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การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา  แรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ  การ

ประชาสมัพนัธ์และภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง 26 – 33 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากับระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท เป็นพนกังานบริษัทเอกชนและมี
ภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยว การรับรู้
นโยบายภาครัฐ การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว และภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนัน้การ
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวยังมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน ยกเว้นภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในด้านสถานที่ท่องเที่ยวและด้าน
จิตวิทยากลับไม่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทองอัน
เนื่องมาจากจังหวัดอ่างทองจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง  ซึ่งความพร้อมต่างๆ ยังไม่สามารถ
เทียบเท่ากบัสถานที่ท่องเที่ยวเมืองหลกั เช่น จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึง่อยู่ใกล้เคียงได้ 
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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 

 
Keyword : Motivation, Perception of government policy, Public relations, Tourism image, 
Decision making, Cultural tourism 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ประเทศไทยมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลกัษณ์ที่แตกต่างตามบริบท
ของพืน้ที่ ทัง้นีด้้วยความหลากหลายดังกล่าวนัน้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการน ามาซึ่งรายได้เข้าสู่ประเทศ เห็นได้จากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา
ประเทศไทย จ านวน 38.27 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 2.01 ล้านล้านบาทและจ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 164.24 ล้านคน สร้างรายได้ 1,068.18 พนัล้านบาทต่อปี ส่งผล
ให้อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดจนปัจจบุนัประเทศไทยมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของโลก (BLT Bangkok, 2562) ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงขึน้เมื่อเทียบกับปี 2560 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) และจากนโยบายการส่งเสริมการกระจายแหลง่ท่องเที่ยว
เมืองหลกัไปสู่การท่องเที่ยวเมืองรอง ยังเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่
ชมุชนในแหลง่ท่องเที่ยวเมืองรองที่มากขึน้ 

จากสถานการณ์การท่องเที่ยวเมืองรองได้ถูกยกระดับขึน้จากนโยบายของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาในปี 2561 ภายใต้แนวคิด Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย 
ชุมชนเติบใหญ่เมืองไทยเติบโต ซึ่งแนวคิดดงักล่าวนัน้จะให้ความส าคญัถึงการสร้างแรงจูงใจให้มี
การใช้จ่ายและท่องเที่ยวในชุมชนและเมืองรอง การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างความร่วมมือ
กบับริษัทน าเที่ยวการประชาสมัพนัธ์และมีการพฒันาบคุลากรทางด้านการท่องเที่ยว ทัง้นีย้งัมีการ
สง่เสริมในด้านสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี เพื่อกระตุ้นให้นกัท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
เมืองรองที่มากขึน้จะเห็นได้จาก ในปี 2561 มีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
เมืองรอง จ านวน 83.67 ล้านคน ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึน้จากปี 2560 ร้อยละ 4.90 (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) 

จงัหวดัอ่างทองเป็นหนึ่งใน 55 จงัหวดัที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวเมืองรองที่มีศกัยภาพในการ
เติบโตในด้านรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มที่ 2 โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้เติบโตในร้อยละ 
5-10 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) จากแหลง่ท่องเที่ยวท่ีมีความส าคญัและสร้างรายได้
แก่จงัหวดัอ่างทองโดยเฉพาะแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมซึ่งเป็นเอกลกัษณ์และมีความส าคญัต่อ
การท่องเที่ยวภายในจังหวัด เห็นได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ถูกก าหนดใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด (แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2561-2564) 
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เนื่องด้วยศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดส่งผลให้มีจ านวน
นกัท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจงัหวดัมากขึน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตาราง 1 จ านวนนกัท่องเที่ยวในจงัหวดัอ่างทอง ปี 2557 – 2561 

 
ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561 
 
จากตาราง 1 สามารถสะท้อนให้เห็นถึงจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้ในจงัหวดัอ่างทอง 

พบว่า ในปี 2557 มีจ านวนนกัท่องเที่ยว จ านวน 1,231,208 คน ปี 2558 จ านวน 1,468,116 คน ปี 
2559 จ านวน 1,461,004 คน ปี 2560 จ านวน 1,550,734 คน และปี 2561 จ านวน 1,590,733 คน 
ตามล าดับ จ านวนนักท่องเที่ยวที่ เพิ่มขึน้นัน้ สามารถบ่งบอกถึงศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมภายในจังหวัดอ่างทองที่เพิ่มมากขึน้และก าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) อย่างไรก็ตามการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวแต่ละ
จงัหวดัก็ยงัพยายามที่จะแสดงศกัยภาพของตนเองเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด โดยพยายามที่
จะปรับตัวให้ทนักบัพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปด้วย (กรุงศรีกูรู, 2561) ไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจนับเป็นสิ่งแรกที่
นกัท่องเที่ยวสามารถรับรู้และต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการ
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เข้าถึง ด้านการบริการ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยเสริมที่จะส่งผลต่อการเดินทางเข้ามาเที่ยวชมแหล่ง
ท่องเที่ยว อีกทัง้นโยบายการจดัการแหล่งท่องเที่ยวภาครัฐ ก็มีสว่นช่วยในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ของนกัท่องเที่ยวจะเห็นได้จากแผนพฒันาการท่องเที่ยวเมืองรอง ได้ให้ความส าคญัในการก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์ทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) ซึ่งทัง้หมดนีถื้อว่าว่าเป็นปัจจัยหลกัที่ท าให้นักท่องเที่ยวตดัสินใจว่าจะ
เดินทางไปเมืองรองหรือไม่ อีกทัง้การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเข้าใจถึงการประชาสัมพันธ์ที่สื่อสารออกไป ยิ่งจะส่งผลต่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ ดีต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้  ในทางกลับกันหากขาดการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวที่ดีแล้วนัน้ ก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี  ท าให้นักท่องเที่ยวไม่อยากเดินทางมา
ท่องเที่ยวต่อ ซึง่จะสร้างผลเสียต่อจ านวนรายได้จากการท่องเที่ยวของจงัหวดัที่ลดลงด้วย 

จากข้อมลูดงักล่าวนัน้ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบาย
ภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมในจงัหวดัอ่างทอง เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้มาเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร
จดัการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว อีกทัง้ผลการวิจัยที่ได้
จะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในด้านการ
ท่องเที่ยวในการก าหนดนโยบายเพื่อพฒันาบุคลากร เปา้หมายที่เก่ียวข้องกบัการท่องเที่ยว เพื่อใช้
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่ รู้จักมากขึน้ ประกอบกับ
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง ยงัสามารถน าผลการศกึษาที่ได้นัน้มาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้อง
กบัการท่องเที่ยว ให้เกิดการสร้างรายได้และรักษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมอย่างยัง่ยืนต่อไป
อนาคต 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ด้านการเข้าถึง ด้านการบริการ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

2. เพื่อศึกษาการรับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ทางการท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
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3. เพื่ อศึกษาการประชาสัมพัน ธ์การท่องเที่ ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

4. เพื่ อศึกษาการประชาสัมพัน ธ์การท่องเที่ ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

5. เพื่ อศึกษาการประชาสัมพัน ธ์การท่องเที่ ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

6. เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านคุณค่า 
ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสาร ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จงัหวดัอ่างทอง 

 
ความส าคัญของงานวิจัย 

1. เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจในการท่องเที่ยว การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสมัพนัธ์
การท่องเที่ยว และภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมใน
จงัหวดัอ่างทอง 

2. ผลการศึกษาสามารถเป็นข้อเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารจดัการการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่เหมาะสมได้ และมีศกัยภาพที่เป็นเอกลกัษณ์ได้ 

3. ผลการศึกษาสามารถเป็นข้อเสนอแนะในการวางแผน ปรับปรุง และพฒันาพืน้ที่หรือ
แหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมให้สอดคล้องกบัความต้องการของนกัท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 

4. ผลการศกึษาภาคเอกชนสามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการ
ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมให้สามารถพฒันาเป็นกลยทุธ์ทางการแข่งขนัได้ 

5. ผู้ที่สนใจสามารถน าผลการศึกษาไปพัฒนาหรือต่อยอดงานวิจัยในการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทองด้านมิติอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกนัได้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่ ไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด

อ่างทอง ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด

อ่างทอง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สตูรการค านวณโดยไม่ทราบขนาดประชากร 
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) โดยมีการก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณไม่เกิน 5% จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่าง ทัง้หมด 385 ตัวอย่าง และส ารองไว้ 5% 
เท่ากบั 15 ตวัอย่าง รวมกลุม่ตวัอย่างได้ทัง้หมด 400 คน  โดยมีวิธีการสุม่ตวัอย่าง ดงันี  ้

ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) 
โดยใช้วิธีเทียบสดัส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) จากจ านวนแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรม 7 อ าเภอ (ส านักงานจังหวัดอ่างทอง, 2562)  ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 
คน แยกตามรายอ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองอ่างทอง จ านวน 100 คน อ าเภอวิเศษชยัชาญ จ านวน 
67 คน อ าเภอโพธ์ิทอง จ านวน 89 คน อ าเภอป่าโมก จ านวน 89 คน อ าเภอแสวงหา จ านวน  
11 คน อ าเภอไชโย จ านวน 22 คน และอ าเภอสามโก้ จ านวน 22 คน 

ขัน้ตอนที่ 2 วิธีการคดัเลือกตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
ผู้ วิจัยจะใช้การเก็บแบบสอบถามจากลุ่มตัวอย่างด้วยความสะดวกและเต็มใจในการตอบ
แบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามไปสุม่แจกในพืน้ที่ที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดั
อ่างทอง ทัง้ 7 อ าเภอ ได้แก่ วดั โบราณสถาน โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ประเพณี วฒันธรรมพืน้บ้าน 
และตลาดน า้ จนกว่าจะครบตามจ านวน 400 ตวัอย่าง  

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

1. แรงจงูใจในการท่องเที่ยว 
1.1 ด้านสิ่งดงึดดูใจ 
1.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.3 ด้านการเข้าถึง 
1.4 ด้านการบริการ 

2. การรับรู้นโยบายภาครัฐ 
2.1 ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 
2.2 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
2.3 ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
2.4 ด้านบคุลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว 
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3. การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว 
3.1 ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 
3.2 ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ 

4. ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว 
4.1 ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
4.2 ด้านคณุค่า 
4.3 ด้านจิตวิทยา 
4.4 ด้านการสื่อสาร 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ได้แก่ 

1. ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ 
2. ด้านการค้นหาข้อมลู 
3. ด้านการประเมินทางเลือก 
4. ด้านการตดัสินใจท่องเที่ยว 
5. ด้านความรู้สกึหลงัการท่องเที่ยว 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. นกัท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากสถานที่หนึ่งที่มิใช่บ้านเมืองที่อาศยัอยู่เป็น
ประจ า มาท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

2. แรงจูงใจในการท่องเที่ยว หมายถึง แรงผลักดันที่ก่อให้เกิดความต้องการที่จะ
ท่องเที่ยวในจังหวดัอ่างทอง ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการ
เข้าถึง และด้านการบริการ 

3. การรับรู้นโยบายภาครัฐ หมายถึง การรับรู้ของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทองต่อข้อก าหนด นโยบาย ที่ก าหนดขึน้มาเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัท่องเที่ยวเดินทาง
มาท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และบคุลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว 

4. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว หมายถึง ช่องทางในการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ  
ให้นักท่องเที่ยวรับรู้จากสิ่งที่บุคคลหนึ่งต้องการที่จะให้ทราบถึงรายละเอียดนัน้ๆ และเกิดความ
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สนใจที่จะท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 
และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ 

5. ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่เกิดขึน้ภายในจิตใจ ประสบการณ์ การรับรู้ที่
แตกต่างกนัของนกัท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ประกอบด้วย ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
ด้านคณุค่า ด้านจิตวิทยา ด้านการสื่อสาร 

6. การตัดสินใจท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง  
จากหลาย ๆ ทางเลือกหรือจากการประเมินอย่างดีแล้วว่าจะมีการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ในจงัหวดัอ่างทอง ประกอบด้วย 

6.1 การรับรู้ถึงความต้องการ หมายถึง การที่นกัท่องเที่ยวตระหนักถึงปัญหาหรือถูก
กระตุ้นให้เกิดความต้องการซึ่งสิ่งกระตุ้นความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง เช่น ความเครียด กระแสจากละคร ความสนใจส่วนตัว 
ต้องการที่จะพบปะผู้คน และต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

6.2 การค้นหาข้อมูล หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวพยายามที่จะแสวงหาข้อมูล
เก่ียวกับคุณลักษณะที่ส าคัญหรือเก่ียวกับประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ได้แก่ แหล่งข้อมลูจากค าบอกเลา่ เพจรีวิวการท่องเที่ยว ประสบการณ์สว่นตวั ปฏิทินการ
ท่องเที่ยว ข้อมลูด้านเอกลกัษณ์แหลง่ท่องเที่ยวและสอบถามจากคนใกล้ชิด 

6.3 การประเมินทางเลือก หมายถึง การที่นกัท่องเที่ยวได้ท าการการเปรียบเทียบข้อดี 
ข้อเสียของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวก่อนที่จะมีการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
ได้แก่ สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก 
ร้านอาหาร และมีไกด์ชมุชนคอยบริการแนะน าสถานที่ 

6.4 การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งเกิดจากตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สดุ ได้แก่ ระยะทางไม่ไกลจากที่
อาศยั เข้ากบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของนกัท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภยัที่ดี ใช้ต้นทุนในการ
ท่องเที่ยวน้อย และสามารถเดินทางไปเช้า-เย็น กลบัได้ 

6.5 ความรู้สึกหลงัการท่องเที่ยว หมายถึง ความรู้สึกหลงัจากที่นกัท่องเที่ยวเดินทาง
ไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวตรงกับข้อมูลที่ได้ศึกษามา  
เกิดความรู้สกึเกินความคาดหมายที่ตัง้ไว้ แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวไปยงับคุคลอ่ืน มีความพึงพอใจ
และต้องการกลบัมาท่องเที่ยวอีกครัง้ 
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7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทัง้ 7 อ าเภอ 
ในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย อ าเมืองอ่างทอง อ าเภอแสวงหา อ าเภอโพธ์ิทอง อ าเภอไชโย 
อ าเภอป่าโมก อ าเภอวิเศษชัยชาญ และอ าเภอสามโก้ ซึ่งลกัษณะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ได้แก่ วดั โบราณสถาน โบราณคดี พิพิธภณัฑ์ ประเพณี วฒันธรรมพืน้บ้าน และตลาดน า้ เป็นต้น 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง มีกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ดงันี ้
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                  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)         ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การรับรู้นโยบายภาครัฐ 

1. ด้ านการเชื่ อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว 
2. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
3. ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
4. ด้านบคุลากรที่ให้บริการทางการ
ท่องเที่ยว 

 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

1. ด้านส่ิงดงึดดูใจ 
2. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
3. ด้านการเข้าถึง 
4. ด้านการบริการ 
 

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวดัอ่างทอง 

1. ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ 
2. ด้านการค้นหาข้อมลู 
3. ด้านการประเมินทางเลือก 
4. ด้านการตดัสินใจท่องเที่ยว 
5. ด้านความรู้สกึหลงัการท่องเทีย่ว 

 

 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

1. ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว 
2. ด้านคณุค่า 
3. ด้านจติวิทยา 
4. ด้านการส่ือสาร 

 

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

1. ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 
2. ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จาก
การประชาสมัพนัธ์ 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดดูใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

ด้านการเข้าถึง และด้านการบริการ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จงัหวดัอ่างทอง 

2. การรับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว  
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการ
ท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

3. การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

4. การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

5. การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ ที่ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
เชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

6. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านคุณ ค่า  
ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสาร ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จงัหวดัอ่างทอง 



 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และภาพลกัษณ์

การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ผู้วิจยัได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหวัข้อต่อไปนี ้

1. แนวคิดเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท่องเที่ยว 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้นโยบายภาครัฐ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์แหลง่ท่องเที่ยว 
4. แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว 
5. แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจของนกัท่องเที่ยว 
6. ข้อมลูแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
7. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 
แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

ความหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
นนัทสารี สขุโต และ คณะ (2555) ได้กล่าวถึง แรงจูงใจ หมายถึง ความต้องการของ

บุคคลในแต่ละช่วง ซึ่งเกิดจากความรู้สึกตึงเครียด เช่น ความหิว ความกระหายหรือความล าบาก 
จนท าให้เกิดความต้องการที่จะแสวงหาเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนได้ 

นธกฤต วนัต๊ะเมล์ (2555) ได้กลา่วถึง แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลกัที่เกิดขึน้ภายในตวั
บุคคล ทัง้นีแ้รงจูงใจหากไม่ได้รับการตอบสนอง จะน าไปสู่ความเครียดและจะเกิดแรงผลักขึน้
ภายในตวับุคคล ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมและพยายามที่จะหาทางออกหรือกระบวนการที่จะท าให้
การตอบสนองนัน้ประสบผลส าเร็จ 

ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท์ วารีวนิช (2551) ได้กล่าวถึง แรงจูงใจ หมายถึง 
ความต้องการของบุคคลที่เกิดขึน้ภายในสภาวะจิตใจ ซึง่จะต้องได้รับการตอบสนอง เพื่อลดแรงตึง
เครียดที่เกิดขึน้ภายในจิตใจของบคุคลนัน้ๆ 

Munteanu, Bulai, and Ibanescu (2011) ได้กล่าวถึง แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่
เกิดขึน้ในตวับุคคลที่จะพยายามกระท าในสิ่งที่ตนเองต้องการ แรงจูงใจนัน้ไม่เพียงที่จะตอบสนอง
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ต่อความต้องการเท่านัน้ แต่ยงัเป็นแรงผลกัที่จะน าไปสูก่ารปฏิบติัเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตนได้ 

Simkova and Holzner (2014) ได้กลา่วถึง แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลกัดนัภายในตวั
บุคคล ซึ่งก่อให้เกิดความสนใจ จนท าให้เกิดพฤติกรรมและมีแนวโน้มให้เกิดการกระท าจนกว่าจะ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนได้ 

สืบชาติ อันทะไชย (2556) ได้กล่าวถึง แรงจูงใจ หมายถึง แรงขับภายในตัวของ
บุคคลที่ให้บุคคลนัน้เกิดการปฏิบัติ แรงขับนัน้จะเกิดจากความตึงเครียดจากความต้องการหาก
ไม่ได้รับการตอบสนองจะเกิดการต่อสู้  (มี หรือไม่มี สติสมัปชญัญะ) เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการและสร้างความพงึพอใจให้กบัตนเองได้ 

วฒุิ สขุเจริญ (2559) ได้กล่าวถึง แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลกัดนัภายในที่น าไปสู่การ
กระท า ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์นัน้มกัมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาและหากเกิดแรงตึงเครียด 
หากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง มนุษย์ก็จะพยายามหาแนวทาง วิธีการเพื่อลดแรงตึง
เครียดโดยแสดงพฤติกรรมให้ความต้องการนัน้ได้รับการตอบสนอง 

สรุปได้ว่า แรงจูงใจนัน้เกิดจากแรงตึงเครียดภายในตัวบุคคล และบุคคลนัน้จึงต้อง
พยายามลดความตึงเครียดและหาแนวทาง วิธีการ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่จะกระท าการอันใด
อันหนึ่งเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ทัง้นีใ้นการวิจัยในครัง้นี ้แรงจูงใจจึงเป็น
แรงจูงใจที่เกิดขึน้ภายในตวันกัท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจงัหวดั
อ่างทอง ทัง้นีจ้ึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในการที่จะศกึษาและกระตุ้นให้นกัท่องเที่ยวเกิดความสนใจ
ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่จะน ามาซึ่งการน าสิ่งต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวให้
ตอบสนองต่อกลุม่นกัท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 

ประเภทของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจเกิดขึน้จากสญัชาตญาณที่เกิดขึน้ภายในตวัของมนุษย์ทัง้นีม้นุษย์จึงมีการ

แสดงพฤติกรรมเพื่อที่จะน าไปสูแ่รงจูงใจ โดยประเภทของแรงจงูใจนัน้ ประกอบด้วย (วฒุิ สขุเจริญ
, 2559) 

1.แรงจูงใจที่เกิดขึน้ภายใน (Dormant Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึน้ภายใต้
จิตใจของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์นัน้ก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าตนเองมีความปารถนา เช่น เมื่อเข้าสู่วัย
กลางคน ก็มีความต้องการในการกินวิตามินหรืออาหารเสริม แต่ก็ไม่ได้ตระหนักหรือรับรู้ถึงความ
ต้องการนัน้ๆ  
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2. แรงจูงใจระดับจิตส านึก (Conscious Motives) เป็นแรงจูงใจที่บุคคลนัน้
สามารถตระหนักรู้ได้ว่าตนเองมีความต้องการนัน้ๆ เช่น เมื่อรู้สึกว่าร่างกายนัน้อ่อนเพลีย หรือ
สุขภาพไม่ดี ก็จะพยายามแสวงหาหนทางรักษา เช่น การกินอาหารเสริมเพื่อลดความอ่อนเพลีย
และรักษาสขุภาพตนเองให้ดีขึน้ 

3. แรงจูงใจทางอารมณ์ (Emotional Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ 
ของผู้บริโภค ซึ่งมักซือ้ตามความพึงพอใจตนเองเป็นหลกับางครัง้ก็ไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ 
ทัง้นีย้งัแบ่งลกัษณะแรงจงูใจทางด้านอารมณ์ออกเป็น (ศภุชาต เอี่ยมรัตนกลุ, 2557) 

1) การสร้างความพอใจให้กบัความรู้สกึ ทัง้นีค้วามรู้สึกจากประสาทสมัผสัทัง้ 
5 การสัมผัส ลิน้ การมองเห็น การได้ยิน รส การที่ผู้บริโภคจะซือ้สินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง มักมา
จากประสาทสมัผสัทัง้ 5 

2) การรักษาสถานภาพ ทัง้นีใ้นการซือ้ของผู้บริโภคก็มาจากการปกป้องและ
รักษาสภาพของครอบครัวและบคุคล เช่น คนที่มีภาระเลีย้งดบูิดามารดามกัจะซือ้สินค้าและบริการ
เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้และมีชีวิตที่ดี ส่วนคนที่ไม่มีภาระหรือวัยหนุ่มสาวมักซือ้สินค้าที่เน้นสนอง
ความพงึพอใจเป็นหลกั 

3) ความกลวั เกิดจากการที่ผู้บริโภคมีความกลวั เช่น กลัวการเสียชีวิตแล้ว
เป็นภาระแก่คนอ่ืนก็จะมีการซือ้ประกนัชีวิต กลวัไฟไหม้บ้านก็จะซือ้เคร่ืองดบัเพลิง เป็นต้น 

4) ความเพลิดเพลินหรือการพักผ่อน เกิดจากผู้บริโภคต้องการเวลาพักผ่อน  
ก็จะหาสินค้ามาตอบสนองความต้องการของตน เช่น ซือ้แพจเกทเดินทางท่องเที่ยว เล่นดนตรี  
เป็นต้น 

5) ความภมูิใจ เกิดจากผู้บริโภคต้องการสร้างความภมูิใจให้กบัตนเองก็จะซือ้
สินค้าที่ตอบสนองอารมณ์ในด้านที่ตนเองใช้แล้วมีความสขุ 

6) การเลียนแบบผู้ ที่มีชื่อเสียง เกิดจากผู้ บริโภคมักจะซือ้สินค้าตามดารา 
นกัร้อง นกักีฬา นกัการเมือง 

7) การเข้าสงัคม มกันิยมใช้สินค้าตามที่สงัคมสว่นใหญ่ใช้กนัอยู่ 
8) การดิน้รน เกิดจากการพยายามดิน้รนเพื่อให้ตนเองนัน้สามารถซือ้สินค้า

และบริการนัน้ได้ เช่น การซือ้รถยนต์เพื่อแสดงว่าตนเองสามารถประสบความส าเร็จได้ในชีวิต 
4. แรงจูงใจเชิงเหตผุล (Rational Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการพิจารณา

ถึงเหตุและผลที่เกิดขึน้ เช่น การกินอาหารเสริมหากไม่ได้รับการปรึกษาจากแพทย์ก็อาจจะเป็น
อนัตรายได้ 
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5. แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary Motives) เป็นแรงจูงใจของผู้ บริโภคที่เป็น
เหตผุลอยู่เบือ้งหลงัในการตดัสินใจในการซือ้สินค้าและบริการ เช่น ผู้บริโภคมีความรู้สกึดีต่อการใช้
บริการบริษัทน าเที่ยวแห่งหนึ่ง ผู้บริโภคก็จะเลือกใช้บริการนัน้ๆ 

6. แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motives) เป็นแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดการซือ้สินค้า
และบริการในระดับต่างๆ เช่น ผู้บริโภคอาจจะไปซือ้สินค้าอีกแบบหนึ่งแทนที่จะเลือกซือ้สินค้าที่
ตนเองตัง้ใจไว้ 

ระดับความตระหนักแรงจูงใจ 
ผู้บริโภคทุกคนย่อมจะมีแรงจงูใจในการซือ้สินค้าและบริการที่แตกต่างกนั ทัง้นีค้วาม

แตกต่างดังกล่าวจะมีระดับความตระหนักของแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น  
3 ระดบั ดงันี ้(ศภุชาต เอี่ยมรัตนกลุ, 2557)  

1. ความตระหนักถึงแรงจูงใจที่รู้ตัว (Conscious Level) เป็นความตระหนักที่
ผู้บริโภคนัน้ยินดีที่จะเปิดเผยหรือพูดคุยกับบุคคลอ่ืนที่เก่ียวกับแรงจูงใจที่จะซือ้สินค้าและบริการ 
เช่น ผู้บริโภคต้องการที่จะซือ้สินค้าของไทย เนื่องมาจากต้องการที่จะเป็นสว่นหนึ่งในการสนบัสนุน
การใช้สินค้าไทย 

