ด ตัง้ กล้ องวงจรปิ ด ภายในแหล่ง ท่ องเที่ ย ว เพื่ อลดการ
ก่อให้ เกิดปัญหาที่จะเป็ นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมทังการใช้
้
มาตรการใน
การจัด การปั ญ หาการจราจรภายในแหล่ง ท่อ งเที่ ยวโดยเฉพาะในช่ วงฤดูกาลท่อ งเที่ ยว (high
Season) เพื่อลดปั ญหาหาการจราจรที่ติดขัดและลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบตั ิเหตุบนท้ องถนน
นอกจากนี ้ควรมีการติดป้ายสัญลักษณ์เส้ นทางการเดินทางเพื่อเข้ ามายังแหล่งท่องเที่ยวที่สงั เกต
ง่ายอยู่เป็ นระยะๆ
7. ภาครัฐ หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ควรให้ ค วามสาคัญ ในการสร้ างแรงจูงใจในการ
ท่ องเที่ ยว ด้ านการบริ การภายในแหล่ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยการเพิ่ ม ระบบการสื่ อ สารภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและติดตังระบบ
้
Wi-Fi ในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถ
ใช้ ประโยชน์จากอินเตอร์ เน็ต เพื่อถ่ายทอดเรื่ องราวความสวยงาม และใช้ เป็ นจุดสาหรับเช็คอิน
แหล่งท่องเที่ยว เพื่อจะเป็ นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวรายอื่นๆ ที่จะเดินทางมาเที่ยวชมยังสถานที่
ท่องเที่ยวนันๆ
้
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8. ภาครัฐ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรให้ ความสาคัญ ต่อการสร้ างภาพลักษณ์ การ
ท่องเที่ยว ด้ านคุณค่า โดยการกระตุ้นการการถ่ายทอดเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ความสวยงาม
คุณค่าและความภาคภูมิใจของสถานที่ท่องเที่ยว ประกอบกับเพิ่มศักยภาพแก่เจ้ าหน้ าที่ในการให้
ข้ อมูล เกี่ ย วกับ แหล่งท่ อ งเที่ย ว วิธี การปฏิ บัติ กฎระเบี ย บ ความเชื่ อและประเพณี ต่ างๆ ให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ รับความรู้และความเข้ าใจต่อแหล่งท่องเที่ยวได้ อย่างแท้ จริง
9. ภาครัฐ หรื อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ อง ควรให้ ความสาคัญ ต่อ การสร้ างแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว ด้ านการสร้ างสิ่งดึงดูดใจ โดยการหาศักยภาพและสร้ างเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่
แตกต่ างจากแหล่งท่ องเที่ ย วอื่น ๆ เช่ น ประวัติ ความเป็ น มาทางประวัติ ศาสตร์ โครงสร้ างทาง
สถาปั ตยกรรมของสถานที่ท่องเที่ยว ลวดลาย วัฒนธรรม ประเพณี บรรยายกาศทางการท่องเที่ยว
การสร้ างเอกลักษณ์ ที่โดดเด่น ที่จะช่วยให้ นักท่องเที่ยวสามารถจดจารายละเอียดและกลายเป็ น
สัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนันๆ
้
10. ภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรให้ ความสาคัญต่อการสร้ างการรับรู้ นโยบาย
ภาครัฐ ด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การทางการท่องเที่ยว โดยการสร้ างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
จัดฝึ กอบรมบุคลากรที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมทางการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้ เกิดความรู้และทักษะที่เชี่ยวชาญในการให้ บริการทางการท่องเที่ยว ประกอบกับ
การจัด โครงการฝึ ก อบรมมัค คุเทศก์ รุ่น เยาว์ และไกด์ ชุม ชน เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ และทัก ษะในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตรวมทังเป็
้ นการสร้ างรายได้ ให้ แก่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละแห่งได้
11. ภาครัฐควรให้ ความสาคัญต่อการสร้ างการรับรู้ นโยบายภาครัฐ ด้ านสิทธิประโยชน์
ทางภาษี โดยการเพิ่ ม การประชาสัม พัน ธ์ แ ละให้ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างด้ า นภาษี
ข้ อปฏิบตั ิ ข้ อจากัดในแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง โดยเฉพาะที่พกั แบบโฮมสเตย์ เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวมี
การรับรู้และเข้ าพักที่พกั ประเภทโฮมสเตย์มากขึ ้น
12. ภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรให้ ความสาคัญต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก โดยเจ้ าหน้ าที่ที่ดแู ลสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง ควรมีการจัดเตรียม
สิ่ ง อ านวยความสะดวกพื น้ ฐานทางการท่ อ งเที่ ย ว เช่ น จ านวนห้ อ งน า้ ที่ เพี ย งพอต่ อ จ านวน
นักท่องเที่ยว รวมทัง้ ควรจัดเจ้ าหน้ าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดของห้ องนา้ อย่างสม่าเสมอ
ทังนี
้ ภ้ ายในห้ องนา้ จึง จาเป็ นต้ องมีอุปกรณ์ทาความสะอาดที่ครบถ้ วน เช่น สายชาระ เจลล้ างมือ
กระดาษชาระ เพื่อเพิ่มความสะดวกและสร้ างความประทับใจแก่นกั ท่องเที่ยว