2. ความตระหนกัถึงแรงจูงใจที่รู้ตวัล่วงหน้า (Preconscious Level) ระดบัความ
ต้องการในขัน้นี ้ผู้บริโภคมีความปารถนาและมีความต้องการอย่างมากในการซือ้สินค้าและบริการ 
ซึง่สามารถที่จะระบแุรงจงูใจที่จะซือ้สินค้านัน้ออกมาได้ 

3. ความตระหนกัถึงแรงจูงใจท่ีไม่รู้ตวั (Unconscious Level) ในขัน้นีผู้้บริโภคจะ
ไม่มีความตระหนกัถึงแรงจูงใจในการซือ้สินค้า กล่าวอีกนยัหนึ่งคือผู้บริโภคซือ้สินค้าโดยไม่รู้ตวัว่า
มีแรงจงูใจอะไร มกัจะเกิดกบัสินค้าและบริการท่ีราคาไม่สงูมากนกั 

กระบวนการเกิดแรงจูงใจ 
แรงจูงใจเกิดจากความต้องการของบุคคลนัน้ที่ไม่ได้รับการตอบสนอง (Unfulfilled 

Needs) โดยมีกระบวนการเกิดที่เป็นวฏัจกัร ดงันี ้(นธกฤต วนัต๊ะเมล์, 2555) 
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ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองกระบวนการตดัสินใจ 

 
ที่มา: นธกฤต วนัต๊ะเมล์.(2555). การสื่อสารทางการตลาด หน้า 87 
 

จากภาพประกอบ 2 กระบวนการเกิดแรงจูงใจนัน้ เกิดจากความเครียด (Tension) 
จากนัน้จะเกิดแรงผลกัขึน้ในตัวบุคคล (Drive) อันจะน าไปสู่การแสดงพฤติกรรม (Behavior) โดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ (Learning) ทัง้นีส้ิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของมนุษย์ที่นอกเหนือจาก
แรงกระตุ้น ได้แก่ สญัญาณ (Cues) การตอบสนอง (Response) การเสริมแรง (Reinforcement) 
(อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท์ และ จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร, 2553) และผ่านกระบวนการรับรู้ (Cognitive 
Process) ทัง้นีเ้มื่อเกิดพฤติกรรมแล้วนัน่หมายความว่าจะได้รับการตอบสนองและความตึงเครียด
นัน้ก็จะลดลง (Tension Reduction)  

อย่างไรก็ตาม นักการตลาดมักจะอาศัยทฤษฎีด้านความต้องการของมนุษย์มา
อธิบายถึงแรงจูงใจ คือ ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow Hierarchy of Need)  
ซึง่ลกัษณะความต้องการความส าคญัมีทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ได้แก่ (นธกฤต วนัต๊ะเมล์, 2555) 

1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการใน
ระดบัพืน้ฐานของมนุษย์ ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั ได้แก่ ความต้องการในด้าน
ปัจจยั 4 

กระบวนการท่ียงั

ไม่ได้รับการ

ตอบสนอง 

ความเครียด พลงัผลกัดนั พฤติกรรม ความต้องการ

ได้รับการ

ตอบสนอง 

การเรียนรู้ 

กระบวนการรับรู้ 

ความเครียดที่ลดลง 
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2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ซึ่งเป็นความต้องการในระดับ
ถดัมาจากขัน้ที่ 1 กลา่วคือเมื่อคนเราสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางกายภาพได้แล้ว ก็จะ
มีความต้องการในด้านความมัน่คง และความปลอดภยัทางด้านจิตใจและทรัพย์สินด้วย 

3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ซึ่งเป็นความต้องการความรัก  
ความผกูพนัจากกลุม่คนใกล้ชิด เพื่อนฝงู ครอบครัวและบคุคลรอบตวั 

4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) ซึ่งเป็นความต้องการที่ต่อ
จากความต้องการด้านความปลอดภยั ทัง้นีค้วามต้องการที่จะได้รับการยกย่องจากสงัคม จะต้องมี
หน้าที่การงานที่ดีและชื่อเสียงในสงัคม 

5. ความต้องการประจักษ์ในตนเอง (Self-Actualization Needs) เป็นความ
ต้องการขัน้สูงสุดของมนุษย์ ทัง้นีเ้กิดจากความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในชีวิต และ
ต้องการที่จะพฒันาถึงศกัยภาพของตนเอง 

จากกระบวนการที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ กล่าวได้ว่า แรงจูงใจนัน้มีความส าคัญต่อการ
เกิดแรงผลักดันในบุคคลนัน้ๆ ทัง้นีจ้ึงเกิดการแสดงพฤติกรรมเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้เกิดการ
ปฎิบติัเพื่อตอบสนองความต้องการภายในจิตใจได้ ส าหรับวิจยัในครัง้นีก้ระบวนการเกิดแรงจงูใจ 
จึงเป็นกระบวนที่นกัท่องเที่ยวพยายามที่จะลดความตงึเครียด และเกิดแรงผลกัให้เข้ามาเดินทาง
มาท่องเที่ยวในจงัหวดัอ่างทอง 

ลักษณะของแรงจูงใจในการท่องเท่ียว 
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวนัน้เป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีลักษณะที่สัมพันธ์กับ

หลายมิติ และมกัเป็นการแสดงออกที่แตกต่างกนัในแต่ละบคุคล ลกัษณะแรงจงูใจในการท่องเที่ยว
สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดงันี ้(รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, 2558) 

1. พฤติกรรมอย่างเดียวกนัของนกัท่องเที่ยว 2 คน อาจเกิดจากแรงจูงใจทางการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกนั กล่าวคือ นกัท่องเที่ยว 2 คน ที่ท ากิจกรรมการท่องเที่ยวและเดินทางไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวที่เดียวกันแบบเดียวกัน อาจมีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน เช่น นักท่องเที่ยวคนหนึ่ง
ต้องการได้รับความรู้จากการท่องเที่ยวนัน้ๆ แต่อีกคนหนึ่งต้องการมาพกัผ่อน เป็นต้น 

2. แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวอย่างเดียวกัน สามารถท าให้เกิดพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวท่ีแตกต่างกนัได้ เช่น การต้องการการพกัผ่อน อาจผลกัดนัให้นกัท่องเที่ยวคนหนึ่งใช้เวลา
ในการนอนอาบแดดข้างสระน า้โรงแรม และท าให้นักท่องเที่ยวอีกคนมีการจบัจ่ายซือ้ของร่วมกับ
เพื่อนๆ ได้ 
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3. พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวคนหนึ่ง อาจเกิดจากแรงจูงใจ
ทางการท่องเที่ยวหลายประการร่วมกนั กลา่วคือ การท่องเที่ยวในลกัษณะนี ้เช่น การท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัร เกิดจากแรงจูงใจร่วมกนัคือ ต้องการช่วยเหลือและร่วมกนัอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวโดย
การให้ความรู้และกระตุ้นการอนรัุกษ์แหลง่ท่องเที่ยว เป็นต้น 

ความส าคัญของแรงจูงใจในการท่องเท่ียว 
ส าหรับความส าคญัของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวนัน้ มีประโยชน์ต่อการเป็นแนวทาง

ในการศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมได้ ความส าคัญดังกล่าวประกอบด้วย 2 
ประการ คือ (รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, 2558) 

1. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท่องเที่ยว เป็นจดุเร่ิมต้นที่สามารถ
เข้าใจถึงพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวได้ กล่าวคือ แรงจูงใจเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยว แรงจูงใจจึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่ท าให้เข้าใจถึงพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว โดยเปรียบแรงจงูใจว่า
เป็น tourism's starting gun หรือใช้ยิงเพื่อเป็นสัญญาณเร่ิมต้นของกิจกรรมการท่องเที่ยว 
หมายความว่า หากปราศจากแรงจูงใจจากนักท่องเที่ยวแล้วนัน้ ก็จะไม่มีระบบหรืออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเกิดขึน้ 

2. ช่วยให้นกัการตลาดสามารถวางแผนการตลาดส าหรับธุรกิจการทางท่องเที่ยว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ กลา่วคือ ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบัแรงจงูใจในการท่องเที่ยวจะ
ช่วยให้นกัการตลาดนัน้สามารถทราบถึงความต้องการ ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ของนกัท่องเที่ยว 
ที่จะเป็นแนวทางในการออกแบบสินค้า และก าหนดส่วนประสมทางการตลาดอ่ืนๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด รวมทัง้ธุรกิจนัน้สามารถสร้างการ
แข่งขนัด้านการท่องเที่ยวให้เหนือกบัคู่แข่งรายอ่ืนได้ 

แรงจูงใจในการท่องเท่ียว 
บุญเลิศ จิตตัง้วัฒนา (2548) กล่าวถึง องค์ประกอบของแรงจูงใจที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจเข้ามาท่องเที่ยว ต้องมีอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
1. สิ่ งดึงดูดใจ (Attraction) ซึ่ งถือเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญที่สุด 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวต้องมีสิ่งดึงดดูใจที่สจะสามารถให้นกัท่องเที่ยวนัน้เดินทางมาเยี่ยมเยือนใน
สถานที่นัน้ อย่างไรก็ตามสิ่งดึงดดูใจของแต่ละแห่งก็ย่อมตอบสนองถึงความชอบที่แตกต่างกนัของ
แต่ละบคุคล โดยสิ่งดงึดดูใจทางการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดงันี ้

1) สิ่งดงึดดูใจด้านทิวทศัน์และทศันียภาพ 
2) สิ่งดงึดดูใจด้านภมูิอากาศ 
3) สิ่งดงึดดูใจด้านภมูิประเทศ 
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4) สิ่งดงึดดูใจด้านคณุค่าทางวฒันธรรม 
5) สิ่งดงึดดูใจด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชมุชน 
6) สิ่งดงึดดูใจด้านการพกัผ่อนหย่อนใจ 
7) สิ่งดงึดดูใจด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 

2. การเข้าถึง (Accessibility) เป็นเส้นทางที่ส่งผลต่อการเดินทางเข้ามาของ
นกัท่องเที่ยว ทัง้นีเ้ส้นทางที่เชื่อมโยงเข้ามาสู่แหลง่ท่องเที่ยวต้องมีความปลอดภยั โดยจะพิจารณา
จาก 6 ด้าน ดงันี ้

1) ประเภทของการคมนาคมที่ให้บริการในการเข้ามาสูแ่หลง่ท่องเที่ยว 
2) เส้นทางเข้าวสูแ่หลง่ท่องเที่ยว 
3) การคมนาคมขนสง่ภายในแหลง่ท่องเที่ยว 
4) แผนการเดินทางเข้าสูแ่หลง่ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว 
5) บริเวณที่รองรับยานพาหนะส าหรับการเดินทางมาท่องเที่ยว 
6) ปัญหาการจราจรที่เกิดขึน้ในแหลง่ท่องเที่ยว 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการแก่
นกัท่องเที่ยว เพื่อให้นกัท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและเกิดความประทบัใจในการท่องเที่ยว ทัง้นี ้
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบริการนกัท่องเที่ยวจะพิจารณาจาก 3 ด้าน ได้แก่  

1) สิ่งอ านวยความสะดวกพืน้ฐาน ได้แก่ อาหาร ที่พัก ระบบการจัดการขยะ 
ลานกิจกรรม สวน แสงสว่าง ปา้ยบอกเส้นทาง เป็นต้น 

2) สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวในการเข้า-ออกเมือง พิจารณา
จากความพร้อมในการรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ 
การมีจุดจอดแวะระหว่างทาง มีการบริการขนส่งที่สามารถเดินทางเข้า-ออก แหล่งท่องเที่ยวอย่าง
เพียงพอ  

3) สิ่งอ านวยความสะดวกประเภทความปลอดภัย พิจารณาจากความ
ปลอดภยัระหว่างการเดินทางเข้ามาในแหลง่ท่องเที่ยว เช่น ความปลอดภยัในด้านการถูกท าร้ายที่
ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยจากพืชและสัตว์ที่จะก่อให้ เกิด
อนัตรายในแหลง่ท่องเที่ยวและความปลอดภยัในการเกิดภยัที่เกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ 

เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2551) กล่าวถึง องค์ประกอบของแรงจูงใจที่มีผลต่อการตดัสินใจ
เข้ามาท่องเที่ยว ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย 5 ด้าน ประกอบด้วย 
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1. ด้านการเข้าถึง (Accessibility) กล่าวถึง ความสามารถในด้านการเข้าถึงการ
คมนาคมขนส่งที่จะเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยว ทัง้นีจ้ะพิจารณาจากโครงสร้างพืน้ฐานที่มีสภาพการ
ใช้งานที่ดี เช่น ถนนมีสภาพที่ดีสามารถเข้าถึงและสามารถเชื่อมโยงกบัแหลง่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ได้ดี 

2. ด้านกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว (Activity) กลา่วถึง กิจกรรมที่ถกูออกแบบขึน้
ในการท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ๆ เช่น 
การเดินป่า การเรียนรู้วิถีชีวิต การถ่ายรูป พายเรือ ปีนเขา เป็นต้น 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) กล่าวถึง สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
บริการแก่นักท่องเที่ยว ทัง้นีส้ิ่งอ านวยความสะดวกต้องมีความพอเพียงและเตรียมพร้อมส าหรับ
การบริการท่ีจะเกิดขึน้ เช่น โรงพยาบาล แหลง่จ าหน่ายของที่ระลกึ ที่พกั ร้านอาหาร เป็นต้น 

4. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) กล่าวถึง เอกลักษณ์หรือจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว
นัน้ๆ ได้แก่ ทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งต้องสามารถแสดงหรือสะท้อนถึงความโดดเด่นที่
แตกต่างจากแหลง่ท่องเที่ยวอ่ืน 

5. ที่พัก (Accomodation) กล่าวถึง สถานที่ไว้คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
ได้แก่ โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ ที่ต้องมีการพกับริเวณแหล่งท่องเที่ยวหรือรอบข้าง 

Mavondo and Vengesayi (2009) กล่าวถึง องค์ประกอบของแรงจูงใจที่มีผลต่อ
การตดัสินใจเข้ามาท่องเที่ยว ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ด้าน ประกอบด้วย 

1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) กล่าวถึง สถานที่ท่องเที่ยวปลายทางที่ดึงดูดผู้ มา
เยือน เช่น ทรัพยากรหลักในด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ รวมไปถึงรูปแบบการ
ท่องเที่ยวอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึน้ ได้แก่ ทรัพยากรที่เก่ียวกับวัฒนธรรมของมรดกประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม งานศิลปะแบบดัง้เดิม นนัทนาการและความบนัเทิง อาหารและดนตรี เป็นต้น 

2. กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) กลา่วถึง การสนบัสนนุกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เพื่อสร้างความน่าดึงดดูใจให้แก่นกัท่องเที่ยว ทัง้นีก้ิจกรรมการท่องเที่ยวจะประสบความส าเร็จนัน้
ไม่เพียงเฉพาะการวางแผนที่ดี แต่ฝ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมและ
แก้ไขปัญหาและสถานการณ์ได้ดี  

3. บุคลากรด้านการท่ องเที่ ยว  (People-Related) กล่ าวถึ ง  บุ คลาก รใน
อุตสาหกรรม เมื่อบุคลากรเหล่านัน้มีการฝึกฝนที่ดี เรียนรู้และเข้าใจแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่ของ
ตนเองก็จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสามารถออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
และสร้างความโดดเด่นเพื่อดงึดดูให้นกัท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพืน้ที่ได้ 
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Cooper and Boniface (1998) อ้างถึงในชิตวร ประดิษฐ์รอด กล่าวถึง องค์ประกอบ
ของแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยว ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย 4 ด้าน 
ประกอบด้วย  

1. สิ่งดึงดดูใจ (Attractions) กลา่วถึง ทรัพยากรท่ีสามารถสร้างแรงดงึดูด มีเสน่ห์ 
และลกัษณะเฉพาะที่สามารถท าให้นกัท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้ 

2. การเข้ าถึ ง  (Accessibility) กล่ าวถึ ง  การเข้าถึ งแหล่ งท่ อง เที่ ยวซึ่ งมี
องค์ประกอบในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเส้นทางการเข้าถึงที่ดี จะส่งผลต่อแรงดึงดูดเข้ามาของ
นกัท่องเที่ยว 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมส าหรับ
รองรับจ านวนนกัท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอจะช่วยสร้างความทราบซึง้ใจ และ
ความประทบัใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

4. การบริการ (Ancillary Service) กล่าวถึง หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐ เอกชน ในการร่วมมือและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริการ การเข้าถึง 
เพื่อรองรับจ านวนการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 

Dickman (1996) กล่าวถึง องค์ประกอบของแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามา
ท่องเที่ยว ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย 5 ด้าน ประกอบด้วย  

1. สิ่ งดึงดูดใจ (Attractions) กล่าวถึง สถานที่ท่องเที่ ยวที่สามารถดึงดูด
นกัท่องเที่ยวเข้ามาได้ เช่น สภาพอากาศที่ดี ทิวทัศน์หรือภูมิทัศน์ที่ประกอบด้วย ภูเขา ทะเลสาบ 
น า้ตก ธารน า้แข็ง ป่าไม้ ทะเลทรายและอ่ืน ๆ นับเป็นพลงัที่ดึงดดูผู้คนให้มาเยี่ยมชม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศที่ก าลังพัฒนา ทัง้นีย้ังรวมไปถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้ด้วย เช่น สวนสนุก กิจกรรม
ทางวฒันธรรม การสร้างความสมัพนัธ์ภายในชมุชน 

2. กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) เป็นกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อจดัให้แก่
นกัท่องเที่ยว ทัง้นีก้ิจกรรมต่างๆ จะช่วยเพิ่มความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวและมกัจะถูกออกแบบ
ให้เหมาะสมกบับริบทและตามความหมาะสมกบัสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง 

3. การเข้าถึง (Access) กล่าวถึง วิธีการที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงพืน้ที่ที่มี
แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวประเภทใดก็ตามจะมีความส าคัญน้อยมาก หากแหล่งท่องเที่ยว
นัน้ไม่สามารถเข้าถึงด้วยวิธีการขนสง่ปกติ และหากสถานที่ท่องเที่ยวตัง้อยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถ
เดินทางไปถึงได้หรือในบริเวณที่มีการคมนาคมไม่สะดวก ซึ่งจะต้องสร้างจุดเชื่อมโยงกันด้วย
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เครือข่ายถนนที่มีประสิทธิภาพให้สามารถเดินทางมาถึงได้อย่างง่ายดาย ทัง้นีปั้จจยัระยะทางยงัมี
บทบาทส าคญัในการก าหนดตวัเลือกในการตดัสินใจเดินทางมาของนกัท่องเที่ยวด้วย 

4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) กล่าวถึง สิ่งอ านวยความสะดวกเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งในสิ่งอ านวยความสะดวกประเภทต่างๆ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ที่พัก โรงแรม ร้านอาหารเคร่ืองด่ืม โทรศัพท์ การประปา 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สถานที่รักษาความปลอดภยั  

5. ที่พัก (Accommodation) กล่าวถึง ระบบโครงสร้างพืน้ฐานในการรองรับการ
ท่องเที่ยว ทัง้นีท้ี่พกันัน้ไม่ควรที่จะอยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวมากนกั เนื่องจากระยะทางจากที่พัก
กบัแหลง่ท่องเที่ยวมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวด้วยเช่นกนั 

Panasiuk (2007) กล่าวถึง องค์ประกอบของแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามา
ท่องเที่ยว ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย 2 ด้าน ประกอบด้วย 

1. สิ่ งอ านวยความสะดวก (Amenities) กล่าวถึ ง โครงส ร้างพื น้ ฐานใน 
การสนบัสนุนในด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม อพาร์ตเมนต์ หอพกั รวมทัง้การเชื่อมโยงการขนส่ง
ต่างๆ ภายในแหลง่ท่องเที่ยว 

2. การบริการ (Ancillary Service) กล่าวถึง นโยบายในการจดัการการท่องเที่ยว
ภายในพืน้ที่ โดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาร่วมในการก าหนดบทบาทและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เช่น การให้ข้อมลูการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว เป็นต้น 

Mill (1990) กล่าวถึง องค์ประกอบของแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามา
ท่องเที่ยว มีองค์ประกอบอย่างน้อย 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ กล่าวถึง ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นและสามารถสัมผัสได้ 
นอกจากนีย้ังเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดแรงขับในการเดินทางมาท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ สถานที่น่าสนใจ เหตกุารณ์ส าคญั มรดกทางวฒันธรรม เป็นต้น 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กล่าวถึง สิ่งที่ช่วยในการบริการและตอบสนอง
ความต้องการขัน้พืน้ฐานของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ที่พัก ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม สถานที่ขายของที่
ระลกึ เป็นต้น 

3. การเข้าถึง กล่าวถึง การเชื่อมต่อการเดินทางส าหรับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาประสิทธิภาพให้ดี เพื่อรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวจาก 
แหลง่ต่างๆ 
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4. การบริการ กล่าวถึง เป็นการให้บริการด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
เพื่อให้เกิดความประทบัใจ รวมทัง้เพื่อให้เกิดการกลบัมาท่องเที่ยวอีกครัง้ 

Leiper (1979) กล่าวถึง องค์ประกอบของแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามา
ท่องเที่ยว ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านการเข้าถึง (Accessibility) กล่าวถึง รูปแบบการเดินทางที่เอือ้ประโยชน์
ไปยังแหล่งท่องเที่ยว เช่น การขนส่งในรูปแบบต่างๆ เช่น ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ  ซึ่งต้องมี
สภาพที่ดีและสามารถพร้อมใช้งาน เพื่อให้นกัท่องเที่ยวใช้เดินทางมายงัแหลง่ท่องเที่ยวได้สะดวก 

2. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) กล่าวถึง สิ่งต่างๆ ที่เป็นสิ่งพืน้ฐานและมี
ความจ าเป็นที่นกัท่องเที่ยวควรจะได้รับ เช่น ศนูย์บริการนกัท่องเที่ยว โรงพยาล สถานีต ารวจ และ
อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) กล่าวถึง เป็นความมีเสน่ห์และความน่าสนใจที่มี
เพียงแห่งเดียว และเป็นสิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาท่องเที่ยว เช่น ความงามของ
ธรรมชาติ ความงามของทะเล ความงามของแหลง่ความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ เป็นต้น  

4. การบริการ (Ancillary Service) กล่าวถึง คุณภาพการบริการที่ได้รับจาก 
ผู้ ให้บริการด้านการท่องเที่ยว เช่น เจ้าหน้าที่ การสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดจากความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ การสมัผสัได้ถึงบริการท่ีดีและมีความปลอดภยั เป็นต้น 
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ตาราง 2 สรุปแนวคิดเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท่องเที่ยว 
 

ผู้ศึกษา 

แรงจูงใจในการท่องเท่ียว 

ด้า
นส
ิ่งด
งึด
ดูใ
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ริก
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บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา (2548) √ √ √ × 

เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2551) √ √ √ √ 

Mavondo and Vengesayi (2009) √ × × × 

Copper and Boniface (1998) √ √ √ √ 

Dickman (1996) √ √ √ √ 

Panasiuk (2007) × × √ √ 

Mill (1990)  √ √ √ √ 

Leiper (1979)  √ √ √ √ 

 
               √  หมายถึง มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรที่ศกึษา 
               ×  หมายถึง ไม่มีความสมัพนัธ์กนักบัตวัแปรที่ศกึษา 
 

จากแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ผู้ วิจัยได้เลือกแนวคิดของ Cooper 
and Boniface (1998), Mill (1990) และ Leiper (1979) มาเป็นกรอบในการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจ 
การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจงัหวัดอ่างทอง ทัง้นีจ้ะศึกษาถึงแรงจูงใจในการท่องเที่ยวทัง้  
4 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ  คือ สิ่งที่ เป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถานที่
ท่องเที่ยวนัน้ ได้แก่ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม มีเอกลกัษณ์ที่โดดเด่น เช่น 
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วดั พระอโุบสถ พระพทุธรูปที่เก่าแก่สวยงาม ประวติัศาสตร์ความเป็นมาที่น่าค้นหา และ ภูมิทศัน์
แหลง่ท่องเที่ยวที่สวยงาม 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่มีไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ ห้องสุขาที่เพียงพอกับ
ปริมาณนักท่องเที่ยว มีกล้องวงจรปิด รอบบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่เพียงพอและ มีถังขยะที่
เพียงพอ  

3. ด้านการเข้าถึง คือ ช่องทางหรือรูปแบบที่อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้ ได้แก่ สามารถเดินทางมายงัสถานที่ท่องเที่ยวได้สะดวกและรวดเร็ว มีป้ายบอก
ทางที่ตัง้ของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เป็นระยะๆ สภาพถนนในการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพดี 
และการเข้าถึงแหลง่ท่องเที่ยวมีความปลอดภยั 

4.ด้านการบริการ คือ ความสามารถในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่  
มีศนูย์บริการนกัท่องเที่ยวที่เพียงพอต่อจ านวนนกัท่องเที่ยว มีร้านอาหารที่หลากหลายไว้บริการต่อ
นักท่องเที่ยวร้านขายของที่ระลึก จ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว  และมี Wi-Fi ให้บริการในสถานที่
ท่องเที่ยว 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ 

ความหมายเกี่ยวกับการรับรู้ 
ลภสัวฒัน์ ศภุผลกุลนนัทร์ (2558) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ว่า เป็นกระบวนการ

ที่บุคคลได้รับจัดระเบียบ และตีความหมายของข้อมูลเพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมาย หรืออาจ
กล่าวได้ว่าการรับรู้ของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัอนัเป็นผลมาจาก ความเชื่อ ประสบการณ์ 
ความต้องการและอารมณ์ เป็นต้น 