231
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในมิติอื่นๆ
เช่น ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ คุณ ภาพการบริ การ และรู ปแบบการดาเนินชีวิต เป็ นต้ น
ซึง่ ผลจากการวิจยั ที่ได้ จะช่วยในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ มากยิ่งขึ ้น
2. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของกลุ่ม นัก ท่ องเที่ ย วที่ เป็ น ชาวไทยและชาวต่า งชาติ เพื่ อน าข้ อ มูลที่ ได้ ม าออกแบบกิ จ กรรม
การท่องเที่ยวให้ มีความหลากหลายมากขึ ้น
3. ค วรมี ก ารศึ ก ษ าถึ ง แรงจู ง ใจ ใน ก ารท่ อ งเที่ ย ว ก ารรั บ รู้ น โย บ าย ภ าค รั ฐ
การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีระดับเชิงลึกเพื่อใช้ ในการวางแผนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมต่อไป
4. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในมุมมอง
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว
ให้ มีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ ้น
5. ควรมี ก ารศึ ก ษาศัก ยภาพและความพร้ อมของอุต สาหกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด เช่ น โรงแรม/ที่ พัก เพื่ อ ใช้ ในการวางแผนเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ ้น
6. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เพื่อนามาพัฒนาเป็ นกลยุทธ์ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้ สามารถตอบสนองตรงตามความต้ องการของ
กลุม่ นักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันได้
7. ควรมี ก ารศึก ษาแหล่ง ท่ องเที่ ยวทางวัฒ นธรรมที่ อยู่บ ริ เวณพื น้ ที่ จัง หวัด ใกล้ เคี ย ง
จังหวัดอ่างทอง เพื่อนามากาหนดรู ปแบบการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้ เกิดประสิทธิภาพ และ
มีความน่าสนใจมากขึ ้น
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เลขที่แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครั ฐ การประชาสัมพันธ์ และ
ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดอ่ างทอง
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามชุด นี จ้ ัด ท าขึน้ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ศึกษาถึ ง แรงจูงใจ การรับ รู้ นโยบาย
ภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง โดยแบบสอบถามชุดนี ้แบ่งออกเป็ น 6 ส่วน ดังนี ้
ส่ ว นที่ 1 ค าถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพและภูมิลาเนาของนักท่องเที่ยว
ส่ วนที่ 2 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ได้ แก่ ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้ านการเข้ าถึง และด้ านการบริการ
ส่ วนที่ 3 การรั บ รู้ นโยบายภาครั ฐ ได้ แก่ ด้ า นการเชื่ อ มโยงเส้ นทางการท่ อ งเที่ ย ว
ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้ านแรงจูงใจทางภาษี และด้ านบุคลากรที่ให้ บริการทางการท่องเที่ยว
ส่ วนที่ 4 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ได้ แก่ ด้ านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ และด้ าน
ความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
ส่ ว นที่ 5 ภาพลัก ษณ์ การท่ องเที่ ยว ประกอบด้ วย ด้ านสถานที่ท่ อ งเที่ ย ว ด้ านคุณ ค่ า
ด้ านจิตวิทยา และด้ านการสื่อสาร
ส่ วนที่ 6 การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
จึงใคร่ ขอความร่ วมมือท่านให้ การให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม ข้ อมูลของ
ท่านจะถูกปิ ดเป็ นความลับและไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อท่าน ทังนี
้ ้ ข้ อมูลที่ได้ นนจะน
ั้
ามาวิเคราะห์
ในภาพรวม เพื่อใช้ เป็ นแนวทางและข้ อเสนอแนะต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
เท่านัน้
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่องหมาย  หน้ า ❑ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
1. เพศ
❑ ชาย
❑ หญิง
2. อายุ
❑ 18 -25 ปี
❑ 26 – 33 ปี
❑ 34 – 41 ปี
❑ 42 – 49 ปี
❑ 50 ปี ขึ ้นไป
3. สถานภาพสมรส
❑ โสด ❑ สมรส/อยู่ด้วยกัน ❑ หย่าร้ าง/หม้ าย/แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษา
❑ ต่ากว่าหรื อเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
❑ ปวส./อนุปริญญา
❑ ระดับปริญญาตรี
❑ สูงกว่าระดับปริญญาตรี
5. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
❑ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
❑ 15,001 – 30,000 บาท
❑ 30,001 – 45,000 บาท
❑ มากกว่า 45,001 บาท ขึ ้นไป
6. อาชีพ
❑ นักเรียน/นักศึกษา
❑ ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
❑ พนักงานบริ ษัทเอกชน
❑ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ
❑ แม่บ้าน/พ่อบ้ าน /เกษียณอายุ ❑ อื่น ๆ โปรดระบุ .....................
7. ภูมิลาเนา
ภูมิลาเนาของท่านอยู่จงั หวัด…………………
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ส่ วนที่ 2 แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว
คาชีแ้ จง : โปรดข้ อความและทาเครื่ องหมาย  ลงช่ องว่ างให้ ตรงกับความคิดเห็นของท่ าน
มากที่สุด

เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
1. สถานที่ท่องเที่ยว มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของ
สิ่งก่อสร้ างที่สวยงาม
2. สถานที่ท่องเที่ยว มีความเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
เช่น วัด พระอุโบสถ พระพุทธรูปที่เก่าแก่สวยงาม
3. สถานที่ท่องเที่ยว มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาที่น่า
ค้ นหา
4. สถานที่ท่องเที่ยว มีภมู ิทศั น์แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

5

4

3

2

1

ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่ งท่ องเที่ยว
1. มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว

2. มีห้องสุขาที่เพียงพอกับปริมาณนักท่องเที่ยว
3. มีกล้ องวงจรปิ ด รอบบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่เพียงพอ
4. มีถงั ขยะที่เพียงพอ
ด้ านการเข้ าถึง
1. ท่านสามารถเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวได้
สะดวกและรวดเร็ว
2. มีปา้ ยบอกทางที่ตงของสถานที
ั้
่ท่องเที่ยวอยู่เป็ นระยะๆ
3. สภาพถนนในการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพดี
4. การเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย
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ส่ วนที่ 2 แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว (ต่ อ)

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ด้ านการบริการ
1. มีศนู ย์บริการนักท่องเที่ยวที่เพียงพอต่อจานวน
นักท่องเที่ยว
2. มีร้านอาหาร ที่หลากหลาย ไว้ บริการต่อนักท่องเที่ยว
3. มีร้านขายของที่ระลึก จาหน่ายแก่นกั ท่องเที่ยว
4. มี Wi-Fi ให้ บริการในสถานที่ท่องเที่ยว

เห็นด้ วย

แรงจูงใจในการท่ องเที่ยว

เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1
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ส่ วนที่ 3 การรั บรู้ นโยบายภาครัฐ
คาชีแ้ จง : โปรดข้ อความและทาเครื่ องหมาย  ลงช่ องว่ างให้ ตรงกับความคิดเห็นของท่ าน
มากที่สุด

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ด้ านการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่ องเที่ยว
1. มีการจัดการจราจรในแหล่งท่องเที่ยวที่ดี
2. ท่านสามารถเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวได้ ทงั ้ เช่น
รถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถไฟ เป็ นต้ น
3. สามารถค้ นหาแหล่งท่องเที่ยวผ่าน Google Maps ได้
4. มีบริการรถโดยสารเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
อื่นๆ ที่อยู่โดยรอบ
ด้ านกิจกรรมการท่ องเที่ยว
1. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ล่องเรื อ ไหว้ พระ
ตลาดชุมชน ฯลฯ
2. มี การส่ งเสริ มกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวตลอดทั ง้ ปี ที่
นอกเหนือจากประเพณีประจาปี
3. แหล่งท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมมีการออกแบบให้ ท่านมีสว่ น
ร่วมในการท่องเที่ยว
4. มีรายละเอียด ข้ อห้ าม ในแต่ละกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
ชัดเจน

เห็นด้ วย

การรั บรู้ นโยบายภาครัฐ

เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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ส่ วนที่ 3 การรั บรู้ นโยบายภาครัฐ (ต่ อ)