นธกฤต วนัต๊ะเมล์ (2555) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ว่า เป็นกระบวนการที่แต่ละ
บุคคลได้มีการเลือกสรร การจดัระเบียบ และการแปลความหมายที่มากระทบประสาทสมัผสัทัง้ 5 
และออกมาเป็นภาพ การตีความหมายนัน้ ล้วนมีความแตกต่างในแต่ละคน รวมทัง้การ
ตีความหมายกอ็าจเกิดจากสิ่งเร้าด้วย 

พรศิริ บินนาราวี (2555) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ว่า  เป็นกระบวนการที่เกิดจาก
ความเข้าใจความรู้สกึที่ได้จากการประสาทสมัผสัทัง้ 5 โดยเมื่อได้รับข้อมลูแล้วก็จะเกิดการตีความ
จึงท าการประเมินการตดัสินใจ  
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ซาฟุเราะห์ สาเฮาะ (2558) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ว่า การรับรู้เกิดจากการ
ตีความจากสิ่งที่ได้เห็น ได้สมัผสั ซึง่แต่ละคนจะมีระดบัการรับรู้ที่แตกต่างกนั ทัง้นีห้ากบุคคลนัน้มี
ประสบการณ์ก็สามารถน ามาประกอบการตีความจากสิ่งเร้านัน้ได้ 

อดลุย์ จาตุรงคกุล (2549) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ว่า เป็นการแปลในส่วนของ
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งกระบวนการรับรู้จะถูกรวบรวมและจัดหมวดหมู่ก่อนที่แปลความหมายนัน้ผ่าน
มายงัความคิด ทัง้นีจ้ะเกิดขึน้ภายในจิตวิทยาของบคุคลนัน้ๆ 

ทศพล เดชะ (2553) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ว่า เป็นการแปลความหมายโดย
เร่ิมตัง้แต่มีสิ่งเร้าเข้ามากระทบกับประสาทสัมผัสทัง้ 5 และเกิดการแปลผลข้อมูลให้เป็นภาพ
ออกมา  

Chen (2560) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ว่า เป็นกระบวนการตีความหมายตาม
ความเข้าใจ การตีความหมายนัน้อาจจะแตกต่างกันของแต่ละบุคคลซึ่งขึน้อยู่กับประสบการณ์ 
ความเข้าใจ ความรู้สกึและทศันคติของแต่ละคน การตีความนัน้ยงัเก่ียวข้องกบัปัจจยัภายนอกด้วย 
ได้แก่ สงัคมและขนบธรมมเนียมประเพณีต่างๆ  

จากความหมายของการรับรู้ สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้เป็นกระบวนการที่เร่ิมต้น
จากการมีสิ่งเร้าเข้ามากระทบกับประสาทสัมผัสทัง้ 5 และบุคคลนัน้เกิดการตีความและแปล
ความหมายนัน้ออกมา ซึ่งการรับ รู้ของแต่ละบุคคลนัน้มีความแตกต่างกัน  อันเกิดจาก
ประสบการณ์ ทัศคติ และความรู้สึก หรือบางครัง้อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกมา
ประกอบด้วย ส าหรับงานวิจัยเร่ือง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และ
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง 
การรับรู้จึงเป็นการรับรู้ของนกัท่องเที่ยวที่มีต่อนโยบายทางการท่องเที่ยวของภาครัฐ ซึ่งการศึกษา
ดงักลา่วจะมีประโยชน์ในการเป็นแนวทางเป็นกรอบในการสร้างการรับรู้ของท่องเที่ยวให้ดีขึน้ 

กระบวนการเกิดการรับรู้ 
ลภสัวฒัน์ ศภุผลกุลนันทร์ (2558) ได้กล่าวถึง การรับรู้จะพิจารณาจากกระบวนการ

กลัน่กรองซึ่งการรับรู้จะแสดงออกถึงความรู้สึกจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ การได้เห็น ได้กลิ่น 
ได้ยิน ได้รสชาติและได้รู้สกึ ซึง่ขึน้ตอนการรับรู้มี 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
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ภาพประกอบ 3 กระบวนการกลัน่กรองการรับรู้ 
 
ที่มา: ลภสัวฒัน์ ศภุผลกลุนนัทร์. (2558). หลกัการตลาด. หน้า 67 
 

จากภาพประกอบ 4 สามารถสรุปกระบวนการรับรู้ได้ ดงันี ้
1.การเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Exposure)  จะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อ

ผู้บริโภคนัน้เปิดโอกาสให้ข้อมลูนัน้เข้ามาหาตนเอง โดยผู้บริโภคสามารถเปิดรับข้อมลูต่างๆ ได้ไม่
ว่าจะเป็นโทรทศัน์ การโฆษณา หนงัสือพิมพ์ หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 

2. การตัง้ใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Attention) เกิดจากที่ผู้บริโภคนัน้
มีความตัง้ใจที่จะรับสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งในขัน้ตอนนีน้กัการตลาดจะต้องพยายามสร้าง
การรับรู้ที่ดี เพื่อให้กลุม่เปา้หมายเกิดความตัง้ใจที่จะรับข่าวสารนัน้ๆ  

3. การเข้าใจในข้อมลูที่ได้เลือกสรร (Selective Comprehension) แม้ว่าผู้บริโภค
จะมีความตัง้ใจในการรับข่าวสารนัน้ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคจะเข้าใจข่าวสารนัน้ๆ ในทางที่
ถกูต้องได้หมด หากการตีความนัน้มีความถกูต้องก็จะน าไปสูท่ศันคติความเชื่อและประสบการณ์ 

4. การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Retention) เกิดจากการที่
ผู้บริโภคจดจ าข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการเห็นและการสัมผัส จากนัน้นักการตลาดจะพยายาม
สร้างข้อมลูให้เกิดการจดจ าต่อสิ่งนัน้จนท าให้ผู้บริโภคเกิดการตดัสินใจซือ้  

นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) ได้กล่าวถึง กระบวนการรับรู้นัน้สามารถแบ่งออกเป็น 3 
ขัน้ตอน ดงันี ้ 

การเปิดรับข้อมลูที่ได้เลือกสรร Selective Exposure 

การตัง้ใจรับข้อมลูที่ได้เลือกสรร Selective Attention 

การเข้าใจในข้อมลูที่ได้เลือกสรร Selective Comprehension 

การเก็บรักษาข้อมลูที่ได้เลือกสรร Selective Retention 



  27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 กระบวนการรับรู้ 
 
ที่มา : นธกฤต วนัต๊ะเมล์. (2555). การสื่อสารการตลาด. หน้า 55. 
 

1. การเลือกสรร (Selection) เป็นสิ่งกระตุ้ นที่ผู้ บริโภคนัน้เลือกรับให้ตรงกับ
ทศันคติและความต้องการของตน ทัง้นีก้ระบวนการเลือกสรรนัน้สามารถแบ่งออกได้เป็น 

1) การเปิดรับ (Exposure) จะเกิดขึน้เมื่อมีแรงกระตุ้นจากสิ่งเร้า โดยผู้ รับสาร
จะเปิดรับสิ่งเร้าหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัความสนใจและความสมัพนัธ์กบัสิ่งเร้านัน้ๆ ด้วย  

2) ความสนใจ (Attention) ผู้ รับสารจะเปิดรับสิ่งกระตุ้นที่ตนเองสนใจหรือมี
ความเก่ียวข้องกับตนเองเท่านัน้ แต่ในทางกลบักนัจะหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่ไม่น่าสนใจและไม่ตรงกับ
ความต้องการของตน  

2. การจัดระเบียบ (Organization) เกิดจากการที่ผู้ รับสารกระท าการจัดกลุ่ม
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ  ให้อยู่ในรูปของภาพรวม เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถแสดง
พฤติกรรมการตอบสนองได้ ซึง่ผู้ รับสารจะมีการจดัการและตีความจากภาพรวมนัน้ 

3. การแปลความหมายจากการรับรู้ หลงัจากที่ได้มีการเลือกสรรและจดัระเบียบ
ข้อมูลแล้ว ผู้ รับสารจะมีการตีความจากสิ่งเร้านัน้ ทัง้นีห้ลักการที่จะช่วยให้ผู้ รับสารนัน้สามารถ
แปลความหมายของข้อมูลได้ จะเก่ียวข้องกับการจดัประเภทของการรับรู้ และการเชื่อมโยงข้อมูล 
การเชื่อมโยงข้อมลูนัน้อาจมาจากการบอกเลา่จากเพื่อนหรือการโฆษณาก็ได้ 

อย่างไรในการรับรู้นัน้ยังสามารถบิดเบือนการแปลความหมายจากสิ่งเร้าได้ 
ประกอบด้วย 5 ประการ ดงันี ้

การเลือกสรร 

การจดัระเบียบ 

การแปลความหมาย 

การเปิดรับ 

ความสนใจ 

การเปิดรับ 

การเชื่อมโยง 
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ประการแรก คือ ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Appearance) เช่น การใช้
สิ่งกระตุ้นที่เป็นลักษณะที่สามารถสัมผัสได้ จับต้องได้ เช่น การใช้ดาราที่หน้าตาดีก็ย่อมท่ีจะ
สามารถโน้มน้าวใจและสร้างทศันคติเชิงบวกต่อผู้ รับสารได้มากกว่าบุคคลหน้าตาธรรมดา 

ประการที่สอง คือ ความคิดที่เป็นแบบฉบบัตามการรับรู้ของคนส่วนใหญ่ใน
สงัคม กล่าวคือ การที่บุคคลนัน้มีสิ่งที่เป็นต้นแบบในใจอยู่แล้ว แต่การรับรู้ของผู้ รับสารนัน้อาจจะ
ถกูบิดเบือนไปจากความเป็นจริงได้ เช่น บุคคลทัว่ไปมกัเห็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศที่พฒันาแล้ว
เหนือกว่าสินค้าที่ผลิตจากประเทศก าลงัพฒันาทัง้ๆ ที่ความจริงอาจไม่เป็นเช่นนัน้ก็ได้ 

ประการที่สาม คือ สิ่งเร้าที่ไม่เก่ียวข้อง (Irrelevant Cues) กล่าวคือ ในบาง
สถานการณ์ที่ผู้ รับสารยากที่จะมีการตัดสินใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผู้ ซึ่งผู้ รับสารมักจะตอบสนองต่อ 
สิ่งเร้าที่ไม่เก่ียวข้อง เช่น การโฆษณาหรือการสร้างภาพลักษณ์ที่มีความหรูหราที่มากกว่าจะ
สามารถประเมินถึงการรับรู้ต่อสิ่งนัน้ได้ดียิ่งขึน้ 

ประการที่สี่  เป็นความประทับใจในครัง้แรก (First Impression) กล่าวคือ 
ผู้ รับสารหากเกิดความประทับใจและจดจ าในครัง้แรกได้เป็นอย่างดี เช่น นักสื่อสารการตลาด
สามารถสร้างความประทบัใจในการใช้สินค้าได้ในครัง้แรก ผู้บริโภคย่อมท่ีจะรู้สึกประทบัใจจาการ
ใช้ในครัง้แรก อนัจะน ามาซึง่การประเมินสินค้าในครัง้ต่อไปได้ 

ประการที่ ห้า เป็นการประเมินแบบเหมารวม (Halo Effect) หมายถึง  
การที่ผู้ รับสารประเมินจากสิ่งเร้าเพียงสิ่งเดียวและเหมารวมว่าสิ่งเร้าอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
ย่อมมีลกัษณะเหมือนกนั 

วัตถุประสงค์นโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ 
นโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐนัน้มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 5 ประการ (Velasco, 

2017)  
1. เพื่อส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวนัน้สามารถที่จะตอบสนองและรองรับความ

ต้องการการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้  
2. เพื่อให้กระตุ้นให้อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวนัน้เติบโตและสามารถเพิ่มรายได้

จากการท่องเที่ยวเข้ามาในท้องถิ่นและประเทศได้ 
3. เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยว และกระตุ้ นการเติบโตของการ

ท่องเที่ยวและให้แหลง่ท่องเที่ยวสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน  
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4. เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรมในหมู่ผู้ประกอบการและ
ภาคเอกชนเพื่อให้การท่องเที่ยวน่าสนใจยิ่งขึน้ พร้อมทัง้เพิ่มการลงทุนอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในภาคเอกชน  

5. เพื่อสนบัสนนุการจ้างงานในด้านการท่องเที่ยวให้แก่คนในท้องถิ่น 
การรับรู้นโยบายการภาครัฐต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561)  ได้กล่าวถึง นโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย  

1. การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ ภาครัฐส่งเสริมให้มีการเปิดและ
ขยายเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเดินทางที่หลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการออกแบบ
เส้นทางการเดินทางให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวนัน้ๆ เช่น เส้นทางฝีมือ เส้นทางเกษตรกรรม 
ผจญภยั ธรรมชาติ อาหาร เป็นต้น 

2. กิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ การส่งเสริมทางการตลาดโดยอาศยัสินค้าใน
พืน้ที่ได้จากชมุชน รวมทัง้เกิดจากความร่วมมือที่ได้จากภาครัฐและเอกชน เช่น สถานีบริการน า้มัน 
ร้านอาหาร ร้านค้าชุมชน ในการร่วมกันกระตุ้ นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่สามารถใช้เป็น
สว่นลดในค่าบริการนัน้ด้วย  

3. สิทธิประโยชน์ทางภาษี กล่าวคือ ในการท่องเที่ยวนัน้เป็นสิทธิประโยชน์ใน 
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจ านวนที่จ่ายจริง ทัง้นีค่้าใช้จ่ายดังกล่าวนัน้ 
ประกอบด้วย ค่าโรงแรม ค่าโฮมสเตย์ และค่าบริการทางการท่องเที่ยว ซึ่งโรงแรมนัน้ๆ จะต้องมี
การจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าบริการทางการท่องเที่ยวจะต้องเป็นค่าบริการของ
บริษัทน าเที่ยวที่จดทะเบียนผู้ ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามกฎหมาย (ส านักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560) 

4. บคุลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว กลา่วคือ เป็นการพฒันาด้านการบริการ
และบุคลากรทัง้ระบบ ไม่ใช่แค่บุคลากรในโรงแรมที่พัก สายการบิน สนามบิน และในแหล่ง
ท่องเที่ยวหลกัๆ เท่านัน้ แต่ยงัเหมารวมไปถึงบคุลากรในชมุชนด้วย ซึง่การท าเช่นนีก้็เพื่อผลกัดนัให้
ชมุชนได้มีสว่นร่วม และเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจดัการแหลง่ท่องเที่ยว (ไทยรัฐ, 2561) 

Cetin, Alrawadieh, Dincer, and Dimitri (2017) ได้กล่าวถึง นโยบายการส่งเสริม
การท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

1. สิทธิประโยชน์ทางภาษี กล่าวคือ การส่งเสริมโดยใช้มาตรการทางด้านภาษีใน
การลงทนุเพื่อพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางการท่องเที่ยว นอกจากนีม้าตรการทางภาษียงัรวมไปถึง
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สินค้าและบริการที่ต้องปรับให้เกิดความเหมาะสม เพื่อรองรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อ  
ให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมีราคาที่เหมาะสม ซึ่งมีผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวเป็น 
อย่างมาก 

2. การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ทางด้านการขนส่งสาธารณะ การจราจรความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความปลอดภยัในการเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งไปยงัแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงต้อง
มีความสะดวกประกอบการวางแผนการบริหารจดัการด้วย 

3. บุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ การสนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพการบริการของบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวนัน้มี
ความสามารถในการแข่งขันได้ดี เช่น การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้ ให้บริการทางการ
ท่องเที่ยว เพื่อรองรับนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก 

4. กิจกรรมทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ การออกแบบและส่งเสริมกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว รวมทัง้ปรับปรุงกิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับนกัท่องเที่ยว เช่น การออกแบบเวลา
เที่ยวชม การให้บริการทางด้านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เป็นต้น 

Kennell (2013) ได้กลา่วถึง นโยบายการสง่เสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย  
1. กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่น าเอาอัตลักษณ์

ท้องถิ่นเข้ามาร่วมเป็นแผนการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมหมู่บ้านการ
ท่องเที่ยว โรงแรมส าหรับครอบครัวและโรงแรมราคาประหยัด กิจกรรมล่องเรือ จุดมุ่งหมายนี ้
เป็นไปเพื่อสร้างความโดดเด่นในการท่องเที่ยว รวมทัง้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา
ท่องเที่ยวในอนาคตด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวยังเก่ียวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีในอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2. การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็นมาตรการส่งเสริมความ
พร้อมในการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญรวมไปถึงการเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวหลกัไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวรอง ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่ รัฐบาลจะต้องส่งเสริมนโยบายให้เกิดรูปธรรมในการ
ปรับปรุงคณุภาพของการขนส่งการท่องเที่ยวและธุรกิจได้ที่เก่ียวข้องที่ได้รับการสนบัสนุนให้ปฏิบติั
ต่อนกัท่องเที่ยว 

3. บุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็นการส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทัง้นีจ้ะเน้นให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยว เช่น ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ชุมชน ในการก าหนดกรอบ แนวทาง บทบาทในการด าเนินงาน
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ตามนโยบายการท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องมีการเพิ่มมาตรฐานเพื่อเพิ่มการศึกษาและการฝึกอบรมใน
การพฒันาบคุลากรทางการท่องเที่ยวให้สามารถอธิบายและเข้าใจสภาพการท่องเที่ยวในพืน้ที่ได้ 

Haxton (2015) ได้กลา่วถึง นโยบายการสง่เสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
1. การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็นการส่งเสริมการเดินทาง

ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ การบ ารุงรักษาเส้นทางการเดินทาง 
การติดตัง้ป้ายบอกทาง การออกแบบแผนที่เดินทาง อาคารจอดรถ การสร้างและบ ารุงรักษา
เส้นทางเดินทาง สร้างจดุพกัรถ บริการเรือ สนามบิน เป็นต้น 

2. นวตักรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็นการสง่เสริมการออกแบบผลิตภณัฑ์การ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึง่รัฐบาลจะต้องมีการส่งมอบหรือสนบัสนนุให้นกัท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง
แหลง่ท่องเที่ยวผ่านช่องทางอื่นๆ มากขึน้ เช่น แอปพิเคชนัแปลภาษาทางการท่องเที่ยว   

3. กิจกรรมทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็นการน าอัตลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมของ
ชมุชนท้องถิ่น และศกัยภาพทางการท่องเที่ยว น ามาก าหนดเปา้หมายเพื่อดงึดดูนกัท่องเที่ยว 

4. บุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ การส่งเสริมและพัฒนา
ศกัยภาพของบคุลากรที่เก่ียวข้องในการท่องเที่ยว ทัง้นีบุ้คลากรทางการท่องเที่ยว ได้แก่ หน่วยงาน
ท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน   

สวนศรี (2003) อ้างถึงใน พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2556) ได้กล่าวถึง นโยบายการ
สง่เสริมการท่องเที่ยวที่ให้ประสบผลส าเร็จ ดงันี ้ 

1. บุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ การเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวด้วย 

2. ด้านการบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว กล่าวคือ การเน้นการ
ขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน ร่วมในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว 

3. ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก กล่าวคือ การเน้นการ
ก าหนดวิสยัทศัน์และสร้างแผนการด าเนินงานเพื่อรองรับการเข้ามาของนกัท่องเที่ยว 

4. ด้านพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว กล่าวคือ การเน้นการดึงศักยภาพและ
จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนออกมา เพื่อสร้างเป็นแรงท่องเที่ยวไว้บริการและรองรับ
นกัท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา 
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Velasco (2017) ได้กลา่วถึง นโยบายการสง่เสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
1. กิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็นการปรับปรุงและส่งเสริมแผนการ

ท่องเที่ยวซึ่งรวมไปถึงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องในการท่องเที่ยว ระดบัความปลอดภยัในที่พกั รวมถึง
ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเที่ยว 

2. บุคลากรที่ ให้บ ริการทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็นการส่งเสริมการ
ด าเนินการเพื่อปรับปรุง การฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ที่เก่ียวข้องในการท่องเที่ ยว  
การพฒันาศกัยภาพของผู้ให้บริการท่ีดี ยงัสร้างความเชื่อมัน่แก่นกัท่องเที่ยวด้วย 

3. การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็นการพัฒนาโครงสร้างการ
คมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงแหลง่ท่องเที่ยวหลกัไปยงัแหล่งท่องเที่ยวรอง เพื่อสร้างการกระจาย
ตวัไปยงัสถานที่ใกล้เคียง เป็นไปเพื่อเพิ่มจ านวนนกัท่องเที่ยวในแต่ละจุดและเพิ่มรายได้ต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวนัน้ๆ 

4. สิทธิประโยชน์ทางภาษี กล่าวคือ เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว การใช้ภาษีในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว จะท าให้สภาพ
ลกัษณะภายนอกและรอบข้างมีสภาพที่ดี ได้รับการบ ารุงรักษาทัง้ทางกายภาพและทางการบริการ 
นอกจากนีก้ารสนับสนุนจากภาครัฐในการเข้าไปควบคุมและการช่วยเหลือทางด้านภาษีของ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจะช่วยให้นกัท่องเที่ยวรับภาระในค่าบริการต่างๆ ที่น้อยลง ซึ่งจะเป็น
การกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพืน้ที่มากขึน้  

Martineza, Melissa, and Lafuentec (2014) ได้กล่าวถึง นโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย  

1. บุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ การให้ความส าคัญกับน
คุณภาพการให้บริการทางการท่องเที่ยว โดยเน้นการวางนโยบายที่สนับสนุนการท างานของผู้ที่
เก่ียวข้องทางการท่องเที่ยว 

2. สิทธิประโยชน์ทางภาษี กล่าวคือ การสนับสนุนการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุน
ทางการท่องเที่ยว การใช้มาตรการทางภาษี ถือเป็นกิจกรรมการสง่เสริมการท่องเที่ยว เมื่อมีการใช้
จ่ายส าหรับการท่องเที่ยวก็จะได้สว่นลดจากสินค้าและบริการ 

3. การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็นนโยบายสาธารณะเก่ียวกับ
การท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการวางแผนการพฒันาและสง่เสริมเส้นทางการขนสง่เพื่อเชื่อมโยงภายใน
แหลง่ท่องเที่ยว 
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ตาราง 3 สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้นโยบายภาครัฐ 
 

ผู้ศึกษา 

การรับรู้นโยบายภาครัฐ 

ด้า
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561)   √ √ √ √ 

Cetin, Alrawadieh, Dincer, and Dimitri (2017)  √ √ √ √ 

Kennell (2013) √ √ × √ 

Haxton (2015)  √ √ × √ 

พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสตัย์ (2556) × × × √ 

Velasco (2017)  √ √ √ √ 

Martineza, Melissa, and Lafuentec (2014)  √ × √ √ 

 
               √  หมายถึง มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรที่ศกึษา 
               ×  หมายถึง ไม่มีความสมัพนัธ์กนักบัตวัแปรที่ศกึษา 

 
จากแนวคิดเก่ียวกับนโยบายภาครัฐ ผู้ วิจัยได้เลือกแนวคิดของ  กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา (2561), Cetin et al. (2017) และ Velasco (2017) มาเป็นกรอบในการศึกษา
เร่ือง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ทัง้นีจ้ะศึกษาถึงนโยบายภาครัฐ 
4 ด้าน ประกอบด้วย 
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1. ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว คือ นโยบายของภาครัฐที่มีต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ มีการจัดการจราจรในแหล่งท่องเที่ยวที่ดี 
สามารถเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวได้ทัง้ เช่น รถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถไฟ เป็นต้น  
สามารถค้นหาแหล่งท่องเที่ยวผ่าน Google Maps ได้ และ มีบริการรถโดยสารเชื่อมต่อระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่อยู่โดยรอบ 

2. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว คือ นโยบายของภาครัฐพึงที่จะเตรียมพร้อมใน
กิจกรรมไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ล่องเรือ ไหว้
พระ ตลาดชุมชน ฯลฯ การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทัง้ปี ที่นอกเหนือจากประเพณี
ประจ าปี มีการออกแบบให้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว และมีรายละเอียด ข้อห้าม ในแต่ละกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่ชดัเจน  

3. ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี คือ นโยบายของภาครัฐในการใช้มาตรการทาง
ภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ได้แก่ สามารถลดหย่อนภาษีในค่าอาหารได้ สามารถ
ลดหย่อนภาษีในที่พักและโรงแรมได้ สามารถลดหย่อนภาษีค่าทวัร์ และแพ็กเกจท่องเที่ยวได้ และ 
สามารถลดหย่อนภาษีในการเข้าพกัแบบโฮมสเตย์ได้ 

4. ด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว คือ นโยบายให้การผลักดันและ
สร้างบุคลากรที่มีความช านาญในด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ มีเจ้าหน้าที่ประจ าแต่ละจุดเพื่อ
ให้บริการนกัท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่ มีมารยาทและมีความเต็มใจในการให้บริการ และ เจ้าหน้าที่เต็มใจให้ความช่วยเหลือ
นกัท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ได้ดี 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

ความหมายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
ภทัราภร รุจิระเศรษฐ (2558) กล่าวถึงการประชาสมัพนัธ์ หมายถึง ความพยายามที่

องค์กรหนึ่งนัน้จะท าการติดต่อสื่อสารยงับุคคลต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมทางการตลาด รวมทัง้ยงั
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์และสามารถสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสาธารณชนได้ 

ฐิติพร คณาวงษ์ (2558) กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคล 2 คน ประกอบด้วยผู้ ส่งสารและผู้ รับสาร เพื่ อสร้างความเข้าใจ ทั ง้นี ก้าร
ประชาสมัพนัธ์มกัมีการวางแผนไว้ลว่งหน้าแล้ว 
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กุสุมา ภูเสตว์ (2553) หมายถึง การวางแผนการสื่อสารขององค์กรหนึ่งเพื่ อ
ด าเนินการสื่อสารให้ผู้ รับสารนัน้เกิดสมัพันธภาพที่ดี ทัง้นีเ้ป็นไปเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ในการสื่อสารนัน้ 