การรั บรู้ นโยบายภาครัฐ

เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

สิทธิประโยชน์ ทางภาษี
1. ท่านเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษีใน
ค่าอาหารได้
2. ท่านเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษีในที่
พักและโรงแรมได้
3. ท่านเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษี ค่าทัวร์
และแพ็กเกจท่องเที่ยวได้
4. ท่านเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษี ในการ
เข้ าพักแบบโฮมสเตย์ได้
ด้ านบุคลากรที่ให้ บริการทางการท่ องเที่ยว

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1. มีเจ้ าหน้ าที่ประจาแต่ละจุดเพื่อให้ บริการนักท่องเที่ยว
2. เจ้ าหน้ าที่มีความเชี่ยวชาญในการแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวได้ อย่างถูกต้ อง
3. เจ้ าหน้ าที่มีมารยาทและมีความเต็มใจในการให้ บริ การ
4. เจ้ าหน้ าที่เต็มใจให้ ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในด้ านต่างๆ
ได้ ดี
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ส่ วนที่ 4 การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยว
คาชีแ้ จง : โปรดข้ อความและทาเครื่ องหมาย  ลงช่ องว่ างให้ ตรงกับความคิดเห็นของท่ าน
มากที่สุด

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ด้ านรู ปแบบการประชาสัมพันธ์

เห็นด้ วย

การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยวในจังหวัดอ่ างทอง

เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากรูปแบบหนังสือ
นิตยสารหรือหนังสือท่องเที่ยว
2. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับ หรือโบรชัวร์
3. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากการบอกเล่าปากต่อปาก
4. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องจากทางอินเตอร์ เน็ต และโทรทัศน์
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์
1. ท่านมีความรู้ความเข้ าใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวนันมาก
้
ขึ ้น เมื่อได้ รับข้ อมูลการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ
2. ท่านมีความรู้ ความเข้ าใจ และรู้ ถึงความเป็ นมาทาง
ประวัติศาสตร์ ของแหล่งท่องเที่ยวจากการประชาสัมพันธ์
ที่ได้ รับ จนเกิดแรงกระตุ้นในการท่องเที่ยว
3. ท่านมีความรู้ ความเข้ าใจจากการประชาสัมพันธ์ จน
เกิดแรงบันดาลใจให้ ท่านหวงแหนต่อสถานที่ท่องเที่ยว
4. การประชาสัมพันธ์โดยให้ ข้อมูลที่ระเอียดและครบถ้ วน
ส่งผลให้ ท่านเข้ าใจข้ อมูล และข้ อปฏิบตั ิต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มากขึ ้น

250
ส่ วนที่ 5 ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว
คาชีแ้ จง : โปรดข้ อความและทาเครื่ องหมาย  ลงช่ องว่ างให้ ตรงกับความคิดเห็นของท่ าน
มากที่สุด

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ด้ านสถานที่ท่องเที่ยว

เห็นด้ วย

ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว

เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1. สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมนันมี
้ การรักษาความ
สะอาดได้ อย่างดี
2. สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมนัน้ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
3. สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมนัน้ มีวฒ
ั นธรรมที่
แตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบเดียวกัน
4. สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมนัน้ มีพื ้นที่กว้ างใหญ่
และมีอากาศถ่ายเทได้ ดี
ด้ านคุณค่ า
1. ค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวมีความคุ้มค่ากับการ
เดินทางท่องเที่ยวของท่าน
2. ประสบการณ์ที่ได้ รับมีความคุ้มค่ากับการเดินทาง
ท่องเที่ยวของท่าน
3. ท่านได้ รับความรู้ที่มากขึ ้น หลักจากที่ได้ เดินทางมา
ท่องเที่ยว
4. ท่านรู้สกึ ว่าสิ่งทีไ่ ด้ รับจากการท่องเที่ยวมีคณ
ุ ค่าต่อจิตใจ
ของท่าน

251
ส่ วนที่ 5 ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว (ต่ อ)

ภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยว

เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

ด้ านจิตวิทยา
1. การท่องเที่ยวของท่านเกิดแรงบันดาลใจที่จะกลับมา
เที่ยวซ ้าในครัง้ ต่อไป
2. ท่านมีความรู้สึกที่ดีต่อสถานที่ท่องเที่ยว และบุคลากร
ที่ให้ บริการ
3. ท่ า นรู้ สึ ก มี ค วามสุ ข และรู้ สึ ก ผ่ อ นคลายเมื่ อ ได้ ม า
ท่องเที่ยวแห่งนี ้
4. การเดินทางมาท่องเที่ยวของท่าน ทาให้ ท่านรู้สกึ ชอบ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ ้น