Petrovicia (2014) กล่าวถึงการประชาสมัพันธ์ หมายถึง รูปแบบการสื่อสารเชิงกล
ยุทธ์ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างองค์กรและสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
แง่ของการสร้างชื่อเสียงและการสื่อสารข้อมลู  

Ilievska (2018) กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การมุ่งเน้นในการสร้างการ
รับรู้ให้แก่สาธารณชนเป็นไปเพื่อการแจ้งข้อมูลและสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานที่ได้วางแผนไว้  

สายใจ ทันการ และคณะ (2558) กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การที่
หน่วยงาน องค์การ มีการวางแผนและมีความตัง้ใจที่จะมีการเผยแพรุถึงข้อมูลข่าวสารนัน้ไปยัง
กลุม่เปา้หมายที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับแก่กลุ่มเปา้หมายนัน้ 

วิมลพรรณ อาภาเวท (2557) กลา่วถึงการประชาสมัพนัธ์ หมายถึง การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงาน องค์กรหรือกลุม่ประชาชน เปา้หมายเป็นไปเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถกูต้อง สร้าง
สมัพนัธภาพที่ดี ซึง่จะช่วยให้การด าเนินงานสามารถบรรลเุปา้หมายนัน้ได้ 

กล่าวสรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์หมายถึง การวางแผนของหน่วยงาน องค์กร เพื่อ
น าข้อมูลที่มีมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทัง้นีโ้ดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและ
สร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลนัน้ได้ ทัง้นีใ้นการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ  
การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว เชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง จึงเป็นการประชาสมัพันธ์ ในด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ให้แก่นกัท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจงัหวดั
อ่างทอง 

ลักษณะส าคัญของการประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์มีความส าคัญในด้านการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ต่อผู้ รับ

สาร ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะสามารถรับทราบถึงข้อมูลนัน้ได้อย่างถูกต้อง ทัง้นี ้
ลักษณะส าคัญของการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 5 ประการ ดังนี  ้(วิมลพรรณ อาภาเวท, 
2557)  
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1. เป็นการที่ท างานที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างสถาบนักบั
กลุ่มเป้าหมาย ทัง้นีส้ถาบันอาจกล่าวได้ว่าเป็นทัง้สถาบันในภาครัฐและเอกชน ที่จะต้องมีการ
สื่อสารและสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีให้เกิดขึน้ต่อสาธารณชนได้ 

2. เป็นการท างานที่มีการวางแผน และมีการติดตามและประเมินผล การวางแผน
ที่ดีจะท าให้ประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจเกิดการรับรู้ในข้อมูลที่ถูกต้อง ทัง้นีก้ารวางแผน
ด้านการประชาสัมพันธ์ต้องมีความรอบคอบ มีขัน้ตอนในการท างาน และมีการประเมินผล
ภายหลงัด้วย 

3. เป็นการท างานในรูปของการสื่อสารสองทาง และเป็นการสื่อสารเพื่อโน้ม  
น้าวใจ การประชาสัมพันธ์มีความแตกต่างจากการสื่อสารชนิดอ่ืน เนื่องจากเป็นการเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมนัน้ๆ แก่ประชาชนผ่านสื่อมวลชนหรือสื่อต่างๆ ซึ่งผู้ รับสารนัน้จะ
เปิดรับข่าวสารหรือไม่ก็ได้ 

4. เป็นการท างานที่มีอิทธิพลทางด้านความคิดและทัศคนคติของกลุ่มเป้าหมาย
ในการประชาสมัพนัธ์ ทัง้นีจ้ะมีการสร้างความเข้าใจและต้องมีการค านึงถึงพืน้ฐานองค์ความรู้ของ
กลุม่เปา้หมายว่า มีความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม อย่างไร ก่อนที่จะมีการประชาสมัพนัธ์ออกไป 

5. เป็นการท างานที่ต่อเนื่องและหวงัผลระยะยาว การประชาสมัพนัธ์ต้องเป็นไป
อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอกย า้ถึงความเข้าใจและสร้างการจดจ าต่อสินค้าและบริการให้แก่
กลุม่เปา้หมาย 

วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ 
การประชาสมัพนัธ์มีวตัถปุระสงค์หลกั ดงันี ้(วิมลพรรณ อาภาเวท, 2557) 

1. การสร้างภาพพจน์ที่ดี ทัง้ต่อองค์กร ตรายี่ห้อ ผลิตภณัฑ์ ทัง้นีส้่วนใหญ่จะเน้น
ที่ภาพพจน์ขององค์กรเป็นหลกั  

2. ให้ความรู้แก่กลุ่ม เป้าหมาย เช่น การจัดสัมมนาแก่หน่วยงานภาครัฐ 
สื่อมวลชน ตวัแทนจ าหน่าย ลกูค้า เพื่อให้มีการเข้าใจถึงผลิตภณัฑ์และวิธีใช้ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ 

3. สร้างความน่าเชื่อถือ เช่น การประกาศให้ทราบ หรือให้ข่าวเก่ียวกบัองค์กรถึง
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความไว้วางใจแก่ผู้บริโภค 

ประเภทของการประชาสัมพันธ์  
การประชาสมัพนัธ์ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดงันี ้ 

1. การประชาสมัพันธ์เชิงรุก (Proactive PR)  กล่าวคือ เป็นการจัดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ตามที่เป้าหมายหรือองค์กรที่ได้มีการก าหนดไว้ ทัง้นีม้ักมีการก าหนดเป้าหมาย  
แนวทางการด าเนินงานไว้อย่างชดัเจนและมกัมีการวางแผนไว้ลว่งหน้า 
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2. การประชาสัมพันธ์เชิงรับ (Reactive PR) กล่าวคือ เป็นการด าเนินการหรือ
กิจกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์ หรือปัจจยัที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อภาพลกัษณ์ของ
องค์กร ทัง้นีใ้นการประชาสมัพันธ์เชิงรับนัน้บางองค์กรก็ไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า แต่จะใช้
วิธีการหาแนวทางแก้ไขเมื่อสถานการณ์นัน้เกิดขึน้ รวมทัง้ในการประชาสมัพนัธ์เชิงรับก็อาจมีการ
วางแผนไว้ลว่งหน้า โดยที่องค์กรคาดหมายว่าจะเกิดเหตกุารณ์ที่ไม่พงึประสงค์ เป็นต้น 

องค์ประกอบของสารสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
วิมลพรรณ อาภาเวท (2557) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของการสื่อสารประชาสมัพันธ์

ประกอบด้วย 
1.ผู้ส่งสาร (Sender) คือผู้ที่ริเร่ิมในการติดต่อสื่อสารอาจเป็นบุคคลหรือสถาบนั  

หน่วยงานต่างๆ  ซึ่งจะมีหน้าที่ในการด าเนินการส่งข้อมลูข้าวสารที่เก่ียวข้องกบันโยบาย ตลอดถึง
กิจกรรมต่างๆ ให้แก่กลุม่เปา้หมาย 

2. ตัวสาร (Message) คือเร่ืองราวต่างๆ ที่มีการจัดท าขึน้ ประกอบด้วยเนือ้หา 
สญัลกัษณ์ หรือสัญญาณต่างๆ ที่มีความหมายร่วมกันได้ทัง้ผู้ รับสารและผู้ส่งสารสามารถสร้าง
ความสอดคล้องและความเข้าใจถึงกนัได้ 

3. ช่องทาง (Chanel) เป็นเส้นทางที่จะมีการกระจายข่าวสารออกไป ทัง้นี ้
ช่องทางที่มีการสื่อสารควรจะเป็นลกัษณะของบุคคล สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อกิจกรรมต่างๆ  

4. ผู้ รับสาร (Recieiver)  คือกลุ่มเป้าหมายทัง้ภายนอกและภายในองค์กร หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป้นกลุ่มเป้าหมายสดุท้ายหรือจุดมุ่งหมายปลายทางที่ผู้ส่งสารต้องการจะให้
รับรู้เก่ียวกบัรูปแบบการประชาสมัพนัธ์นัน้ 

5. ปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) เป็นผลสะท้อนถึงความเข้าใจของสื่อที่ได้รับ 
 

 
 

 
                                                         ปฎิกิริยาตอบกลบั          
 

ภาพประกอบ 5 แบบจ าลองพืน้ฐานองค์ประกอบการสื่อประชาสมัพนัธ์ 
 
ที่มา: วิมลพรรณ อาภาเวท. (2557). หลกัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์. หน้า 207 

ผู้สง่สาร สาร ช่องทาง ผู้ รับสาร 
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การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 
Gregory (2001) กล่าวถึง การประเมินผลจากการประชาสมัพันธ์เพื่อตรวจสอบสื่อ

ประชาสมัพนัธ์ที่สง่ออกไป ประกอบด้วย 
1. รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ กล่าวถึง ส่วนประกอบของรายละเอียดเก่ียวกบัสื่อ

ประชาสมัพนัธ์ที่จะสง่ออกไป โดยสามารถจดัท าออกได้เป็น โบรชวัร์ สื่อจากอินเตอร์เน็ต บทความ 
ทัง้นีก้ารประเมินรูปแบบจากสื่อประชาสัมพันธ์ต้องพิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณที่ใช้และ
ประสิทธิภาพของสื่อต้องมีความเรียบง่ายและเข้าใจง่ายด้วย  

2. ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ กล่าวถึง การประเมินถึงความ
เข้าใจว่าสามารถบรรลุถึงเป้าหมายของการสื่อสารหรือวัตถุประสงค์ที่ผู้ส่งสารสื่อออกไปหรือไม่ 
ทัง้นีค้วามเข้าใจที่ได้รับนัน้มีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล 

นงลกัษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. (2556) กล่าวถึง การประเมินผลจากการประชาสมัพันธ์
เพื่อตรวจสอบสื่อประชาสมัพนัธ์ที่สง่ออกไป ประกอบด้วย 

1. รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ กล่าวถึงง การออกแบบในรายละเอียดเนือ้หาของ
สื่อประชาสมัพันธ์ทัง้นีต้้องมีการประเมินผลก่อนท าการประชาสมัพันธ์ (Pre-Testing) ซึ่งเป็นวิธี
ประเมินผลก่อนที่จะด าเนินการตามแผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องในด้าน
รายละเอียด เนือ้หาซึ่งในขณะเดียวกันก็จะน าข้อมูลเหล่านัน้ไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะสื่อสาร
ออกไป 

2. ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์  กล่าวถึง การประเมินผล
ภายหลงัท าการประชาสัมพันธ์ (Post-Testing) และส ารวจความรู้ความเข้าใจของสื่อที่ได้รับ แต่
นกัประชาสมัพนัธ์ก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ความสะดวก รวดเร็ว และความประหยดัด้วย 

Kazokiene and Stravinskiene (2011) ก ล่ า ว ถึ ง  ก า รป ระ เมิ น ผ ล จ า ก ก า ร
ประชาสมัพนัธ์เพื่อตรวจสอบสื่อประชาสมัพนัธ์ที่สง่ออกไป ประกอบด้วย  

1. วัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์ กล่าวถึง วัตถุประสงค์โดยรวมจะแสดงใน
รูปแบบทั่วไป ภารกิจการประชาสมัพันธ์และผลลพัธ์ของการวางแผนการประชาสมัพันธ์  ทัง้นีจ้ะ
พิจารณาจากการใช้เนือ้หาสาระของประชาสัมพันธ์ ซึ่งการประเมินผลในลักษณะนีจ้ะมองถึง
กลุ่มเป้าหมายและผลลพัธ์ที่คาดหวงั ส าหรับการวดัการประเมินผลจากวตัถุประสงค์ ต้องมีความ
ชดัเจน และสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่าย 

2. รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ กลา่วถึง ข้อความการสื่อสารและการน าเสนอ ทัง้นี ้
รูปแบบของสื่ออาจจะเป็นบทความ สื่อจากอินเตอร์เน็ต หรือช่องทางอ่ืนๆ ซึ่งรูปแบบของสื่อที่จะ
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ประชาสมัพนัธ์ออกไปนัน้จะต้องมีความเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน มีความสะดวกสบายในการอ่านและ
การฟัง สิ่งที่ต้องค านึงถึงการวิเคราะห์ข้อความการสื่อสารต้องมีความอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการ
สื่อสารออกไป  

3. ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์ กล่าวถึง การวดัจากผลลพัธ์ท่ี
เกิดขึน้นั่นคือ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสาร ทัง้นีจ้ะวัดจากความเข้าใจจากสื่อที่ได้รับไป ทัง้นีก้าร
ประเมินจากกลุ่มเป้าหมาย จะเป็นสิ่งสะท้อนและจะช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและสามารถ
ออกแบบและใช้สื่อให้เกิดความเหมาะสมของเทคนิคการสื่อสาร การติดตามความรู้ความเข้าใจ
ของสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งออกไป เช่น อาจจะมีการติดตามจากจ านวนผู้ เข้าชมเว็บไซต์ และ  
ข้อค าถามจากผู้ชมเว็บไซต์ เป็นต้น 

จินตวี ร์  เกษมศุข (2554) อ้างถึงใน ภัทราภร รุจิระเศรษฐ (2558) กล่าวถึง  
การประเมินผลจากการประชาสมัพนัธ์เพื่อตรวจสอบสื่อประชาสมัพนัธ์ที่สง่ออกไป ประกอบด้วย 

1. รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ กลา่วถึง การประชาสมัพนัธ์ พฒันาเป็นช่องทางใน 
การสื่อสารและใช้เป็นเครือข่ายการสื่อสารองค์การกับกลุ่มเป้าหมาย ทัง้นี รู้ปแบบของการ
ประชาสมัพนัธ์อาจจะเป็นสื่อการประชาสมัพนัธ์ทัง้แบบออนไลน์และบทความต่างๆ 

2. ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์  กล่าวถึง การปรับเปลี่ยน
วิธีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในสังคม โดยการสื่อสารจะเป็นแนวการประเด็นการสื่อสาร ให้มี
ความสอดคล้องกับประเด็นทางสงัคม (Social Content) โดยผู้ที่เก่ียวข้องต้องการที่จะให้ผู้ รับสื่อ
ได้รับรู้และมีความเข้าใจในสิ่งที่องค์กรก าลังด าเนินการ โดยเป้าหมายขององค์กรเพื่อกระตุ้ น
พฤติกรรมของผู้ รับให้มีแนวโน้มและปฎิบติัตามสื่อที่สง่ออกไป 

Scott (2009) กล่าวถึง การประเมินผลจากการประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ที่สง่ออกไป ประกอบด้วย  

1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์  กล่าวคือ นักประชาสัมพันธ์ต้องรู้การใช้สื่อ 
ประชาสัมพันธ์ให้ได้ผล สื่อประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ภายในองค์กร ทัง้นีรู้ปแบบของสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพสงัคมในปัจจบุนัด้วย เช่น สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อสงัคม 
ออนไลน์ เป็นเทคโนโลยีที่ถกูน ามาใช้อย่างกว้างขวางและสามารถเข้ากบักลุม่เปา้หมายได้ง่าย 

2. ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์  ทัง้นีข้้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
องค์กร หรือข่าวประชาสัมพันธ์ที่สื่ออกไปนัน้ จะต้องเชื่อถือได้ และไม่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ 
ทัง้นีค้วรเปิดการสื่อสารแบบสองทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการประเมินได้ว่า
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ผู้ รับสื่อนัน้มีความเข้าใจในสื่อมากน้อยเพียงใด ซึง่จะสง่ผลให้สามารถโน้มน้าวใจกลุม่เปา้หมายให้
สนใจผลิตภณัฑ์และบริการขององค์กรจนถึงกระบวนการตดัสินใจซือ้ได้ 

ติกาหลัง สุขกุล และ ฒวีพร โตวนิช (2558) กล่าวถึง การประเมินผลจากการ
ประชาสมัพนัธ์เพื่อตรวจสอบสื่อประชาสมัพนัธ์ที่สง่ออกไป ประกอบด้วย 

1. การวางแผนการประชาสมัพันธ์ กล่าวคือ การก าหนดถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะมี
การประชาสัมพันธ์ ถึงการก าหนดกลุ่มเป้าหมายจะต้องสอดคล้องกับสื่อที่จะประชาสัมพันธ์
ออกไป เช่น พิพิธภณัฑ์โดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนกัเรียนนกัศึกษา ก็จะมีการวางแผนในการจดัท า
สื่อแผ่นพบัและจดันิทรรศการสญัจรไปยงัสถานศึกษา เป็นต้น 

2. รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ กลา่วคือ การพฒันารูปแบบการประชาสมัพนัธ์นัน้
จะเน้นให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสื่อ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น  
หนงัสือ คู่มือ แผ่นพบั เว็บไซต์ ปา้ย ข่าวแจก สารคดี การจดั Road Show เป็นต้น  
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ตาราง 4 สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว 
 

ผู้ศึกษา 

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

ด้า
นรู
ปแ
บบ

กา
รป
ระ
ชา
สมั
พนั

ธ์  

ด้า
นค
วา
มรู้
คว
าม
เข้
าใ
จท
ี่ได้
จา
กก
าร
ปร
ะช
าส
มัพ

นัธ์
  

Gregory (2001) √ √ 

นงลกัษณ์ สทุธิวฒันพนัธ์ (2556) √ √ 

Kazokiene and Stravinskiene (2011) √ √ 

ภทัราภร รุจิระเศรษฐ (2558) √ √ 

Scott (2009) √ √ 

ติกาหลงั  สขุกลุ และ ฒวีพร  โตวนิช (2558) √ × 

 
               √  หมายถึง มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรที่ศกึษา 
               ×  หมายถึง ไม่มีความสมัพนัธ์กนักบัตวัแปรที่ศกึษา 
 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์ ผู้วิจยัได้เลือกการประเมินการประชาสมัพนัธ์ 
2 ด้าน ได้แก่  ด้านรูปแบบการประชาสัมพัน ธ์และด้านความ รู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสัมพันธ์ของ Gregory (2001), นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. (2556), ภัทราภร รุจิระเศรษฐ 
(2558) และ Scott (2009) มาเป็นกรอบในการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ  
การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
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วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ทัง้นีจ้ะศึกษาถึงการประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยวทัง้ 2 ด้าน 
ประกอบด้วย 

1. ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์  คือ รูปแบบที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่
นกัท่องเที่ยว ได้แก่ หนงัสือนิตยสารหรือหนงัสือท่องเที่ยว การประชาสมัพนัธ์ผ่านแผ่นพบัหรือโบร
ชัวร์ การบอกเล่าปากต่อปาก และ การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจากทางอินเตอร์เน็ตและ
โทรทศัน์ 

2. ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์  คือ ความรู้และความ
เข้าใจของนกัท่องเที่ยวที่มีต่อสื่อประชาสมัพนัธ์ ได้แก่ ความเข้าใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวนัน้มากขึน้ 
เมื่อได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ ความเข้าใจ และรู้ถึงความเป็นมาทางประวัติของ
แหล่งท่องเที่ยวจากการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับจนเกิดแรงกระตุ้นในการท่องเที่ยว  ความรู้ความ
เข้าใจจากการประชาสัมพันธ์ จนเกิดแรงบันดาลใจให้หวงแหนต่อสถานที่ท่องเที่ยวและ  
การประชาสมัพนัธ์โดยให้ข้อมลูที่ระเอียดและครบถ้วน ส่งผลให้ท่านเข้าใจข้อมลู และข้อปฏิบติัต่อ
แหลง่ท่องเที่ยวที่มากขึน้ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

ความหมายเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 
กิตติมา แซ่โห (2559) ได้ให้ความหมายของภาพลกัษณ์ไว้ว่า เป็นองค์รวมของความ

เชื่อ หรือความประทับใจที่มี ต่อสิ่งหนึ่ง จนก่อให้เกิดการรับรู้ภายในใจซึ่งยากที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าภาพลกัษณ์เป็นเร่ืองของการรับรู้ซึ่งมีการน าเอาข้อคิดเห็นส่วนตัว
มารวมกบัข้อเท็จจริง โดยที่ภาพลกัษณ์นัน้อาจจะแตกต่างจากความเป็นจริงก็ได้ 

สีตลา เขมะภาตะพันธ์ (2558) ได้ให้ความหมายของภาพลักษณ์ไว้ว่า  เป็น
กระบวนการทางด้านความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ และความประทับใจ ซึ่งเกิดจากการรวบรวม
ความรู้และประสบการณ์เข้าด้วยกนั จนก่อให้เกิดการรับรู้ขึน้ภายในใจ จะท าให้เกิดการจดจ าและ
ยากที่จะลบเลือน 

จุติมา ไกรอาบ ชุติมา โพธิสุวรรณ์  และ นันท์มนัส โพธิเสถียร (2560)  ได้ให้
ความหมายของภาพลักษณ์ไว้ว่า เป็นภาพที่เกิดขึน้ในจิตใจซึ่งเป็นเสมือนสิ่งที่ เกิดขึน้จาก
ความรู้สึกของแต่ละบุคคลต่อสิ่งต่างๆ และมกัจะเป็นความรู้สึกที่สร้างขึน้เอง ประกอบกับยังต้อง
อาศัยประสบการณ์ การค้นคว้า หาความรู้ รวมทัง้ยังต้องมีการใช้การคิดและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ  
จนท าให้เกิดเป็นภาพลกัษณ์ขึน้มา 
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Banyai (2009) ได้ให้ความหมายของภาพลกัษณ์ไว้ว่า เป็นผลรวมของความเชื่อและ
ความประทับใจที่มี ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนเกิดการสะท้อนออกมาในรูปแบบของความคิดต่อ
ผลิตภณัฑ์ที่เลือกไว้ในใจ 

Coban (2012) ได้ให้ความหมายของภาพลกัษณ์ไว้ว่า เป็นการอธิบายถึงภาพรวม
ของความเชื่อทศันคติและความประทบัใจของบุคคลหรือกลุม่ การแสดงผลเหล่านีอ้าจเป็นจริงหรือ
เป็นเท็จก็ได้ ทัง้นีภ้าพลกัษณ์นัน้ขึน้อยู่กบัมมุมองและความเชื่อของแต่ละคน 

เกศสุนีย์ สุขพลอย (2558) ได้ให้ความหมายของภาพลกัษณ์ไว้ว่า เป็นความรู้สึกที่
เกิดขึน้จากความคิด ความรู้สึกชื่นชอบ ชื่นชม ซึ่งภาพที่เกิดขึน้นัน้จะเกิดขึน้มาจากการได้รับ
ประสบการณ์โดยตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อมที่บคุคลนัน้ได้รับรู้มา 

ธัญชนก คล้ายสงัข์ (2554) ได้ให้ความหมายของภาพลกัษณ์ไว้ว่า เป็นภาพที่เกิดขึน้
ภายในจิตใจของบุคคล เกิดจากมมุมอง ภาพพจน์สิ่งที่ได้พบเห็น ได้ยิน หรือได้สมัผสั จนกลายเป็น
ความฝังใจ ทัง้นีม้าจากประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมของบุคคลที่ได้รับมา 

จิรายุทธ์ สนดา (2557) ได้ให้ความหมายของภาพลกัษณ์ไว้ว่า เป็นกระบวนการทาง
ความคิด ความเชื่อหรือความประทับใจ ทัง้นีภ้าพลกัษณ์นัน้จะที่เกิดจากการรวบรวมความรู้และ
ประสบการณ์เข้าด้วยกนั เพื่อจะสร้างการจดจ าที่ไม่ให้ความรู้สกึนัน้ลบเลือนไปได้ 

จากความหมายของภาพลักษณ์สามารถสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์เป็นความรู้สึก 
ความคิดหรือความเชื่อ ซึ่งเกิดจากการรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
เพื่อให้เกิดความน่าจดจ า เพื่อที่จะท าให้ความรู้สึกของบุคคลนัน้คงอยู่และเกิดความจงรักภกัดีต่อ
สิ่งๆ นัน้ 

องค์ประกอบของภาพลักษณ์ 
Boulding (1975) ได้อธิบายถึงภาพลกัษณ์ เป็นความรู้ หรือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ได้รับ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทัง้นี ้องค์ประกอบของภาพลกัษณ์ สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 4 สว่น ดงันี ้(ธัญชนก คล้ายสงัข์, 2554) 

1. องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็นสิ่งที่บุคคลนัน้ได้
จากการสังเกต อันจะน าไปสู่การรับรู้ โดยสิ่งที่ถูกรับรู้นัน้ ได้แก่ บุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์  
ซึง่จะอยู่ในการรับรู้นี ้

2. องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) ภาพลักษณ์ที่ เกิดจาก
ความแตกต่างของสิ่งต่างๆ ซึง่สิ่งเหลา่นัน้ล้วนเกิดมาจากการรับรู้ที่ได้รับมา 
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3. องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) เป็นภาพลักษณ์ที่มี
ความเก่ียวข้องกบัความรู้สกึ โดยในความรู้สกึนัน้มกัเก่ียวข้องกบัความชอบหรือไม่ชอบ 

4. องค์ประกอบเชิงการกระท า (Cognitive Component) เป็นภาพลักษณ์ที่มี
ความเก่ียวข้องกบัความมุ่งหมายหรือเจตนา ทัง้นีเ้ป็นไปเพื่อตอบโต้ต่อสิ่งเร้านัน้ๆ  

ประเภทของภาพลักษณ์  
วิมลพรรณ อาภาเวท (2557) ได้กล่าวถึง ภาพลกัษณ์สามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท 