5

4

3

2

1

ด้ านการสื่อสาร
1. สื่อการท่องเที่ยวที่ท่านได้ รับเพียงพอต่อการวางแผน
สาหรับการเดินทางท่องเที่ยว
2. สื่อการท่องเที่ยวที่ท่านได้ รับตรงกับข้ อมูลหรือ
บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวจริง
3. การจัดทาสื่อการท่องเที่ยวเฉพาะกลุม่ Facebook
Fanpage มีสว่ นช่วยในการสร้ างภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว
4. การสื่อสารผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักแสดง
Youtuber มีสว่ นช่วยในการสร้ างภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว

5

4

3

2

1

252
ส่ วนที่ 6 การตัดสินใจท่ องเที่ยวในจังหวัดอ่ างทอง
คาชีแ้ จง : โปรดข้ อความและทาเครื่ องหมาย  ลงช่ องว่ างให้ ตรงกับความคิดเห็นของท่ าน
มากที่สุด

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ด้ านการรั บรู้ ถึงความต้ องการ
1. ท่านต้ องการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากความเครี ยด
จากการทางาน/เรียน/ภาวะเศรษฐกิจ
2. ท่านต้ องการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากกระแสจาก
ละคร เช่น บุพเพสันนิสวาส

เห็นด้ วย

การตัดสินใจท่ องเที่ยวในจังหวัดอ่ างทอง

เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

3. ท่านต้ องการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากได้ พบปะกับ
ผู้คนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหมือนกัน
4. ท่านต้ องการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เนื่องจากต้ องการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
1. ท่านมีการหาข้ อมูลผ่านคาบอกเล่าหรื อการถ่ายทอด
ป ระสบ การณ์ เช่ น Pantip.com และเพ จ รี วิ ว การ
ท่องเที่ยวเป็ นต้ น
2. ท่านได้ นาประสบการณ์ ในอดีตในทางท่องเที่ยวอื่นๆ
มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจด้ วย
3. ท่านได้ ติด ตามการอัพ เดทปฏิ ทิน การท่ องเที่ ยวจาก
สานักงานการท่องเที่ยวจังหวัด
4. ท่ า นได้ สอบถามจากบุ ค คลใกล้ ชิ ด เช่ น เพื่ อ น
ครอบครัว ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่แห่งนันมาก่
้ อน

253
ส่ วนที่ 6 การตัดสินใจท่ องเที่ยวในจังหวัดอ่ างทอง (ต่ อ)

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ด้ านการประเมินทางเลือก

เห็นด้ วย

การตัดสินใจท่ องเที่ยวในจังหวัดอ่ างทอง

เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1. ท่านมีการเปรียบเทียบแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
อื่น ก่อนตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
2. การออกแบบรูปแบบจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
สอดคล้ องกับพื ้นถิ่น เช่น การแต่งกาย อาหาร ส่งผลให้
ท่านตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
3. การแสดงรายละเอี ย ดข้ อ มูล ที่ ส าคัญ ภายในแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว ที่ ค รบถ้ ว น ชัด เจน ส่ ง ผลให้ ท่ า นตั ด สิ น ใจ
เดินทางมาท่องเที่ยว
4. การมีไกด์ชมุ ชนคอยให้ คาแนะนาและอธิบายถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ ดี ส่งผลให้ ท่านตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
ด้ านการตัดสินใจท่ องเที่ยว
1. ท่านตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว เนื่องจากระยะทาง
ไม่ไกลจากที่พกั ของท่าน
2. ท่านตัดสินใจท่องเที่ยว เนื่องจากเหมาะกับรูปแบบ
การดาเนินชีวิตของท่าน
3. ท่านตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากมี
พนักงานรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวที่
เพียงพอ
4. ท่านตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากสามารถ
เดินทางไปเช้ า- เย็นกลับได้

254
ส่ วนที่ 6 การตัดสินใจท่ องเที่ยวในจังหวัดอ่ างทอง (ต่ อ)

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ด้ านความรู้ สึกหลังการท่ องเที่ยว

เห็นด้ วย

การตัดสินใจท่ องเที่ยวในจังหวัดอ่ างทอง

เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

1. สถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามและตรงตาม
ข้ อมูลที่ท่านศึกษามา
2. การท่องเที่ยวของท่านในครัง้ นีเ้ กินความคาดหมาย
ที่ตงไว้
ั้
3. ท่านจะแนะนาบุคคลที่ร้ ูจกั มาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี ้
4. ท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ภาพรวมของการบริ ก ารที่
ได้ รับ
* ขอขอบพระคุณทุกท่ านที่ให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม *
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่ องมือ
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