ดงันี ้
1. ภาพลักษณ์ของบริษัท (Corporate Image) เป็นภาพที่เกิดขึน้ภายในจิตใจ 

ทัง้นีภ้าพลักษณ์นัน้จะรวมไปถึงด้านการบริหารสินค้า ผลิตภัณฑ์ ซึ่งภาพลกัษณ์ของบริษัทจะมี
ความกว้างโดยจะรวมถึงตวัหน่วยธุรกิจนัน้ๆ  

2. ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์การ (Institution Image) เป็นภาพที่เกิดขึน้
ภายในจิตใจที่มีต่อสถาบนัหรือองค์การ ภาพลกัษณ์ขององค์การหรือสถาบันจะมีความหมายที่
แคบกว่าภาพลกัษณ์ของบริษัท ซึง่จะไม่มุ่งไปในเชิงธุรกิจการค้า 

3. ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ (Product Service Image) เป็นภาพที่
เกิดขึน้ของบคุคลที่มีต่อสินค้าและบริการ ซึง่ไม่รวมตวัองค์กรหรือสถาบนั 

4. ภาพลกัษณ์ที่มีต่อสินค้าตราใดตราหนึ่ง (Brand Image) เป็นภาพที่เกิดขึน้ที่มี
ต่อตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือเคร่ืองหมายทางการค้า ส่วนมากจะใช้ในการโฆษณาและส่งเสริม
การขาย เช่น การตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยผู้ที่มี Brand Image ก็มกัจะนิยมซือ้
สินค้ายี่ห้อนัน้ๆ 

Jefkins (1997) ได้กลา่วถึง ภาพลกัษณ์สามารถจ าแนกได้ 10 ประเภท ดงันี ้
1. ภาพลักษณ์ เชิงซ้อน (Multiple Image) กล่าวคือ เป็นภาพลักษณ์ของ

หน่วยงาน  ซึ่งจะมีความแตกต่างกนัตามมมุมองของแต่ละบุคคล ทัง้นีอ้าจเกิดขึน้จากตวัแทนจาก
หน่วยงานหรือองค์กร ที่อาจจะแสดงภาพลักษณ์ที่ดีหรือไม่ดีในเวลาเดียวกันได้ ซึ่งขึน้อยู่กับ
ตวัแทนที่ปฏิบติังานอยู่นัน้ 

2. ภาพลกัษณ์ปัจจุบนั (Current Image) กล่าวคือ เป็นภาพลกัษณ์ที่เป็นจริงใน
ปัจจบุนั ทัง้นีภ้าพลกัษณ์ปัจจุบนัมีความส าคญัอย่างยิ่ง เนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงการท างานหรือ
ปฏิบติังานนัน้ เช่น ภาพลกัษณ์ที่ไม่ดีของแหล่งท่องเที่ยวที่เอาเปรียบนกัท่องเที่ยว หรือภาพลกัษณ์
ไม่ดีขององค์กรที่ท างานไม่โปร่งใส เป็นต้น 
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3. ภาพลักษณ์กระจกเงา (Mirror Image) กล่าวคือ เป็นภาพลักษณ์ที่เกิดจาก
การสะท้อนมุมมองของตนเอง เช่น หน่วยงานหนึ่งอาจจะมีความเชื่อว่าเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ ใช้บริการ แต่ในความเป็นจริงแล้วนัน้อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ก็ได้ ทัง้ นีอ้าจเป็นเพราะ
หน่วยงานนัน้รับรู้ถึงภาพลกัษณ์ที่ไม่ดีตัง้แต่แรกอยู่แล้วแต่ขาดความสนใจเอง 

4. ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา (Wish Image) กล่าวคือ เป็นภาพลักษณ์ที่
หน่วยงานนัน้มีความตัง้ใจให้เกิดภาพลักษณ์ที่ตนได้มีการวางแผนไว้ต่อสินค้าและบริการ เพื่อ
สร้างให้ภาพลกัษณ์นัน้เกิดขึน้จริงได้ 

5. ภาพลกัษณ์สงูสดุที่ท าได้ (Optimum Image) กล่าวคือ เป็นภาพลกัษณ์ที่ได้มี
การตระหนกัถึงการรับรู้และอปุสรรคต่างๆ ของผู้ รับสาร ดงันัน้ภาพลกัษณ์ชนิดนีผู้้ส่งสารจะต้องมี
การรู้จกัและประมาณตนเองจนไม่ท าให้ภาพลกัษณ์นัน้มีความสงูกว่าความเป็นจริง 

6. ภาพลักษณ์ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง (Correct and Incorrect Image) เป็น
ภาพลักษณ์ที่เกิดขึน้โดยไม่ตรงกับความเป็นจริงตามที่ปรากฏ อาจจะเกิดขึน้จากกระบวนการ
สื่อสาร ข่าวลือต่างๆ ซึ่งเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องแล้วนัน้ก็จ าเป็นต้องมีการแก้ไข ซึ่งมีความ
คล้ายคลึงกบัภาพลกัษณ์ปัจจบุนั แต่มีความแตกต่างกนัตรงที่ภาพลกัษณ์ที่ถกูต้องนัน้ต้องมาจาก
การแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนจากภาพลกัษณ์ที่ไม่ถกูต้องมาก่อน 

7. ภาพลกัษณ์สินค้าและบริการ (Product Service Image) กล่าวคือ สินค้าและ
บริการนัน้ล้วนมีภาพลกัษณ์เป็นของตนเอง เช่น การสูบบุหร่ีจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์สินค้านัน้ว่า
เป็นสิ่งไม่ดี แต่อย่างไรก็ตามองค์กรใดที่มีภาพลกัษณ์เชิงบวกหรือลบก็ย่อมที่จะต้องมีการสร้าง
ภาพลกัษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของสงัคม ซึ่งสินค้าเปรียบเสมือนสิ่งสะท้อนหากสินค้าและบริการมี
ภาพลกัษณ์เชิงบวกก็จะสง่ผลต่อภาพลกัษณ์ในเชิงบวกต่อองค์กรนัน้ด้วย 

8. ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) กล่าวคือ มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ภาพลกัษณ์สินค้าแต่จะมีความแตกต่างกันคือ ภาพลกัษณ์ตราสินค้า จะมีสัญลกัษณ์ ยี่ห้อตรา
สินค้า ซึง่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ต่อคณุภาพของสินค้าและบริการอนัจะน าไปสูก่ารจดจ าภาพลกัษณ์
ภาพลกัษณ์ตราสินค้านัน้ได้ 

9. ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image) กล่าวคือ เป็นภาพลักษณ์ของ
องค์การใดองค์การหนึ่ งโดยที่ภาพลักษณ์ขององค์การนัน้จะรวมไปถึงสินค้าและบริการ  
การบริหารงานขององค์การ ซึง่ย่อมมีความเก่ียวข้องกนัทัง้หมด 
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10. ภาพลักษณ์สถาบัน (Institutional Image) กล่าวคือ จะเน้นถึงภาพลักษณ์
โดยรวมของบริษัทหรือสถาบนั ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยเน้นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของสถาบนัเป็นหลกั โดยไม่ได้สนใจสินค้าหรือบริการ 

การเกิดภาพลักษณ์ 
วิมลพรรณ อาภาเวท (2557) ได้กลา่วถึง การเกิดภาพลกัษณ์นัน้สามารถเกิดขึน้ได้ 2 

ลกัษณะ ประกอบด้วย 
1. ภาพลกัษณ์ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ กล่าวคือ การที่สิ่งหนึ่งเกิดขึน้เองตาม

ธรรมชาติโดยไม่ได้มีการปรุงแต่งหรือจากการควบคมุโดยองค์การใดๆ 
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดขึน้โดยสถาบัน กล่าวคือ กระบวนการสร้างภาพลักษณ์

ตามที่สถาบันหรือองค์การต้องการให้เป็น ไม่ว่าภาพลักษณ์นัน้จะเกิดขึน้จากลักษณะใดก็ตาม   
ซึง่อาจจะเป็นข้อเท็จจริง หรือในบางครัง้ภาพลกัษณ์ที่แสดงออกไปอาจมีการผิดจากความเป็นจริง 
ก็อาจจะต้องมีการแก้ไขและสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องออกไปซ า้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรุงแต่ง
ภาพลกัษณ์ให้ดีขึน้ 

อย่างไรก็ตาม ภาพลกัษณะจะเปลี่ยนแปลงได้ยากหากภาพลกัษณ์นัน้อยู่ในพืน้ฐาน
ของความเป็นจริง หากแต่ว่าภาพลักษณ์ที่ เกิดจากพืน้ฐานของข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจะท าให้
ภาพลักษณ์นัน้ไม่คงทนถาวร ทัง้นีก้ารสร้างภาพลักษณ์จะต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพโดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

1. เมื่อตดัสินใจได้ว่าจะใช้ข้อดีข้อเสียใดเป็นจุดแข็งในการสร้างภาพลกัษณ์ โดย
มีการใช้หลกัการสร้างภาพที่มีความส าคญัประการหนึ่ง ได้แก่ การก าหนดของสถาบนัหรือองค์การ
ให้มีความแตกต่างจากผู้ อ่ืนแล้วสร้างภาพให้มีความชดัเจนขึน้ไม่ว่าจะเป็น ภาษาพดู ภาษาเขียน 
ภาพ สญัญาณ ที่สามารถสื่อความหมายที่น่าสนใจ ซึ่งจะท าให้ภาพลกัษณ์นัน้มีความน่าสนใจ
มากขึน้ 

2. การเผยแพร่ภาพลักษณ์สู่สาธารณชน เป็นขัน้ตอนที่มีความส าคัญโดยการ
เผยแพร่ภาพลกัษณ์นัน้จะใช้กระบวนการส่งข้อมลูผ่านสื่อต่างๆ ส าหรับการกระจายข้อมลูนัน้สื่อมี
ความส าคญัที่สดุ ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นที่จะหาวิธีการในการสร้างสื่อที่มีความชดัเจนได้ 

3. ความส าคัญของภาพลักษณ์ในงานประชาสัมพันธ์ กล่าวคือ เป็นวิธีการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีการใช้กลยุทธ์ รวมถึงต้องมีการก าหนดแผนงานที่
ชัดเจนและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้กลุ่มเป้าหมายนัน้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความ
เชื่อมัน่ โดยต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าจะสร้างภาพลกัษณ์นัน้ได้ 
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ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
Echtner & Ritchie (2013) อ้างถึ งใน  พรชนก เหลืองอ่อน (2559) กล่าวว่า 

ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  
1. ภาพลกัษณ์สถานที่ท่องเที่ยว เป็นความประทบัใจหรือการรับรู้หรือความเข้าใจ

ที่ผ่านการประเมินจากความรู้สึกของนกัท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่หนึ่ง ทัง้นีน้กัท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
เลือกเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภาพลกัษณ์ที่ดี เช่น สถานที่ที่มีความสวยงาม มีชื่อเสียง  
มีความน่าสนใจ น่าประทบัใจและเป็นสถานที่ที่ได้ยินมา ในทางกลบักนันักท่องเที่ยวจะเลี่ยงที่จะ
เดินทางไปยงัสถานที่ที่ภาพลกัษณ์ที่ไม่ดี เช่น สถานที่ที่ไม่ปลอดภยั เป็นต้น 

2. ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวด้านคุณค่า เป็นตัวแปรที่จะท าให้นักท่องเที่ยวได้มี
การตระหนักถึงคุณค่าที่จะได้รับจากการท่องเที่ยว รวมทัง้เป็นการรับรู้หรือการเห็นคณุค่าต่อสิ่ง
นัน้ๆ ที่นกัท่องเที่ยวได้ไปเยือนหรือสมัผสั จะส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยว เช่น คณุค่า
การหาความสขุให้กบัชีวิต คณุค่าจากการสิ่งใหม่ๆ คณุค่าในความสมัพนัธ์ คุณค่าที่ ได้รับจากการ
ยกย่อง รวมถึงความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งหลงัจากที่นกัท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในสถานที่
นัน้ๆ แล้วเกิดความรู้สึกประทบัใจและเห็นคณุค่า จะส่งผลให้เกิดการบอกต่อคณุค่าเหล่านัน้ให้แก่
บคุคลอืน่ทราบด้วย (Baloglu & McCleary, 1999)  

3. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านจิตวิทยา เป็นปัจจัยที่มีความเก่ียวข้องกับ
กระบวนการทางความคิดหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อการตดัสินใจท่ีจะเดินทางไปท่องเที่ยว 
ซึ่งได้รับอิทธิพลมากจากปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ 1) การจูงใจ (Motivation) 2) การรับรู้ 
(Perception) 3) การเรียน รู้ (Learning) 4) ความ เชื่ อ  (Beliefs) 5) ทัศนคติ  (Attitudes) 6) 
บคุลิกภาพ (Personality) และแนวคิดของตนเอง (Self Concept) (Baloglu & McCleary, 1999)  

4. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการสื่อสาร เป็นปัจจัยกระตุ้ นหรือผลักดันท่ี
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวซึ่งมีความเก่ียวข้องกับปัจจัย ประกอบด้วย 
(Baloglu & McCleary, 1999) 

 1) แหล่งข้อมูลข่าวสาร เป็นปัจจัยแรกที่นักท่องเที่ยวจะได้รู้จักสถานที่
ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว อีกทัง้แหล่งข้อมูลข่าวสารซึ่งจะมีผลต่อภาพลกัษณ์ต่อสถานที่นัน้ๆ 
แหลง่ข่าวสารที่นกัท่องเที่ยวสามารถรับรู้ได้ ได้แก่ โทรทศัน์ วิทยุ สื่อ สิ่งพิมพ์ (แผ่นพบัหรือโบรชวัร์) 
นิตยสาร หนงัสือพิมพ์ หนงัสือคู่มือเดินทางท่องเที่ยว อินเตอร์เน็ต รวมทัง้สิ่งที่ได้รับการแนะน าจาก
เพื่อน คนรอบตวัหรือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของนกัท่องเที่ยว 
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 2) การกระจายข้อมลูข่าวสาร เป็นข้อมลูหรือข่าวสารการท่องเที่ยวที่ถกูสง่ไป
ยงันกัท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งที่มีการกระจายข้อมูลข่าวสารไปนัน้ จะท าให้นกัท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ และ
การสร้างแรงกระตุ้นให้นกัท่องเที่ยวเกิดความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ๆ  

3) ประสบการณ์  เกิดขึ น้หลังจากที่นักท่องเที่ ยวได้ เห็น สถานที่ห รือ
สภาพแวดล้อมจากการที่ได้ไปสมัผสั ซึ่งนกัท่องเที่ยวก็จะพิจารณาและประเมินถึงภาพลกัษณ์การ
ท่องเที่ยว นอกจากนีป้ระสบการณ์ที่ได้รับของนักท่องเที่ยวยังมีผลต่อพฤติกรรมการกลบัมาเที่ยว
ซ า้ด้วย 

ศลิษา ธีรานนท์ และ เจริญชัย เอกมาไพศาล (2559) ได้กล่าวถึง ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

1. ภาพลกัษณ์ด้านสภาพแวดล้อม กล่าวถึง สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกบัปัจจยั
ภายในและปัจจัยภายนอกที่มีความเก่ียวข้องกับการเดินทางมาท่องเที่ยว อันจะน ามาซึ่ง
ภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยว ได้แก่ ความปลอดภัย ด้านความสะอาด และด้านเสถียรภาพทาง
การเมือง เป็นต้น 

2. ภาพลักษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็นภาพลักษณ์ที่แสดงออกถึง
ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ ได้แก่ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความ  
โดดเด่น และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็นต้น 

3. ภ าพ ลักษ ณ์ ด้ านการพัฒ นาและส่ ง เส ริมการท่ อ ง เที่ ย ว  กล่ าว คื อ  
เป็นภาพลกัษณ์ในการสะท้อนถึงแนวทางนโยบายที่จะช่วยสนบัสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวขึน้ ได้แก่ 
การสง่เสริมความเป็นเอกลกัษณ์และสถานที่มีความส าคญัในการท่องเที่ยว เป็นต้น 

4. ภาพลกัษณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวคือ ความพร้อมในด้านทรัพยากร
ทางการท่องเที่ ยว สิ่ งเหล่ านี ม้ักจะส่งผลให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ ดี ต่อการท่องเที่ ยว ได้แก่  
ความสวยงามของแหลง่ท่องเที่ยว เป็นต้น 

5. ภาพลกัษณ์ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กล่าวคือ เป็นสิ่งที่เอือ้ประโยชน์ต่อ
การเดินทางมาท่องเที่ยวให้การท่องเที่ยวนัน้เกิดความสะดวก ซึ่งจะมีผลให้นักท่องเที่ยวเดินมา
ท่องเที่ยวมากขึน้ ได้แก่ มีบริการท่ีเพียงพอต่อนกัท่องเที่ยว 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561) ได้กล่าวถึง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย 

1. ภาพลักษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว กล่าวถึง องค์รวมความประทับใจที่มีต่อ
สถานที่หนึ่ง โดยสถานที่ท่องเที่ยวนัน้จะมีผลต่อการตดัสินใจ ซึง่นกัท่องเที่ยวมกัจะมีภาพลกัษณ์ที่
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ดีต่อชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ความสะอาด ในทางกลบักนันกัท่องเที่ยวจะมี
ภาพลกัษณ์ที่ไม่ดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่สกปรก ไม่ปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีความมั่นคง
ทางการเมือง ดงันัน้ในสถานที่ที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวจะต้องมีการจดัการภาพลกัษณ์ที่ดี เนื่องจากมี
ความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยว ทัง้นีปั้จจัยที่ส่งผลที่ท าให้เกิดภาพลกัษณ์ด้าน
สถานที่ ได้แก่ ปัจจยัสว่นบคุคลและปัจจยัสว่นกระตุ้น เป็นต้น 

2. ภาพลกัษณ์ด้านจิตวิทยา กล่าวถึง ความรู้สึกนึกคิดที่มีผลต่อการตดัสินใจใน
การท่องเที่ยว ที่มีต่อสถานที่นัน้ๆ ส่วนใหญ่ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาจะมีความแตกต่างกันของ  
แต่ละบคุคลตามบคุลิกภาพของนกัท่องเที่ยว 

3. ภาพลักษณ์ด้านการสื่อสาร กล่าวถึง สิ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถรู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยวผ่านแหล่งข้อมลูข่าวสาร ได้แก่ สื่อโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ นิตยสาร หนงัสือพิมพ์ 
สื่ออินเตอร์เน็ตและอ่ืนๆ ดงันัน้การเสนอข้อมลูข่าวสารควรจะมีการท าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะ
สง่ผลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว  

สีหนาถ เอียดจุ้ย (2558) ได้กลา่วถึง ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
1. ภาพลกัษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็นการวดัภาพลกัษณะของแหล่ง

ท่องเที่ยวตามลักษณะทางกายภาพ เช่น ภูเขา ทะเล สวนสาธารณะ สถานที่พักอาศัย แหล่ง
ท่องเที่ยวประวติัศาสตร์ และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 

2. ภาพลกัษณ์ด้านจิตวิทยา กลา่วคือ เป็นการวดัความรู้สกึของนกัท่องเที่ยว เช่น 
การได้พกัผ่อน ความปลอดภยั การเพิ่มความรู้และความเป็นมิตรของท้องถิ่น 

3. ภาพลกัษณ์ด้านคณุค่าการท่องเที่ยว กล่าวคือ การตระหนกัถึงคณุค่าที่เป็นสิ่ง
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว เช่น คณุค่าในการแสวงหาความสขุในชีวิต และการแสวงหา
สิ่งแปลกใหม่ในชีวิต  

4. ภาพลักษณ์ด้านการสื่อสาร กล่าวคือ แหล่งที่ท่องเที่ยวจะสามารถรับรู้ถึง
ข้อมลูได้ ทัง้นีข้้อมลูข่าวสารจะมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ ชนิดของสื่อและจ านวนสื่อที่ได้รับ ทัง้นีช้นิด
ของสื่อ ได้แก่ สื่อทางโทรทศัน์ สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ จ านวนสื่อที่ได้รับจะเพิ่มประสบการณ์เพื่อ
เก็บข้อมลูและจะสง่ผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวต่อไป 

Lopesi (2017) ได้กลา่วถึง ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
1. ด้านสถานทีท่องเที่ยว กล่าวถึง ความส าคญัของสถานที่แหล่งท่องเที่ยวไม่ว่า

จะเป็นภูมิทัศน์ ลักษณะภูมิประเทศ ทัง้นีภ้าพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวจะมีผลต่อการเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยว 
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2.ด้านคุณ ค่า กล่าวถึง การรับ รู้ของคุณ ค่าที่ เกิดจากการท่องเที่ ยวและ
นกัท่องเที่ยวที่สามารถประเมินต่อแหลง่ท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนได้  

3. ด้านจิตวิทยา กล่าวถึง การเดินทางมาท่องเที่ยวโดยที่นักท่องเที่ยวจะมีการ
สร้างภาพลกัษณ์ที่ได้สมัผัสต่อสถานที่นัน้ๆ และจะมีการแปลผลเป็นความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่
ได้รับจากการท่องเที่ยว 

4. ด้านการสื่อสาร กล่าวถึง กล่าวถึงความสามารถในการที่นักท่องเที่ยวจะ
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนัน้ได้ เช่น การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวที่ดีและเข้าใจเหตกุารณ์
ปัจจบุนัจะมีผลต่อภาพลกัษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวได้ 

 
ตาราง 5 สรุปแนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว 

 

ผู้ศึกษา 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
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พรชนก เหลืองอ่อน (2559) √ √ √ √ 

ศลิษา ธีรานนท์ และ เจริญชยั เอกมาไพศาล (2553) √ × × × 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561) √ √ √ × 

สีหนาถ เอียดจุ้ย (2558) √ √ √ √ 

Lopesi (2017)  √ √ √ √ 

 
               √  หมายถึง มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรที่ศกึษา 
               ×  หมายถึง ไม่มีความสมัพนัธ์กนักบัตวัแปรที่ศกึษา 

จากแนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ผู้ วิจัยได้เลือกภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านคุณค่า ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสารของ 
พรชนก เหลืองอ่อน (2559), สีหนาถ เอียดจุ้ ย (2558) และ Lopesi (2017) มาเป็นกรอบใน
การศกึษาเร่ือง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสมัพนัธ์และภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว 
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ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ทัง้นีจ้ะศึกษาถึงภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยวทัง้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว คือ ภาพลกัษณ์ที่เกิดจากมุมมองของนักท่องเที่ยวต่อ
สถานที่ท่องเที่ยวนัน้ๆ ได้แก่  มีการรักษาความสะอาดได้อย่างดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  
มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบเดียวกัน  และสถานที่ท่องเที่ยว มีพืน้ที่ 
กว้างใหญ่และมีอากาศถ่ายเทได้ดี   

2. ด้านคุณค่า คือ ภาพลักษณ์ที่ เกิดจากนักท่องเที่ยวประเมินออกมาจาก
ความรู้สึกต่อแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมีความคุ้มค่ากับการเดินทาง 
ประสบการณ์ที่ได้รับมีความคุ้มค่ากบัการเดินทาง ได้รับความรู้ที่มากขึน้ หลกัจากที่ได้เดินทางมา
ท่องเที่ยว และสิ่งที่ได้รับจากการท่องเที่ยวมีคณุค่าต่อจิตใจ 

3. ด้านจิตวิทยา คือ ภาพลักษณ์ที่มีผลต่อจิตใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่  
เกิดแรงบนัดาลใจที่จะกลบัมาเที่ยวซ า้ในครัง้ต่อไป ความรู้สกึที่ดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวและบุคลากร
ที่ให้บริการ มีความสุขและรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้มาท่องเที่ยวและการเดินทางมาท่องเที่ยว ท าให้
รู้สกึชอบการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมมากขึน้ 

4. ด้านการสื่อสาร คือ ภาพลกัษณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการสื่อสารเก่ียวกับ
แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ สื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับเพียงพอต่อการวางแผนส าหรับการเดินทาง
ท่องเที่ยว ตรงกับข้อมูลหรือบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวจริง การจดัท าสื่อการท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุม่ Facebook Fanpage  และการสื่อสารผ่านบคุคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นกัแสดง Youtuber   

 
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

ความหมายเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
วิเชียร วิทยอุดม (2555) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า การพิจารณาต่อ

สินค้าและบริการที่จะท าการซือ้ โดยจะมีการพิจารณาจากค าถามที่ว่า ต้องการจะซือ้อะไร ซือ้
เมื่อใด และซือ้แบบไหน สดุท้ายแล้วการตดัสินใจที่จะจัดซือ้ได้นัน้ขึน้อยู่กับระดบัความสามารถที่
จะจดัหามาได้เป็นส าคญั 

วรวิทย์ ประสิทธ์ิผล (2557) ได้ให้ความหมายของการตดัสินใจไว้ว่า เป็นกระบวนการ
พิจารณาจากรายละเอียดของสินค้าและบริการ โดยท้ายที่สดุแล้วจะมีการเลือกสินค้าและบริการที่
ดีที่สดุที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ 

นันทสารี สุขโต และ คณะ (2555) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า 
กระบวนการที่ผู้บริโภคพยายามเลือกหรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยพิจารณาจากข้อมูล
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ของสินค้าและบริการแต่ละอย่างจนน ามาซึ่งการเลือกสิ่งที่ดีที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตนเองได้เพียงอย่างเดียว 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า เป็นกระบวนการ
ในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ โดยมีข้อจ ากดัของสถานการณ์และข้อมูล 
โดยจะมีการพิจารณาจนกว่าจะเลือกสินค้าหรือบริการนัน้ได้ 

นิเวศน์ ธรรมะ และ คณะ (2552) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า เป็นการ
กระท าของบุคคลในการซือ้สินค้าและบริการ ทัง้นีใ้นการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการผู้บริโภคจะ
น าทัง้สงัคมภายนอกมาประกอบการตดัสินใจด้วย 

อภิสิทธ์ิ ฉตัรทนานนท์ และ จิระเสกข์ ตรีเมธสนุทร (2553) ได้ให้ความหมายของการ
ตัดสินใจไว้ว่า เป็นความคิดและความรู้สึกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า ทัง้นีผู้้ บริโภคจะมีการค้นหา 
และประเมินสินค้าและบริการท่ีจะสามารถตอบสนองความพงึพอใจของตนได้ 

ภาวิณี กาญจนภา (2554) ได้ให้ความหมายของการตดัสินใจไว้ว่า เป็นการสมัผสักบั
ตัวกระตุ้ นที่ เกิดขึน้ภายในตัวผู้ บริโภค หรือเป็นตัวกระตุ้ นจากภายนอก เช่น การสัมผัสตัว
ผลิตภณัฑ์ การพบเห็นจากการโฆษณาหรือสื่อต่างๆ จนน ามาสูก่ารได้สินค้าและบริการนัน้ๆ 

ดารา ทีปะปาล (2557) ได้ให้ความหมายของการตดัสินใจไว้ว่า เป็นกระบวนการใน
การเลือกซือ้สินค้าและบริการ ซึง่ผู้บริโภคจะมีการพิจารณาจากรายละเอียดและข้อมลูที่มีอยู่จนถึง
ขัน้สดุท้ายท่ีจะได้ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ  

Turpin and Marais (2004) ได้ให้ความหมายของการตดัสินใจไว้ว่า เป็นแรงกระตุ้น
ที่เกิดขึน้ภายในใจของผู้บริโภค เมื่อแรงกระตุ้นนัน้อยู่ในระดบัที่มากพอ จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการ
เสาะแสวงหา จนน าไปสูก่ารตดัสินใจในขัน้สดุท้าย 

จากความหมายของการตัดสินใจสามารถสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการที่บุคคลเมื่อ
ได้รับสิ่งเร้าต่อสินค้าและบริการหนึ่ง จะพยายามที่จะหารายละเอียด ข้อมูล เพื่อสนับสนุนในตัว
ผลิตภัณฑ์นัน้ เพื่อให้เหลือทางเลือกสุดท้าย ทัง้นีจ้ากการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบาย
ภาครัฐ การประชาสมัพนัธ์และภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว เชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง การตัดสินใจจึงเป็นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่พึงมีต่อการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในจงัหวดัอ่างทอง 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ทฤษฎีสิ่งกระตุ้น-การตอบสนอง (S-R Theory) เก่ียวข้องกับความรู้สึกนึกคิดของ

ลกูค้า ลกูค้าที่ถูกกระตุ้นด้วยปัจจยัทางการตลาดและสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ ให้ท าให้เกิดความต้องการซือ้
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สินค้าและบริการ และความต้องการซือ้นัน้จะน ามาซึ่งกระบวนการตัดสินใจซือ้ของลกูค้า โดยสิ่ง
กระตุ้ น (Stimuli) โดยที่สิ่งกระตุ้ นมีความส าคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการ 
เนื่องจากเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการตัดสินใจซือ้ ทัง้นีส้ิ่งกระตุ้นทางการตลาดและสิ่งกระตุ้น
อ่ืนๆ ประกอบด้วย (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังสิลป์, 2555) 

1. สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) เป็นสิ่งกระตุ้นทางการตลาด 
ได้แก่ สินค้าและบริการ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด นักการตลาดจึงต้อง  
มีการออกแบบและพฒันาสิ่งกระตุ้นทางการตลาดเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการซือ้สินค้าและบริการ 
ซึ่งนักการตลาดนิยมใช้สิ่งกระตุ้นเหล่านีน้ ามาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้ซือ้ 

2. สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ (Other Stimuli) เป็นสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่ไม่สามารถ
ควบคมุได้ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายและการเมือง และวฒันธรรมสิ่งเหล่านีล้้วน
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค เช่น ถ้าสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ลกูค้ามีรายได้น้อยก็มักจะ
ซือ้สินค้าราคาประหยดัและสินค้าลดราคา 

จากที่กล่าวมา สิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่ควบคมุได้และควบคุมไม่ได้ที่เก่ียวข้องกับ
การกระตุ้ นความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าให้เกิดความต้องการซือ้นัน้จะมีความแตกต่างกันอัน
เนื่องมาจากปัจจยัภายนอกและปัจจัยภายในของลูกค้าแต่ละคน ทัง้นีจ้ะต้องมีการวิเคราะห์และ
พัฒนาสิ่งกระตุ้ นให้สอดคล้องกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย 
วฒันธรรม โดยมุ่งหวงัให้ลกูค้าเกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้านัน้ได้ 

กระบวนการตัดสินใจซือ้ 
ลภสัวฒัน์ ศภุผลกุลนนัทร์ (2558) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจไว้ว่า เป็นสิ่งที่ผู้

ซือ้มีขัน้ตอนการตดัสินใจทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 
1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) เป็นการที่ผู้ ซือ้รับรู้ถึงความ

ต้องการภายในตนเองหลงัจากที่ได้รับสิ่งกระตุ้น ได้แก่ ความหิว ความกระหาย ความต้องการทาง
เพศ ฯลฯ ทัง้นีร้วมไปถึงความต้องการของร่างกาย เมื่อสิ่งกระตุ้นถึงระดับหนึ่งแล้วผู้ซือ้จะเกิดการ
เรียนรู้และพยายามจะตอบสนองต่อสิ่งเร้านัน้อย่างไร 

2. การค้นหาข้อมลู (Information Search) หากความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ
และสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคอยู่ใกล้ก็จะด าเนินการเพื่อให้เกิดความ
พอใจทนัที หากแต่บางครัง้ความต้องการนัน้ก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองได้ทนัที เมื่อความต้องการ
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นัน้ถูกกระตุ้ นและถูกเก็บสะสะสมไว้ในระยะเวลาหนึ่ง ก็จะเกิดการสืบเสาะหาข้อมูล เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่ถกูกระตุ้น 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้ บริโภคได้ข้อมูล
มาแล้วก็จะเกิดการประเมินถึงทางเลือกต่างๆ  ทัง้นีก้ารประเมินทางเลือกไม่ใช่สิ่งง่ายและไม่ใช่
กระบวนการเดียวที่สามารถใช้ได้กบัทุกคน  

4. การตัดสินใจ (Purchase Decision) จากการประเมินทางเลือกจะช่วยให้
ผู้บริโภคนัน้ก าหนดถึงความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการนัน้ได้ โดยมีองค์ประกอบต่อการตดัสินใจ 
ได้แก่ 

1) ทัศนคติของบุคคลอ่ืน (Attitudes of Others) เป็นทัศนคติของบุคคลที่
เก่ียวข้องกนั ซึ่งมีทศันคติอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านบวกและด้านลบ  ทัง้นีจ้ะมีผลทัง้ด้านบวกและด้าน
ลบต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ 

2) ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ (Anticipated Situational Factors) 
ผู้บริโภคจะมีการคาดคะเนจากปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นรายได้ต้นทนุหรือประโยชน์ของ
สินค้าและบริการ 

3) ปัจจัยสถานการณ์ที่ ไม่ ได้คาดคะเนไว้ (UnAnticipated Situational 
Factors) ขณะที่ผู้บริโภคก าลงัตดัสินใจซือ้นัน้ จะมีเหตกุารณ์ที่ไม่ได้คาดไว้มาเก่ียวข้อง ซึง่มีผลต่อ
การตดัสินใจซือ้ ได้แก่ ไม่ชอบพนกังานขายท าให้ไม่ซือ้สินค้านัน้ๆ 

5. ความรู้สึกหลังการซือ้ (Post Purchase Feeling) หลังจากที่ได้มีการซือ้
และทดลองใช้แล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์ต่อสินค้าและบริการ หากมีความพึงพอใจก็จะเกิด
การแนะน าและบอกต่อ ในทางกลบักนัหากไม่พงึพอใจก็จะไม่กลบัมาใช้บริการนัน้อีก 

วิทวสั รุ่งเรืองผล (2552) กล่าวถึง กระบวนการตัดสินในจของผู้บริโภคสามารถแบ่ง
ออกได้ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
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ภาพประกอบ 6 กระบวนกรตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
 
ที่มา: วิทวสั รุ่งเรืองผล. (2552). หลกัการตลาด. หน้า 48 
 

1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) เป็นกระบวนการตดัสินใจของ
ผู้บริโภคจะเกิดขึน้เมื่อเกิดความต้องการ โดยความต้องการนัน้จะเป็นความต้องการพืน้ฐานของ
มนุษย์ เมื่อผู้บริโภคยอมรับความต้องการของตนเองแล้ว ก็จะพยายามแสวงหาทาเลือก ถึงแม้
ผู้ บริโภคจะยอมรับความต้องการของผลิตภัณฑ์นัน้แล้วก็ตาม ก็ยังสามารถยุติกระบวนการ
ตดัสินใจซือ้ได้ เช่น ระดบัฐานะ รายได้ เป็นต้น 

2. แสวงหาทางเลือก (Identification of Alternatives) เป็นกระบวนการที่เกิดขึน้
ภายหลงัการยอมรับความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคก็จะพยายามแสวงหาทางเลือกนัน้ ก่อน
การตัดสินใจซือ้ อย่างไรก็ตามระดับการแสวงหาทางเลือกนัน้ ก็จะพยายามแสวงหาข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์นัน้มากขึน้ ระดับความเก่ียวพันที่สูงหรือต ่านัน้ ขึน้อยู่กับลักษณะความส าคัญของ
ผลิตภณัฑ์อยู่ 4 ประการคือ 

1) ข้อมูลที่ผู้ บ ริโภคมี ต่อผลิตภัณ ฑ์นัน้หากผู้ บ ริโภคมี ข้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์นัน้ต ่า ระดบัความเก่ียวพันและความพยายามในการหาข้อมูลจะสูง จะใช้เวลาในการ
หาข้อมลูใช้ระยะเวลานาน 

ยอมรับความ
ต้องการ 

แสวงหา
ทางเลอืก 

ประเมิน
ทางเลอืก 

ตัดสนิใจ 

- ประสบการณ์ 

- กลุ่มบคุคล 

- ส่ือมวลชน 

- ส่ือการค้าตา่งๆ 

- คาดหวงั/ไมค่าดหวงั 

- พอใจ/ไม่พอใจ 
- ร้องเรียน/บอกต่อ 

- การยืนยนัความรู้สกึ 

พฤติกรรม
หลังการซือ้ 

- เวลา/สถานท่ี/ตรายี่ห้อ/ราคา/ 
จ านวน/วิธีการจ่ายเงิน 

- ความต้องการภายใน/ส่ิงเร้าภายนอก 

- กิจกรรมทางการตลาดบริษัท 
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2) ราคาของผลิตภัณฑ์ หากผู้ บริโภคจะจ่ายเงินจ านวนมากในการซือ้
ผลิตภณัฑ์ ระดบัความเก่ียวพนัในการหาข้อมลูนัน้จะสงูขึน้ตามไปด้วย 

3) ความส าคัญต่อการยอมรับของสงัคม ผลิตภัณฑ์สามารถบ่งบอกสถานะ
ทางสงัคมหรือสร้างความเชื่อมัน่แก่ผู้บริโภคได้ ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่มกัเป็นสินค้าประเภท รถยนต์ 
เสือ้ผ้าราคาแพง เป็นต้น 

4) ความส าคัญทางกายภาพต่อผู้ บริโภค ผลิตภัณฑ์มีความส าคัญต่อ
ผู้บริโภคจะมีความเก่ียวพันสงู เช่น หากผู้บริโภคมีการแพ้ยาชนิดหนึ่งจะพยายามหายาตวัอ่ืนที่มี
สรรพคณุเหมือนกนัมาทดแทน 

3. ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ภายหลังจากการแสวงหา
ทางเลือกแล้ว ผู้ บริโภคจะท าการประเมินทางเลือกจากข้อมูลที่มี ทัง้นีใ้นขัน้ตอนการประเมิน
ทางเลือกแล้วแต่ละบคุคลในการท่ีจะพิจารณา ส าหรับผลิตภณัฑ์ที่มีความเก่ียวพนัสงูจะใช้เวลาใน
การประเมินที่สัน้ ส าหรับผลิตภณัฑ์ที่มีความเก่ียวพนัต ่า จะใช้ระยะเวลาในการตดัสินใจที่นานกว่า 

4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) เมื่อสามารถประเมินทางเลือกหรือ
สรุปรูปแบบชองผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ จะเข้าสู่ขัน้การตัดสินใจ ทัง้นีใ้นการตัดสินใจซือ้นัน้จะมี
คณุลกัษณะเพิ่มเติม เช่น ราคา บริการขนส่ง การรับประกัน ซึ่งจะต้องมีการเจรจากับผู้ขาย ทัง้นี ้
ผู้บริโภคอาจมีการเปลี่ยนใจในขัน้ตอนนีไ้ด้ 

5. ความรู้สึกหลงัการซือ้ (Post-Purchase Behavior) ผู้บริโภคจะมีการประเมิน
คุณค่าหลงัจากที่ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์นัน้แล้ว พฤติกรรมหลังการซือ้จะมีผลต่อการซือ้สินค้า
และบริการในครัง้ต่อไป 

อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท์ และ จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร (2553) ได้กล่าวถึงกระบวนการ
ตดัสินใจซือ้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การยอมรับความต้องการ (Need Recognition) ผู้ซือ้จะตระหนักถึงปัญหาที่
จ าเป็น ความจ าเป็นนัน้อาจได้รับแรงกระตุ้นจากภายนอก เช่น การโฆษณา ค าแนะน าจากเพื่อน 
จนท าให้ผู้บริโภคหาวิธีที่จะเกิดแรงจงูใจในการซือ้สินค้านัน้ 

2. การแสวงหาทางเลือก (Identification Search) หากผู้บริโภคสนใจสินค้าก็จะ
พยายามหาข้อมูลนัน้เพิ่มเติม หากผลิตภัณฑ์นัน้อยู่ใกล้และผู้บริโภคมีความพึงพอใจสงูก็จะเกิด
การซือ้ทนัที ทัง้นีผู้้บริโภคนัน้สามารถรับรู้ข้อมลูจากหลายแหลง่ ดงันี ้

1) แหล่งบุคคล ได้แก่ คนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน คนคุยเคยหรือ 
คนแปลกหน้า เป็นต้น 
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2) แหล่งการค้า ได้แก่ สื่อโฆษณา พนักงานขาย ผู้ แทนจ าหน่าย งานจัด
แสดงสินค้า เป็นต้น 

3) แหลง่สาธารณะ เช่น ผู้ เคยใช้สินค้า ผู้ควบคมุตรวจสอบ เป็นต้น 
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เป็นวิธีที่ผู้บริโภคน าข้อมูล

ที่ได้มาประเมินตราผลิตภัณฑ์ที่ท าการเลือกไว้  ดังนัน้ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือกนัน้  
ด้วยเหตทุี่ผู้บริโภคมีลกัษณะที่แตกต่างกนัจะประเมินทางเลือกจากปัจจยั 4 ประการ ดงันี ้

1) ผู้บริโภคมกัจะสนใจคณุลกัษณะและประโยชน์ของสินค้าที่แตกต่างกนั 
2) ผู้ บริโภคมีการเชื่อถือตราสินค้าต่างกัน โดยในแต่ละตราสินค้าจะมี

ลกัษณะไม่เหมือนกนั 
3) ผู้บริโภคจะมีความพอใจในอรรถประโยชน์ของลักษณะของสินค้าแต่ละ

อย่างต่างกนั 
4) ผู้บริโภคจะตดัสินใจซือ้สินค้าโดยการประเมินจากคณุค่าโดยรวม 

4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase and Related Decision) เมื่อสามารถท าการ
ประเมินทางเลือกได้แล้ว จะเข้าสูข่ัน้ตอนการตดัสินใจซือ้ โดยผู้บริโภคจะเลือกซือ้สินค้าที่ชอบมาก
ที่สุด อย่างไรก็ตามในการตัง้ใจซือ้สินค้าก็อาจถูกคั่นกลางด้วยทัศนคติของผู้ อ่ืน ซึ่งจะท าให้
ความชอบสินค้านัน้ลดลง และปัจจยัที่คาดไม่ถึงอ่ืนๆ เช่น เมื่อตัง้ใจที่จะซือ้สินค้าแล้วอาจจะเกิด
เหตกุารณ์ที่ของขาดตลาดหรือผู้ เคยใช้บอกต่อว่าไม่ดี อาจจะสง่ผลต่อการตดัสินใจในสินค้านัน้ได้ 

5. ความรู้สึกหลงัการซือ้ (Post-Purchase Behavior) เป็นกระบวนการหลังการ
ตัดสินใจซือ้ หากสินค้าที่ใช้นัน้คุณภาพดี สามารถสร้างความพึงพอใจได้ก็จะมีการบอกต่อและ
แนะน าบุคคลอ่ืนมาใช้บริการด้วย หากสินค้านัน้ต ่ากว่าความคาดหวังจะสร้างความไม่พึงพอใจ
และไม่ต้องการใช้สินค้านัน้อีก 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังสิลป์ (2555) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจซือ้ ประกอบด้วย  
5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การยอม รับความ ต้องการ (Need Recognition) เป็นขั น้ตอนแรกของ
กระบวนการตดัสินใจ ลูกค้าจะมีการรับรู้ถึงปัญหาและความจ าเป็นที่จะต้องใช้สินค้าและบริการ 
ซึง่จะท าให้ลกูค้านัน้มีความตระหนกัและต้องการสินค้าและบริการนัน้ๆ 

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อลูกค้าต้องการซือ้สินค้าและ
บริการและรับรู้ปัญหาว่าต้องการอะไร ขัน้ต่อไปจะมีการค้นหาข้อมลู ถ้าลูกค้ามีการรับรู้ข้อมูลใน
ตวัสินค้านัน้มาก่อน จะใช้ข้อมูลจากความทรงจ ามาช่วยในการตดัสินใจ หากแต่เป็นสินค้าใหม่จะ
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อาศัยการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิท ครอบครัว ญาติพี่น้อง พนักงาน 
ตวัแทนจ าหน่าย สื่อประชาสมัพนัธ์หรือข้อมลูจากองค์กรต่างๆ 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of  Alternative) ลกูค้าจะน าข้อมลูที่ได้มา
ท าการประเมินทางเลือก ในการประเมินทางเลือกนัน้ลกูค้าจะมีการประเมินจากผลประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ (Benefits) ที่แตกต่างกันระหว่างผลิตภัณฑ์ เนื่องจากในการตัดสินใจของลูกค้านัน้
มกัจะมีการน าประสบการณ์และข้อมลูต่างๆ ที่ได้จากการเรียนรู้และรับรู้หรือค้นหาข้อมลูจากแหล่ง
ภายนอก และท าการตดัสินใจว่าจะใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาซือ้สินค้านัน้ 

4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) เมื่อลูกค้าท าการประเมินทางเลือก
แล้วและได้ตราสินค้าที่ดีที่สดุ ลกูค้าจะซือ้สินค้าและบริการนัน้ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น
นัน้ซึ่งองค์กรต้องให้ความส าคัญกับขัน้ตอนนี  ้เนื่องจากมีความส าคัญในการก าหนดสินค้าที่
เหมาะสมกบัผู้บริโภค 

5. ความรู้สึกหลังการซื อ้  (Post-Purchase Behavior) มีความเก่ียวข้องกับ
ความรู้สึกและพฤติกรรมที่แสดงออกหลังมาจากมีการใช้สินค้าและบริการนัน้ ทั ง้นีจ้ะเกิดผล  
2 ทาง คือ พึงพอใจและไม่พึงพอใจซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ซ า้ ภาพลกัษณ์ของสินค้าหรือ
การบอกต่อไปยังลูกค้าคนอ่ืน หากเกิดความไม่พอใจก็จะท าลายความจงรักภักดีต่อตราสินค้านี  ้
ไปด้วย 

ฉตัยาพร เสมอใจ และ ฐิตินนัท์ วารีวนิช (2551) ได้กล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจซือ้ 
ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การยอมรับความต้องการ (Need Recognition) ผู้บริโภคจะตระหนกัถึงความ
ต้องการของตนเองว่ายังขาดหายไปในชีวิตของตน และจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถเติม เต็ม
ให้กบัความต้องการนัน้ 

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) ผู้ บริโภคจะพยายามหาข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์มากที่สุดเพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจ เช่น หาข้อมูลจากบุคคลใกล้ตัว 
สื่อต่างๆ หรือสอบถามจากผู้ รู้ เป็นต้น 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of  Alternative) ผู้บริโภคจะมีการน าข้อมลู
ต่างๆ มาเปรียบเทียบและหาทางเลือกที่ดีและเหมาะสมกบัตนเองมากที่สดุ ไม่ว่าจะพิจารณาจาก
ราคา ความโดดเด่นของสินค้า โดยอาจมีการประเมินจากคะแนนจากมากไปน้อยของแต่ละ
คณุสมบติัของสินค้านัน้ 
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4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) ผู้ ซือ้จะท าการตัดสินใจซือ้สินค้านัน้
ตามผลิตภัณฑ์ ผู้ ขาย เวลาในการซือ้ และปริมาณการซือ้ ทัง้นีอ้าจจะมีการพิจารณา เพิ่มขึน้ 
หากซือ้มากจะได้ส่วนลด พิจารณาจากระยะเวลาในการใช้งาน และระยะเวลาที่ต้องซือ้ครัง้ต่อไป 
เป็นต้น 

5. ความรู้สึกหลังการซือ้ (Post-Purchase Behavior) ผู้ ซือ้อาจมีพฤติกรรมใน
การตอบสนองต่อความพงึพอใจและไม่พงึพอใจจากการซือ้สินค้า กลา่วคือ  

1) เมื่อพึงพอใจจะท าการซือ้ซ า้ และกลายเป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้านัน้และมีการบอกต่อไปยงัลกูค้าอ่ืน 

2) เมื่อไม่พึงพอใจ ก็จะเลิกใช้ และบอกต่อถึงคุณภาพที่ไม่ดีต่อผู้ อ่ืนและ
เรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดชอบ 

Kotler and Armstrong (2011) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจซือ้ ประกอบด้วย 5 
ขัน้ตอน ดงันี ้

1 การรับรู้ความต้องการ (Need Recognition) เป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค เกิดจากการรับรู้ความต้องการภายในและความต้องการจากภายนอก  
ซึ่งในขัน้ตอนนีผู้้บริโภคยังไม่น าปัจจัยใดๆ มาเข้าในการพิจารณา หรือกล่าวได้ว่าในขัน้ตอนนีจ้ะ
เป็นการหาความต้องการของผู้บริโภคท่ีแท้จริง  

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการเกิดขึน้
มาแล้ว ก็จะพยายามหาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าหากไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้จะน าไปสู่ขัน้ตอนการหา
ข้อมูลในผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ ผ่านการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น แหล่งข้อมูลทางสงัคม
และวฒันธรรม เช่น การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ และการสอบถามจากบคุคล 

3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of  Alternatives) เกิดจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้
รับมาประมวลกบัความต้องการของผู้บริโภคแต่ละบคุคล สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ 

แนวทางที่  1  การประเมิ นทางเลื อก โดยไม่มี ป ระสบการณ์ มาก่อน  
โดยผู้บริโภคจะใช้ความคิดเห็นของตนเองประกอบการกบัการบอกเลา่ของคนในครอบครัว และคน
สนิทเพื่อใช้ในการตดัสินใจ 

แนวทางที่ 2 การประเมินทางเลือกโดยมีประสบการณ์มาก่อน ผู้บริโภคจะมี
การประเมินผลิตภณัฑ์หรือการบริการที่ต้องมีระดบัความพงึพอใจในผลิตภณัฑ์แล้วในใจ  
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4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) เป็นขัน้ตอนที่ลูกค้าตัดสินใจครัง้
สดุท้าย หลงัจากที่ได้มีการประเมินทางเลือกทัง้หมดแล้ว โดยจะพิจารณาจากคุณค่า ประโยชน์ที่
ได้ รับเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ ต้องเสียไป โดยในขัน้ตอนนี จ้ะใช้ปัจจัยทางสังคมเข้ามาเป็น
สว่นประกอบในการตดัสินใจขัน้สดุท้ายและสิ่งที่เป็นคณุค่าทางจิตใจ 

5. ความรู้สึกหลังการซือ้ (Postpurchase Behavior) เป็นผลมาจากผู้ บริโภค 
ได้ใช้ผลิตภณัฑ์นัน้แล้ว จะท าการประเมินคณุค่าของสิ่งของนัน้ โดยเมื่อประเมินคุณค่าสิ่งที่ได้รับ
แล้ว หากผลิตภัณฑ์นัน้มีความพึงพอใจมาก ก็จะเกิดการซือ้ต่อและเกิดความจงรักภักดีต่อ
ผลิตภณัฑ์นัน้ หากคณุค่าที่ได้รับไม่พงึพอใจ ผู้บริโภคจะเปลี่ยนตรายี่ห้อสินค้าและเลิกซือ้ 
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ตาราง 6 สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
 

ผู้ศึกษา 

การตัดสินใจ   

ด้า
นก
าร
รับ
รู้ถ
ึงค
วา
มต้
อง
กา
ร  

ด้า
นก
าร
ค้น
หา
ข้อ
มลู
  

ด้า
นก
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ินท
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เล
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ด้า
นก
าร
ตดั
สิน
ใจ
   

ด้า
นค
วา
มรู้
สึก
หล
งัก
าร
ซือ้
   

ลภสัวฒัน์ ศภุผลกลุนนัทร์ (2558)  √ √ √ √ √ 

วิทวสั รุ่งเรืองผล (2552)  √ √ √ √ √ 

อภิสิทธ์ิ ฉตัรทนานนท์ และ จิระเสกข์ ตรีเมธสนุทร (2553)  √ √ √ √ √ 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555)  √ √ √ √ √ 

ฉตัยาพร เสมอใจ และ  ฐิตินนัทร์ วารีวนิช (2551)  √ √ √ √ √ 

Kotler and Armstrong. (2011) √ √ √ √ √ 

 
               √  หมายถึง มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรที่ศกึษา 
               ×  หมายถึง ไม่มีความสมัพนัธ์กนักบัตวัแปรที่ศกึษา 

 
จากแนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ ผู้ วิจัยได้เลือกการตัดสินใจผ่านกระบวนการ

ตัดสินใจซือ้ 5 ขัน้ โดยมีการน าแนวคิดของลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558), วิทวัส รุ่งเรืองผล 
(2552), อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท์ และ จิระเสกข์ ตรีเมธสนุทร (2553), ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังสิลป์ (2555), 
ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท์ วารีวนิช (2551) และ Kotler and Armstrong (2011) มาเป็นกรอบ
ในการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ทัง้นี ใ้นการ
ตดัสินใจของนกัท่องเที่ยว ได้แก่  

1. การรับรู้ถึงความต้องการ คือ การตระหนักถึงปัญหาหรือถูกกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ได้แก่ ความเครียดจากการท างาน/เรียน/ภาวะ
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เศรษฐกิจ กระแสจากละคร ได้พบปะกบัผู้คนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเหมือนกนั และ
ต้องการเรียนรู้แหลง่ท่องเที่ยวใหม่ๆ 

2. การค้นหาข้อมูล  คือ ความต้องการที่จะมีการแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับ
คณุลกัษณะที่ส าคญัเก่ียวกบัแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ได้แก่ การหาข้อมลูผ่านค าบอกเล่าหรือ
การถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น Pantip.com และเพจ รีวิวการท่องเที่ยว เป็นต้น น าประสบการณ์
ในอดีตในทางท่องเที่ยวอ่ืนๆ มาพิจารณาประกอบการตดัสินใจด้วย ติดตามการอพัเดทปฏิทินการ
ท่องเที่ยวจากส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัด และ การได้สอบถามจากบุคคลใกล้ชิด เช่น เพื่อน 
ครอบครัว ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่แห่งนัน้มาก่อน 

3. การประเมินทางเลือก คือ การที่น าข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการค้นหาข้อมูลมา
พิจารณาถึงลักษณะต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ การ
เปรียบเทียบแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่อ่ืน ก่อนตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว  การออกแบบ
รูปแบบจดักิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกบัพืน้ถิ่น เช่น การแต่งกาย อาหาร การมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ดี เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด  และมีไกด์ชุมชนคอยให้
ค าแนะน าและอธิบายถึงแหลง่ท่องเที่ยวได้ดี 

4. การตัดสินใจ คือ การประเมินถึงความต้องการที่ตรงกับความต้องการของ
นกัท่องเที่ยวมากที่สดุ ได้แก่ระยะทางไม่ไกลจากที่พกั เหมาะกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต การรักษา
ความปลอดภยัในแหลง่ท่องเที่ยวที่ดี และสามารถเดินทางไปเช้า- เย็นกลบัได้ 

5. ความรู้สึกหลังการซือ้ คือ ความรู้สึกที่ได้รับหลังจากมีการเดินทางท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ได้แก่ สถานที่แหล่งท่องเที่ยวสวยงามและตรงตามข้อมูลที่ได้ศึกษามาเกินความ
คาดหมายตามที่ตัง้ไว้ จะแนะน าบุคคลที่ รู้จักมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี  ้และภาพรวมความ 
พงึพอใจต่อการบริการท่ีได้รับ  

 
ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง 

จากกแผนพัฒนาภาคกลางและพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2560– 2564)   กล่าวถึง การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดบันานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทัว่ทัง้ภาค การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และศาสนา 
กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-
ราชบุรี-เพชรบุรี กลุ่มดแูลสขุภาพด้วยแพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี-สมทุรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี 
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และกลุม่ท่องเที่ยวทางน า้อาทิ พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-ปทมุธานี-อ่างทอง-สิงห์บรีุ โดยปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม  มีความ
หลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน  ทัง้นีใ้นกลุ่มจังหวัดที่มีการ
สง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ประวติัศาสตร์และศาสนา ได้มีการก าหนดในแผนยุทธศาสตร์ 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า โดยมีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มี
คุณค่าและมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลายและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด - ปรับปรุง
และพัฒนาสินค้าและ บริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล - พัฒนาบุคลากรด้านการ 
ท่องเที่ยว - พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  (ส านักงานสภา
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2561) 

จังห วัด อ่ างทองตั ง้อยู่ ในพื ้น ที่ ราบลุ่ ม ภ าคกลางของป ระ เทศ ไทย  ห่ างจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ระยะทางประมาณ 105 
กิโลเมตร และเส้นทางตามล าแม่น า้เจ้าพระยาถึงตลาดท่าเตียน ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร 
มีรูปร่างลกัษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจตัุรัส  มีส่วนกว้างตามแนวทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตก มีส่วน
ยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกนัประมาณ 40 กิโลเมตร พืน้ที่ ทัง้หมด 968.372 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 605,232.5 ไร่ และมีความส าคัญในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการ
เชื่อมโยงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งในขณะนีไ้ด้มีการขับเคลื่อน
นโยบายการท่องเที่ยวเมืองรองที่จะเพิ่มศกัยภาพและมลูค่าทางการท่องเที่ยว ซึ่งในปีงบประมาณ 
2562 มีโครงการที่เก่ียวข้องกิจกรรมการสง่เสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ดงันี ้
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ตาราง 7 แผนงานโครงการ กิจกรรมหลกัของแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เมืองรอง  Amazing Thailand Go 

Local 

ความสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง 
1. Enjoy Local เที่ยวชุมชนได้ลุ้นได้แต้ม 
ใช้ เทค โน โลยีสมั ย ใหม่  อาทิ  Google 
Local Guide วางแผนการท่องเที่ยวด้วย
ตวัเอง รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการใช้จ่าย 
เช่น e-Coupon ส่วนลดสินค้าและบริการ
ตลอดเส้นทางท่องเที่ยว และการสะสม
แต้ม TAT Point ผ่านระบบออนไลน์ โดย
จะมีการบริหารจัดการ Big Data แบบ 
Real Time 

  

2. Set Local ก ระตุ้ น ก า รจั ด ป ระ ชุ ม 
สัมมนา และกิจกรรม CSR (MICE) ใน
เมื องรอง โดย เน้นการเดินทางในวัน
ธรรมดา 

  

3. Local Link รวบรวมและคดักรองชุมชน
ทั่วประเทศที่มีศักยภาพ  รวมไปถึงจัดท า
เส้นทางท่องเที่ยวเมืองรอง อาทิ เส้นทาง 
Green, เ ส้ น ท า งจั ก รย าน  แ ล ะ ก า ร
ออกแบบเส้นทางตามไลฟ์สไตล์ใหม่ เช่น 
เส้นทางงานฝีมือ, เกษตรกรรม, วิถีชีวิต 
และอาหาร เป็นต้น โดยหวังเพิ่มสัดส่วน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางจังหวัดท่องเที่ยว
หลักไปยังจังหวัดท่องเที่ยวรองสัดส่วน  
65 : 35  

โครงการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและ
นนัทนาการ เทศบาลเมืองอ่างทอง 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เมืองรอง  Amazing Thailand Go 

Local 

ความสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง 
4. Eat Local ประชาสัมพันธ์อาหารถิ่น 
(Locallicious) อาหารอร่อย อาหารห้าม
พลาด โดยส่งเสริมการน าเที่ยวประเภท 
Local Food Tours การเยี่ ยมชมแหล่ ง
ผลิต แหลง่วตัถดิุบด้านอาหารท้องถิ่น 

โครงการ Eat Run Fun Friends & Festival 

5. Our Local สร้างสรรค์และสนับสนุน
การจัดกิ จกรรม    Community Events 
กระจายทุกพืน้ที่ทุกสัปดาห์ และส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเทศกาลงานประเพณี
ประจ าท้องถิ่น 

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ งานมกรรมลิเก งานเทศกาลกิน
ผดัไท ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย งานร าลึกสมเด็จ
พระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) 

 
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ 
งานเทศกาลไหว้พระนอนวดัขนุอินทรประมลู 

 
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ 
งานแข่งขนัเรือพาย งานร าลกึสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  งานสดุ ดี วี รช นพั น ท้ ายน รสี ง ห์  
งานมหกรรมกลองนานาชาติ  
4. โครงการสดดีุวีรชนคนแสวงหา  
5. โครงการงานขนมจีนวีรชน  
6. โครงการพฒันา ปรับปรุงตลาดน า้สามโก้  
7. โครงการร าลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ 
และโครงการร าลกึวีรชนคนถกูลืมขนุรองปลดัชู 

  8. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริม
แม่น า้น้อยตามรอยเสด็จประพาสต้น 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เมืองรอง  Amazing Thailand Go 

Local 

ความสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง 
6. Local Heroes - Towards Global 
Sustainable Tourism Council แ ล ะ 
B2D (Business to Digital) เ ป็ น ก า ร
สนับสนุนวิทยากร นักวิชาการ ศิลปิน ผู้มี
ชื่อเสียงผลงานการสร้างสรรค์ออกแบบ 
และแนะน าแหล่งทุน เพื่อการพัฒนาคน 
สร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนจากองค์
ค ว า ม รู้ ต่ า ง  ๆ  เพื่ อ เท่ า ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง และการแข่งขันในอนาคต 
(Digital Age)  

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและ
องค์กรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยว
ชมุชน  
2. โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการและการมี
ส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว 3. ศนูย์ตุ๊กตาชาววัง
บ้านบางเสด็จ  

7. Local Strength พั ฒ น า  Creative 
Tourism โดยสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 
(Travel Tech & Startup Business in 
Services) 

1. โครงการพฒันาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
กิจกรรมอบรมพฒันาบุคลากรด้านการจดัการท่ี
พกัโฮมสเตย์  
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ 

 
ทื่มา : ส านกังานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดัอ่างทอง, 2562  
 
จากตาราง 7 พบว่า จังหวัดอ่างทองมีการพัฒนาแผนด้านการท่องเที่ยวที่มีความ

สอดคล้องกบัแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง  Amazing Thailand Go Local ซึง่ในการวิจยัใน
ครัง้นีจ้ะเป็นการศึกษาแรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสมัพันธ์และภาพลกัษณ์การ
ท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง โดยจะมีประเด็นที่
ครอบคลุมที่จะสามารถน าไปเป็นแนวทาง หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
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วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทองได้เป็นอย่างดี ทัง้นีส้ถานที่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง
ทัง้ 7 อ าเภอ พบว่า มีแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมรวม 36 แหลง่ ประกอบไปด้วย 

 
ตาราง 8 จ านวนแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
 

ที่ตัง้ของแหลง่ท่องเที่ยว จ านวน (แห่ง) 
อ าเภอเมืองอ่างทอง 9 
อ าเภอวิเศษชยัชาญ 6 
อ าเภอโพธ์ิทอง 8 
อ าเภอป่าโมก 8 
อ าเภอแสวงหา 1 
อ าเภอไชโย 2 
อ าเภอสามโก้ 2 

 
ที่มา : ส านกังานการท่องเที่ยวและกีฬา จงัหวดัอ่างทอง, 2561 

 

จากตาราง 8 พบว่า อ าเภอที่มีจ านวนแหล่งท่องเที่ยวสูงสุด คือ อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จ านวน 9 แห่ง (ร้อยละ 25) รองลงมา คือ อ าเภอโพธ์ิทองและอ าเภอป่าโมก จ านวน 8 แห่ง (ร้อย
ละ22) อ าเภอวิเศษชัยชาญ จ านวน 6 แห่ง (ร้อยละ 17) อ าเภอไชยาและอ าเภอสามโก้ จ านวน 2 
แห่ง (ร้อยละ5) และอ าเภอแสวงหา จ านวน 1 แห่ง (ร้อยละ 3) 
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ภาพประกอบ 7 สดัส่วนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
 
ที่มา : ส านกังานการท่องเที่ยวและกีฬา จงัหวดัอ่างทอง, 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอเมืองอา่งทอง
25%

อ าเภอวิเศษชยั
ชาญ
17%

อ าเภอโพธ์ิทอง
22%

อ าเภอป่าโมก
22%

อ าเภอแสวงหา
3%

อ าเภอไชโย
5%

อ าเภอสามโก้
6%
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท่องเท่ียวและการตัดสินใจ 
จฑุาภรณ์ ฮาร์ล และ ศศิธร ง้วนพนัธ์ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 261 คน มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 140 คน
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 281 คน สถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกัน จ านวน 208 คน
อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 252 คน มีถิ่นก าเนิดในทวีปเอเชีย จ านวน 173 คน ความถ่ีใน
การท่องเที่ยว 2-3 ครัง้ต่อปี จ านวน 301 คน ใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ 11-15 วัน 
จ านวน 198 คน เหตุผลหลักในการตัดสินใจท่องเที่ยว เพราะความโดดเด่นและมีชื่อเสียงของ
ประเทศและสถานที่ท่องเที่ยว จ านวน 263 คน สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ มีส่วนร่วมตัดสินใจ 
จ านวน 120 คน และใช้สื่อออนไลน์หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการ
ตัดสินใจท่องเที่ยว จ านวน 311 คน ส าหรับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในด้านปัจจัยสถานที่
ท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ในด้าน
ปัจจัยทางวฒันธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกบัความหลากหลายทางประเพณีและ
วฒันธรรม ปัจจยัด้านการบริการการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการให้ความ
ช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน และปัจจัยด้านอ่ืนๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัโปรแกรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยวในด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริการ และด้านอ่ืนๆ ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 

ชิตวร ประดิษฐ์รอด (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว และ
ปัจจยัแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเที่ยวปริมณฑลของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 205 
คน มีอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 171 คน มีสถานภาพโสด จ านวน 296 คน ระดบัการศึกษาอยู่ในช่วง
ปริญญาตรี จ านวน 251 คน มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาทต่อเดือน จ านวน 238 คน และ
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 270 คน มีวัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ จ านวน 234 คน บุคคลที่ ร่วมเดินทางท่องเที่ยวคือเพื่อน จ านวน 217 คน 
มีระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 1 – 2 วนั จ านวน 253 คน ช่วงเวลาในการ ดินทางท่องเที่ยว
ในวนัเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 190 คน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวใน 1,001 – 2,000 บาท 
จ านวน 197 คน โดยมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวในด้านสิ่งดึงดูดใจ และ
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การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเก่ียวกบัสถานที่ท่องเที่ยวแถบ
ปริมณฑลมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจเป็นหลัก ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับ 
สถานที่ท่องเที่ยวแถบปริมณฑลมีร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีคุณภาพ และด้านการบริการให้
ความส าคัญกับสถานที่ท่องเที่ยวแถบปริมณฑลมีสถานพยาบาลที่ทันสมัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีเพียงแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในด้านการบริการ ที่สง่ผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวปริมณฑลของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนการเข้าถึง  
สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งดึงดดูใจ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเที่ยวปริมณฑลของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

วรพรรณ สงัดศรี (2558) ได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจมา
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนบ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 254 คน อายุ 20-29 ปี จ านวน 159 คน สถานภาพโสด 255 คน
การศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 237 คน อาชีพนิสิต/นกัศกึษา จ านวน 120 คน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนน้อยกว่า 15,000 บาท จ านวน 120เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านหนองขาวเป็นครัง้แรก 
จ านวน 238 คน มีการเดินทางร่วมกับเพื่อน จ านวน 121 คน และระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1-2 
วัน จ านวน 341 คน ในด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในด้านสิ่งดึงดูดใจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกบัแหล่งท่องเที่ยวมีวฒันธรรมและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้ความส าคญักบัมีศนูย์ให้บริการและค าแนะน าแก่นกัท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงให้ความส าคญักบั
แหล่งท่องเที่ยวตัง้อยู่ในท าเลที่เข้าถึงได้สะดวกและด้านการบริการให้ความส าคญักบัการดแูลเอา
ใจใส่ของเจ้าหน้าที่และคนในท้องถิ่นที่ดี ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการเข้าถึง ด้านการบริการ ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบ้านหนองขาว จงัหวดักาญจนบุรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

เปรมทิพย์ ชมภคู า และ สพุาดา สิริกตุตา (2559) ได้ศึกษาเร่ือง พลงัการบอกต่อออนไลน์ 
และปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 283 คน อายุ 21-30 ปี 
จ านวน 243 คน สถานภาพโสด จ านวน 326 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 258 คน
รายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 156 คน อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 178 
คน รับรู้ข้อมูลผ่านการบอกต่อออนไลน์ผ่านทาง Social News และ Bookmarking ผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านวฒันธรรม ด้านอารมณ์ 
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ด้านการพัฒนาตนเองและด้านส่วนบุคคล 2) องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่ดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เดินทาง ที่พัก และกิจกรรมต่างๆ 3) ปัจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัย  
ด้านนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวใน
กลุม่อาเซียนของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 

Hsi-Ying Hsieh (2016) ได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักเดินทางแบ็คแพ็คเกอร์ในไถหนาน ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.2 มีอายุ 20 - 30 ปี ร้อยละ 64 
ใช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทาง ร้อยละ 83 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านแรงจงูในใน
การท่องเที่ยว จะพิจารณาจากสิ่งดึงดูดใจในด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 
ได้แก่ เยี่ยมชมสถานที่ใหม่ / เรียนรู้และสัมผัสกับสิ่งใหม่ ๆ และด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว  
จะพิจารณาจากสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์  แหล่งซือ้ขายสินค้า  
และด้านคุณภาพการบริการ ได้แก่ ความหลากหลายและราคาของอาหาร จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า อายุ ที่อยู่อาศัย อาชีพ รูปแบบการเดินทาง และรายได้ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวของนักเดินทางแบ็คแพ็คเกอร์ในไถหนาน ต่างกัน และแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง ด้านวัฒนธรรม และ
ภาพลกัษณ์ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว และด้านคุณภาพการบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ของนกัเดินทางแบ็คแพ็คเกอร์ในไถหนาน 

Seyidov and Adomaitiene (2016) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว
ชุมชน กรณีศึกษา : แหล่งท่องเที่ยวในอาเซอร์ไบจาน ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.10 อายุ 26-40 ปี ร้อยละ 33.50 สถานภาพโสด ร้อยละ 66 อาชีพ
พนกังานบริษัท ร้อยละ 45.40 ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1-3 วนั ร้อยละ 33.50 รับรู้ข้อมลูจาก 
สื่ออินเตอร์เน็ต ร้อยละ 35.20 เดินทางท่องเที่ยวโดยอาศัยบริษัททัวส์ ร้อยละ 33.50 และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 500 ยูโร ปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการต้องการความใกล้ชิดและความงามตาม
ธรรมชาติ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสิ่งดึงดดูใจ ให้ความส าคญักบัการได้เที่ยวชมในชุมชน 
และปัจจัยนโยบายภาครัฐ ให้ความส าคัญกบัการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาครัฐ 
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงในการท่องเที่ยว ได้แก่ สิ่งอ านวยความ
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สะดวกและสภาพแวดล้อม ด้านสิ่งดึงดูดใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา : 
แหลง่ท่องเที่ยวในอาเซอร์ไบจาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้นโยบายภาครัฐและการตัดสินใจ 
พิมพ์ลภัส สุขสวัสด์ิ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.00 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 45 
มีการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 80.50 ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 32.50 ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญกับขัน้ตอนการช าระภาษี และการสิทธิการลดหย่อนภาษี ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกนั มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
เสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของประชนชนในจงัหวดัปทมุธานี ไม่แตกต่าง 
ทัง้นีเ้นื่องจากปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้าและเข้าถึงบุคคลทุกเพศ ทุกวัย 
ทกุอาชีพ และประชาชนเกิดการรับรู้ต่อนโยบายการให้บริการเสียภาษีและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มขึน้จึงท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ
เร่ือง อ่ืน ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะน ามาซึ่งการตดัสินใจวางแผนทางด้านการ
ท าธุรกรรมและการลงทนุในด้านต่างๆ ได้ 

Alrwajfah, García, and Macías (2019) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา เมืองเพตรา ประเทศจอร์แดน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 235 คน ร้อยละ 50.3 ที่อยู่อาศยั Wadi Musa จ านวน 
254 คน ร้อยละ 54.40 อายุ 25-34 ปี จ านวน 178 คน ร้อยละ ร้อยละ 38.10 ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี จ านวน 245 คน ร้อยละ 52.50 การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว 
ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกบัการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวช่วยปรับปรุงการท่องเที่ยวให้ดีขึน้ ด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องของบุคลากรการท่องเที่ยวจะช่วยสร้าง
รายได้ทางการท่องเที่ยวยมากขึน้ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
กับกิจกรรมที่หลากหลาย ความบันเทิง ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางการท่องเที่ยวให้มากขึน้  
ด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการลดจ านวน
อาชญากรที่จะเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยว ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุที่แตกต่างกนัมี
ผลต่อการรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน และด้านบุคลากร ท่ี
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ให้บริการทางการท่องเที่ยวและด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว มีการรับรู้เชิงบวกต่อความ
พึงพอใจต่อการบริหารการท่องเที่ยว และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว เมือง 
เพตรา ประเทศจอร์แดน 

Ayamga, Perprem, and Atampugre (2018) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้ของผู้ เสียภาษี
ต่อนโยบายการบริหารภาษีในเขตเทศบาลเมืองลอลาร์ กานา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 93 คน อายุ 35-44 จ านวน 64 คน การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 56 คน การรับรู้นโยบายการบริหารภาษีในเขตเทศบาลเมืองลอลาร์ กานา 
ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ  การน าภาษีไปพัฒนาส าหรับโครงการที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคต ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้นโยบายการบริหารภาษีทรัพย์สินที่มีศกัยภาพ จะ
สามารถเพิ่มรายได้ที่จะเกิดขึน้ภายในของเทศบาลเมืองลอลาร์ได้ อย่างไรก็ตามหากเพิ่มการสร้าง
การรับรู้เก่ียวกับภาษีทรัพย์สินแก่ผู้ เสียภาษีก็จะสร้างความเชื่อมั่นในการท างานของเทศบาล 
รวมทัง้ผู้ เสียภาษียงัสามารถน าข้อมลูที่ได้รับมาประเมินประกอบการตดัสินใจในการสนบัสนนุการ
ท างานของภาครัฐ 

Hugo (2014) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 56.40 มีรายได้ต่อปี
มากกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 15.4 มีอายุระหว่าง 50-64 ปี ร้อยละ 38.50 การศึกษา
สูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 37.70 เชือ้ชาติ Hispanic/Latino ร้อยละ 8.9 นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เดินทางมาจาก Arizona ร้อยละ 51.80 ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 1-5 วนั ร้อยละ 36.90 มีการ
ค้นหาข้อมลูผ่านหนงัสือพิมพ์ ร้อยละ 2.56 ทศันติต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญกับการได้พบปะหรือพูดคุยกับชุมชน การรับรู้นโยบายภาครัฐด้านการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ โดยใช้เวลาไม่มาก ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวต้องมีเสน่ห์ดึงดูดใจและเน้นการมีส่วนร่วม ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัภาครัฐมีการสนบัสนุนการน าภาษีมาใช้ในการพฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวช าระค่าบริการการท่องเที่ยวที่ถูกลง ผลจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า การรับรู้ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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Jin, Hu, and Kavan (2016) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการพัฒนา
และการจัดการสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
68.10 อายุ 18- 35 ปี ร้อยละ 38.40 รายได้เฉลี่ย 40,000–80,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ร้อยละ 
43.50 การศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 65.20 การรับรู้นโยบายภาครัฐการพฒันาและการ
จัดการสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในด้านการของผู้ ตอบแบบสอบถามในด้านการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการเชื่อมโยงไปยงัสถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งใหม่ๆ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับการจัดงานประเพณีและ
กิจกรรมที่เป็นงานประจ าปีอย่างต่อเนื่อง ด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัการแสดงถึงความเป็นมิตรสามารถอธิบายข้อมลูที่เป็นประโยชน์แก่นกัท่องเที่ยวได้ 
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการพฒันาและการจดัการสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว  
มีความส าคัญต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเป็นตัวกระตุ้ นให้เกิดการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวในเมืองในซีอาน 

Liu and Ma (2017) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวของเมืองซีอาน ประเทศจีน ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและหญิง 
ร้อยละ 50.00 มีอายุระหว่าง 15 ถึง 44 ปี ร้อยละ 72.60 นกัท่องเที่ยวเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา 
ร้อยละ 63.3 มีระดับปริญญาตรี ร้อยละ 78.80 ประกอบอาชีพ นักธุรกิจหรือผู้ เกษียณ ร้อยละ 
76.50 มีรายได้ต่อปี ระหว่าง 20,000 ถึง 80,000 USD ร้อยละ 76.50 การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อ 
การจดัการแหล่งท่องเที่ยวของเมืองซีอาน ประเทศจีน ในมุมมองของนกัท่องเที่ยวพบว่า ด้านการ
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับการขนส่งในเมืองที่สะดวก
และรวดเร็วในการท่องเที่ยวและการบริการขนส่งสาธารณะในรูปแบบที่หลากหลาย ด้านกิจกรรม
การท่ อ ง เที่ ย ว  ผู้ ต อบแบบสอบถาม ให้ ความส าคัญ กับ การช็ อป ปิ ้ง ในศูน ย์ ก ารค้ า  
ด้านสภาพแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัมรดกทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม
ของเมืองซีอาน ด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับการบริการรักษา
ความด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้นโยบาย
ภาครัฐต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของเมืองซีอาน หากมีการรับรู้ที่ ดีในด้านคมนาคม  
ด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและด้านสภาพแวดล้อม  
จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและมีแนวโน้มที่นกัท่องเที่ยวท่องเที่ยวเมืองซีอาน ประเทศจีน 
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Nunkoo (2015) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
กรณีศึกษา ภูมิภาคไนแองกา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
ร้อยละ 65.70 สมถานภาพสมรส ร้อยละ 53.7 อายุ 55- 64 ปี ร้อยละ 32.20 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 50 การรับรู้นโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐในด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการจัดการด้านการจราจรที่ดี ด้านบุคลากรท่ี
ให้บริการทางการท่องเที่ยว ให้ความส าคญักบับคุลากรต้องมีความรู้เก่ียวกบันโยบายการท่องเที่ยว
ของรัฐบาลทั่วไป ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้ความส าคญักับกิจกรรมพิเศษด้านการท่องเที่ยว 
ด้านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับราคาสินค้าที่มีมาตรฐาน ผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
จะมีทัศนคติเชิงบวกมากขึน้หากมีการส่งเสริมให้สถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่น จะส่งผลต่อตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคไนแองกา เพิ่มขึน้ รวมทัง้ด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว 
จะมีทศันคติเชิงบวกมากขึน้หาก หากได้รับการสนบัสนุนจากชุมชนเพื่อฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ จะสง่ผลต่อตดัการสินใจเดินทางท่องเที่ยวในภมูิภาคไนแองกา เพิ่มขึน้ 

Yeniasır and Gokbulut (2018) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้และทศันคติของนกัท่องเที่ยว
ที่มีต่อนโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนบนเกาะ: กรณีของนิโคเซีย ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเงินเดือนมากกว่า 2,000 TLs จ านวน 60 คน มีอายมุากกว่า 
21 ปี ขึน้ไป จ านวน 50 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  58 คน ประกอบอาชีพเป็น
พนกังานในหน่วยงานราชการ จ านวน 55 คน การรับรู้และทศันคติของนกัท่องเที่ยวที่มีต่อนโยบาย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนบนเกาะ  ในด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับ การส่งเสริมกับการอนุรักษ์ และการจัดงานเทศกาล ส่งเสริม
วฒันธรรมดัง้เดิม ด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
กับความสามารถในการมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น การพัฒนาฝีมือ การส่งเสริมธุรกิจบริการ เช่น 
ร้านอาหาร และด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุงในเร่ืองความสะดวกสบายในการเดินทางผ่านสายการบินและการขนส่งทางทะเล  
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้นโยบายการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
ด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว และด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ส่งผลต่อ
การตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมอย่างยัง่ยืนบนเกาะนิโคเซีย 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและแรงจูงใจใน 
การท่องเที่ยว 

พรทิพย์ ทวีพงษ์ และ ปลืม้ใจ ไพจิตร (2557) ได้ศึกษาเร่ือง สื่อการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมศรีวิชัยที่มีต่อทัศนคติของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่เป็นหญิง จ านวน 265 คน อาย ุ21 – 30 ปี จ านวน 125 คน มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 141 คน อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 115 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 
บาท จ านวน 154 คน และมีภูมิล าเนาอยู่ภาคใต้ จ านวน 207 คน และประสบการณ์การท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรมศรีวิชยัที่ไชยามากกว่า 1 ครัง้ จ านวน 260 คน การประชาสมัพนัธ์ในการท่องเที่ยวใน
ด้านการรับรู้ที่มีต่อสื่อ ผู้ ตอบแบบสอบถามสามารถรับรู้และสามารถช่วยในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การประชาสมัพนัธ์ในการท่องเที่ยว ในด้านความรู้ความ
เข้าใจในการรับรู้สื่อ จะส่งผลต่อภาพลกัษณ์และแรงจงูใจในการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมศรีวิชยัที่มี
ต่อทศันคติของนกัท่องเที่ยวชาวไทย  

ปวิตรา วิเศษ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพระราชวงั
ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 262 คน อายุ 20-29 ปี จ านวน 248 คน สถานภาพโสด จ านวน 307 คน
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 261 คน อาชีพพนักงานหรือลูกจ้างเอกชน 
จ านวน 128 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 -20,000 บาท จ านวน 139 คน การเปิดรับสื่อการ
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากคนในครอบครัว รูปแบบการประชาสัมพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้
ผ่านสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube และพันทิป สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ
แหล่งท่องเที่ยว ส าหรับองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวในด้านสิ่งดึงดดูใจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัความสวยงานและเอกลกัษณ์ที่โดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับการเดินทางเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบ เช่น รถยนต์
สว่นตวั รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ให้ความส าคญักบัมีสญัญานโทรศพัท์และ
อินเตอร์เน็ตบริการแก่นักท่องเที่ยว ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวพระราชวังของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ภัสสรา เปรมประเสริฐ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการ
สมคัรเข้าท างานของนิสิตนกัศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 210 คน มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคกลาง จ านวน 160 คน เกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.00 
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จ านวน 157 คน ไม่เคยท ากิจกรรมขณะก าลงัศึกษาในมหาวิทยาลยั จ านวน 221 คน กิจกรรมที่
เคยท ามากที่สุดขณะศึกษา คือ การเป็นสมาชิกชมรม จ านวน 210 คน บิดาของผู้ ตอบ
แบบสอบถามท าธุรกิจส่วนตัว จ านวน 166 คน และมารดาท างานธุรกิจส่วนตัว จ านวน 145 คน  
มีการตัดสินใจเข้าท างานด้วยตัวเอง ประเภทขององค์กรที่ต้องการร่วมงานด้วยมากที่สุด คือ 
บริษัทเอกชน และต้องการเข้าท างานกับบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) การรับรู้การ
ประชาสมัพันธ์และการส่งเสริมการสมัครเข้าท างานขององค์กรอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการ
ติดตามจากเว็บไซต์ขององค์ด้วยวิธีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสมัพันธ์ผ่านข่าว
การรับสมัครงาน ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การประชาสัมพันธ์ในด้านความรู้ความ
เข้าใจที่ได้รับจากการประชาสมัพนัธ์ของข้อมลูข่าวสารการสมคัรงาน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้า
ท างานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 กลา่วได้ว่าหากมีการรับรู้ข่าวสารการประชาสมัพนัธ์
และการสง่เสริมการสมคัรเข้าท างานมาก ก็จะสง่ผลให้มีแรงจงูใจในการเข้าท างานมากตามไปด้วย 

สุกันยา คงเขียว กนก เลิศพานิช วรัญญา อรัญวาลัย และ อภิศักด์ิ โพธ์ิปัน้ (2561)  
ได้ศึกษาเร่ือง ความต้องการสื่อในการประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านไม้ดอกไม้
ประดับคลอง 15 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 67 คน อายุช่วง 21– 30 ปี จ านวน 56 คน ระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 77 คน สถานภาพโสด จ านวน 81 คน รายได้ต่อเดือน 10,001–20,000 บาท 
จ านวน 33 คน รู้จักแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่ บ้านไม้ดอกไม้ประดับผ่าน รูปแบบสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อรายการโทรทศัน์ จ านวน 81 คน ผลการจากทดสอบสมมติฐานพบว่า ความ
ต้องการสื่อรูปแบบประชาสัมพันธ์ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ พบว่า 
รูปแบบการประชาสมัพันธ์ จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านไม้ดอกไม้
ประดับคลอง 15 อ าเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก กล่าวได้ว่า รูปแบบการประชาสมัพันธ์ที่ง่าย
และทันสมัย เช่น เฟสบุ๊ค ในการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีเนือ้หาที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน ชัดเจน มีความเข้าใจง่าย และสามารถเชื่อมโยงกับแผนที่ท่องเที่ยวจะส่งผลให้เกิด
แรงจงูใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ 

Parsons (2017) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัด้านการประชาสมัพนัธ์ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ท่องเที่ยว กรณีศึกษา การประชาสมัพันธ์ผ่าน Instagram ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73 อายุ 18-24 ปี ร้อยละ 56.07 อาชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ 
21.31 รูปแบบสื่อที่เข้าชมส่วนใหญ่ใช้ Instagram ร้อยละ 36.45 ใช้เวลาในการสื่อตลอดทัง้วัน 
ร้อยละ 57.01 และสนใจภาพถ่ายภาพในสถานที่ท่องเที่ยว รูปแบบการประชาสัมพันธ์แหล่ง
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ท่องเที่ ยวจาก Instagram ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับภาพถ่าย ค าบอกเล่า
ประสบการณ์ รองลงมาคือ สถานที่มีความแปลกใหม่ ข้อความที่ปรากฏใน Instagram ผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับการแบ่งปันประสบการณ์ในการท่องเที่ยวจากบุคคลอ่ืน 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการแนะน าเส้นทาง
การท่องเที่ยว ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยว กรณีศกึษา การประชาสมัพนัธ์ผ่าน 
Instagram ทัง้นี รู้ปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ ดี เป็นสื่อทางสังคมจะส่งผลต่อแนวโน้มให้เกิด
แรงจงูใจในการท่องเที่ยวด้วย  

ความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการตัดสินใจ 
นรเศรษฐ์ ค าสี และ สมยศ วฒันากมลชยั (2561) ได้ศกึษาเร่ือง อิทธิพลของการรับรู้เร่ือง

ความปลอดภยัของแหลงท่องเที่ยวผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 54 อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 48.5 สถานภาพโสด ร้อยละ 68.2 ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 53.2 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 37.5 ผู้ ตอบ
แบบสอบถามชาวไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 34.50  
และผู้ ตอบแบบสอบถามชาวต่างชาติมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 1,001 -3,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 38.00 มีภูมิล าเนามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 18.50 มีพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 4 ชม. ต่อวัน ร้อยละ 44 ช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์อยู่
ระหว่าง 20.01-24.00 น. ร้อยละ 41.50 สงัคมออนไลน์ที่เลือกใช้มากที่สดุ คือ Social Networking 
เช่น Facebook และ LINE ร้อยละ 76.80 จุดประสงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์คือ เพื่อค้นหา
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และเหตุผลในการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว คือ ความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญเร่ืองความปลอดภัย โดยที่การค้นหาข้อมูล มีค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวมากที่สดุผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ความเข้าใจในสื่อประชาสมัพันธ์ 
ในด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ
นกัท่องเที่ยว อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 

ฐิติพร คณาวงษ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง สัมฤทธิผลการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโครงการ  “12 เมืองต้องห้ามพลาด” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า 
ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 238 คน อายุ 20-39 ปี จ านวน 251 คน 
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สถานภาพโสด จ านวน 281 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 257 อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 145 คน การรับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ ผู้ ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกบัสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และมีการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด จ านวน 265 
คน และความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ 12 เมืองต้องห้ามพลาด” ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญต่อแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามน่าประทับใจ แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในการท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายจากความเครียด ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า อายุ สถานภาพ และอาชีพที่ต่างกนั มีการรับรู้ต่อสื่อประชาสมัพนัธ์ที่แตกต่างกนั 
การรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน และความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโครงการ  “12 เมืองต้องห้ามพลาด” ของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

พรพิมล สมัพัทธพงศ์ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง บทบาทของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 203 คน จบการศึกษามาจากสายสามัญ จ านวน 
188 คน ส่วนใหญ่เลือกศึกษาต่อในสาขานิติศาสตร์ จ านวน 70 คน สาขาการจัดการ จ านวน  
66 คน และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 61 คน ตามล าดับ ผู้ปกครองประกอบอาชีพธุรกิจ
สว่นตวั จ านวน 142 คน มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท จ านวน 187 คน มีการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในด้านสื่อบุคคลจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด้านสื่อมวลชนจากโทรทัศน์ และ
ด้านสื่อเฉพาะกิจจากแผ่นพับทัง้นีก้ารเปิดรับและการรับรู้สื่อประชาสมัพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อ
บุคคล สื่อมวลชน หรือสื่อเฉพาะกิจ มีผลต่อการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อสีประจ าวิทยาลยั ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
เพศ ที่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แตกต่างกัน 
และการประชาสมัพันธ์ ในด้านการเปิดรับสื่อประชาสมัพันธ์และความเข้าใจที่ได้จากการรับรู้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

วนัทิกา หิรัญเทศ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศหญิง จ านวน 213 คน อายุ 26-35 ปี จ านวน 105 คน การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
111 คน ประกอบอาชีพบริษัท/ห้างร้าน/เอกชน จ านวน 112 คน รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001– 
15,000 บาท จ านวน 104 คน รูปแบบการประชาสมัพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับ
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สื่อผ่าน วิทยุ โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร/วารสาร แผ่นพับใบปลิว  จ านวน 109 คน  
สื่อประชาสมัพันธ์มีผลต่อการตดัสินใจมาท่องท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้านพืน้ที่ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถรับรู้ถึงสภาพพืน้ที่มีความสมัพนัธ์และมีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการจัดการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถรับรู้ถึงโครงสร้าง
พืน้ฐาน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย คุณภาพน า้  ไฟฟ้า เป็นต้น ด้านกิจกรรมและกระบวนการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถรับรู้ถึงความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ได้แก่ ดูนก/ส่องสัตว์ล่องแพศึกษาธรรมชาติ ปีนเขา ด าน า้ เที่ยวถ า้/น า้ตก ตกปลา ขี่ม้า/ขี่ช้าง 
เรียนรู้วิถีชีวิตชมุชน เป็นต้น ด้านการมีสว่นร่วม ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่สามารถรับรู้ถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว ผลจากการทดสมมติฐานพบว่า 
รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในแหลง่ท่องเที่ยวจงัหวดันนทบรีุ 

ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์ (2545) ได้ศึกษาเร่ือง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และ
แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 327 คน อายุ 20-29 ปี จ านวน 347 คน
สถานภาพโสด จ านวน 464 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 345 คน อาชีพนักเรียน/
นักศึกษา จ านวน 139 คน รายได้ต่อเดือน 5 ,001 -10,000 บาท  จ านวน 188 คน  ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จ านวน 561 คน วัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน จ านวน 566 คน ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวเป็นวนัหยุดสุดสปัดาห์ 
จ านวน 233 คน นิยมเดินทางไปกับครอบครัว จ านวน 213 คน พาหนะที่ใช้เป็นรถยนต์ส่วนตัว 
จ านวน 361 คน รูปแบบการประชาสัมพันธ์ ผู้ ตอบแบบสอบถามได้รับรู้แหล่งท่องเที่ยวได้จาก 
หนังสือพิมพ์มากที่สุด รองลงมาคือ นิตยสาร/วารสารการท่องเที่ยว และโทรทัศน์ ตามล าดับ  
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศแบบโฮมสเตย์จากสื่อเฉพาะกิจแตกต่างกัน  และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ในด้านข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์จากสื่อมวลชนสื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ  
มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ และความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเนิเวศแบบโฮมสเตย์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

สถาพร สิงหะ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง การเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ
กับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบด าน า้ลึกของนักด าน า้ชาวไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 146 คน อายุ 26-35 ปี จ านวน 121 คน รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 151 คน ระดับหลักสูตรที่ส าเร็จ Advanced Open Water 
จ านวน 135 คน ประสบการณ์ด าน า้มากกว่า 6 ปี ขึน้ไป จ านวน 99 คน วัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวแบบน า้ลึก เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ผู้ตอบสอบถามมีการเปิดรับสื่อ  
ในรูปแบบสื่อประชาสมัพนัธ์ทางอินเทอร์เน็ต และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
สื่อมีความทนัสมยั ประโยชน์ในจากสื่อพบว่า สามารถใช้ข้อมลูข่าวสารที่ได้จากสื่ออินเทอร์เน็ตใน
การตดัสินใจท่องเที่ยวได้ สว่นสื่อจากบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เชื่อว่า
เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพต่อการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า  
การเปิดรับสื่อ ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสื่อเฉพาะกิจ  มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบด าน า้ลกึของนกัด าน า้ชาวไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว 

ปิยณัฐ ไชยกุล สุมิตรา จิระวุฒินันท์ และ ชุติมา เรืองอุตมานันท์ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง 
ความสมัพันธ์ระหว่างการประชาสมัพนัธ์เชิงรุกกับภาพลกัษณ์องค์กรของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดของธุรกิจโรงแรมใน ระดับ 
3-5 ดาว ในประเทศไทย จ านวน 400 คน ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ ได้แก่ ด้านการสร้างเอกลกัษณ์ ด้านการสร้างเหตกุารณ์เทียม และด้านการโฆษณา
เพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการสร้างเอกลักษณ์ 
มีความสัมพัน ธ์และมีผลกระทบเชิงบวกกับภาพลักษณ์ องค์กรโดยรวม  เนื่ องจากการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเป็นกระบวนการสื่อสาร การชีแ้จง การให้ข้อมูลและต้องสร้างความมี  
อัตลักษณ์ที่ โดดเด่นขององค์กร การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการสร้างเหตุการณ์ เทียม  
มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบเชิงบวกกับภาพลักษณ์องค์กรเพื่อสร้างสถานการณ์ที่ดีอัน
ก่อให้เกิดเป็นกิจกรรมขึน้มาเพื่อด าเนินงานประชาสมัพันธ์ขององค์กรโดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ
เพื่อการสร้างภาพลกัษณ์และสร้างความเลื่อมใสและศรัทธาต่อองค์กร ด้านการโฆษณาเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์มีความสมัพันธ์และมีผลกระทบเชิงบวกกับภาพลกัษณ์องค์กรโดยรวมด้านความ
เชื่อมัน่และการยอมรับจากผู้ใช้บริการ 

พระมหากฤษดา นนทวงษ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์เพื่อ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมและภาพลกัษณ์ของวดั ที่ส่งผลต่อค่านิยมใน
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรมของสาธุชนในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลการิวิจัย
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พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 228 คน มีอาชีพรับราชการ จ านวน 
233 คน มีรายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาท จ านวน 113 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  
จ านวน 305 คน ส่วนใหญ่ชอบท่องเที่ยวสถานที่ส าคัญต่างๆ จ านวน 141 คน เข้าวัดไปท าบุญ/ 
ฟังธรรม จ านวน 158 คน โดยรับสื่อประชาสมัพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ทาง
ออนไลน์ จ านวน 219 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นที่ท าให้มีความรู้สึกเลื่อมใสใน
ศาสนาและวัฒนธรรม ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบการประชาสัมพันธ์ 
ทางออนไลน์ ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของวดั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และภาพลกัษณ์
ของวดัสง่ผลต่อค่านิยมในการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวฒันธรรมของสาธุชนในเขตบางนา 

สวุิมล สุวรรณี วีรยา ภัทรอาชาชัย และ อารีรัตน์ แซ่คู (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ผลกระทบ
ของการประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจโรงแรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 128 คน ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ ในเชิงการตลาดเชิงกลยุทธ์ และการจัดวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อ
ภาพลกัษณ์องค์กรของธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ 
0.05 เนื่องจากการที่กิจการให้ความส าคญักบัการวางแผนส าหรับการจดัวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ให้
ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์จะช่วยให้เกิดการเพิ่มการเปิดรับกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็น
อย่างดี อีกทัง้ยังช่วยเพิ่มโอกาสหรือความถ่ี ในการเห็นตราสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มการ
ยอมรับในตราสินค้า สร้างการรับรู้จดจ าของกลุ่มเป้าหมายและยังมีต้นทุนต ่ากว่าการโฆษณา  
ถือเป็นการเผยแพร่ ข้อมลูข่าวสารไปยงัลกูค้าที่ดี  

Pei Chu (2018) ได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัด้านการประชาสมัพนัธ์และแรงจูงใจที่
สง่ผลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวในไต้หวนั ในมมุมองของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิจยัพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.80 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 53.3 การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 81.20 เคยเดินทางไปไต้หวนั ร้อยละ 57.60  รูปแบบการประชาสมัพนัธ์
ท่ี ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ค้นหาข้อมลูผ่านโซเชียลผ่าน Facebook  ร้อยละ 50.20 รองลงมา
คือ การรับข้อมูลผ่านรูปแบบประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube ร้อยละ 46.90 Instagram ร้อยละ 
24.50 และ Twitter ร้อยละ 21.60 ตามล าดับ ในด้านภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวของไต้หวนั ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีทิวทศัน์ที่สวยงามและเป็น
ธรรมชาติ และมีสิ่งอ านวยความสะดวกและเป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวท่ี
ปลอดภยั ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อิทธิพลของรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ และความรู้
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ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล และแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวในไต้หวนั ในมมุมองของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและการตัดสินใจ 
จิรายุทธ์ สนดา (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว และการรับรู้การ

ประชาสมัพนัธ์ทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการกลบัมาเที่ยวซ า้ของนกัท่องเที่ยวไทยในจงัหวดัจนัทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 207 คน มีอายุ 21-30 ปี 
จ านวน 176 คน ระดับการศึกษาอยู่ในช่วงปริญญาตรี จ านวน 277 คน มีอาชีพปัจจุบันเป็น
พนักงานเอกชน จ านวน 205 คน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จ านวน 137 
คน ซึง่มีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวในด้านสถานที่ท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ทัง้นีด้้านสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เช่น สวนผลไม้ต่างๆ เป็นต้น ด้านร้านอาหารและอาหาร ให้ความส าคัญกับมีอาหารที่ขึน้ชื่อของ
จังหวัด เช่น แกงหมูชะมวง,ก๋วยเต๋ียวเส้นจันท์ เป็นต้น ด้านที่พัก ให้ความส าคัญกับการที่พัก
เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ด้านของที่ระลึกและของฝาก ให้ความส าคัญกับมีของที่ระลึกที่เป็น
เอกลกัษณ์ประจ าจงัหวดั ด้านความปลอดภยั ให้ความส าคญักบัมีการติดป้ายค าเตือนต่างๆ ให้แก่
นักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการระมัดระวังในการท่องเที่ยว ด้านการเดินทาง ให้ความส าคัญกับการ
เดินทางสะดวกโดยการเดินทางรถยนต์ ด้านงบประมาณการท่องเที่ยว(ค่าใช้จ่าย) ให้ความส าคญั
กับคุ้ มค่าเงินที่จ่ายไป ด้านการรับรู้การประชาสัมพันธ์ ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์
ส าหรับจัดกิจกรรมของจังหวัด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว 
ด้านงบประมาณการท่องเที่ยว (ค่าใช้จ่าย) และภาพลกัษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว และการรับรู้การ
ประชาสมัพนัธ์ทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจกลบัมาเที่ยวซ า้ของนกัท่องเที่ยวไทยในจงัหวดั
จนัทบรีุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

จุติมา ไกรอาบ ชุติมา โพธิสุวรรณ์ และ นันท์มนัส โพธิเสถียร (2560)  ได้ศึกษาเร่ือง  
การรับรู้ภาพลักษณ์และการยอมรับคุณค่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.25 มีอายุระหว่าง 20–30 ปี 
ร้อยละ 48.75 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 60 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 
38.25 มีรายได้ต่อเดือน 15,000–25,000 บาท ร้อยละ 35.25 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและการยอมรับคุณค่าการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแตกต่างกัน  
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ส่วน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีการยอมรับคุณค่าการท่องเที่ยว  
ไม่แตกต่างกนั ทัง้นีรั้บรู้ภาพลกัษณ์และการยอมรับคณุค่าการท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เข้ามาท่องเที่ยวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร หากมีพัฒนาและการให้ความส าคัญกับ
เร่ืองความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว 

พรชนก เหลืองอ่อน (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ
ความตัง้ใจเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันของนักท่องเที่ยว ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 151 คน ประกอบอาชีพ
พนกังานเอกชน จ านวน 92 คน ระดบัรายได้ต่อเดือน มากกว่า 40,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 53 คน
เคยไปเที่ยวไต้หวนัอย่างน้อย 1 ครัง้ จ านวน 74 คน และชอบเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศโซน
เอเชีย จ านวน 159 คน มีการรู้จกัประเทศไต้หวนัผ่านภาพยนตร์และละคร จ านวน 19 คน โดยการ
รับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความตัง้ใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ซึ่งภาพลกัษณ์ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกบัสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม ด้านคุณค่า ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวไต้หวัน
คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ไป ด้านจิตวิทยา ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวในไต้หวันท าให้เกิดแรง
บนัดาลใจที่จะท่องเที่ยวในครัง้ต่อไป และด้านการสื่อสาร ให้ความส าคญักับการเสนอข้อมลูด้าน
การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ผลจากการทดสอบสมติฐานพบว่า มีเพียงด้านการรับรู้ภาพลักษณ์
ด้านจิตวิทยา และภาพลกัษณ์ด้านการสื่อสาร ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนภาพลกัษณ์ด้านคุณค่าและภาพลกัษณ์ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ไม่สง่ผลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวนั 

ฤดี หลิมไพโรจน์ และไกรฤกษ์ ป่ินแก้ว (2555) ได้ศกึษาเร่ือง อิทธิพลของภาพลกัษณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อความตัง้ใจกลบัมาเที่ยวซ า้ท่ี
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
238 คน มีช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 156 คน เป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง จ านวน 144 คน 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10 ,001 - 15,000 บาท จ านวน 96 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี  
มีภูมิล าเนาที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 128 คน เดินทางมาเที่ยว 2-4 ครัง้ จ านวน 157 คน 
วัตถุประสงค์ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อไหว้พระและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ จ านวน 145 คน ส าหรับการ
เปิดรับข่าวสารท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข่าวสารเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยว 2-4 ครัง้ต่อปี จ านวน 182 คน ได้รับข่าวสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ จ านวน 195 คน  
สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ Facebook จ านวน 271 คน ข้อมูลการท่องเที่ยวที่ต้องการข้อมูลแนะน า
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เส้นทางการเดินทาง จ านวน 187 คน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านสิ่งดึงดูดของแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ด้าน
ความปลอดภยั และภาพลกัษณ์ด้านของที่ระลกึ มีผลต่อการตดัสินใจกลบัมาท่องเที่ยวซ า้ที่จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

วีระพงศ์ มาลยั ศิริลกัษณ์ โรจนกิจอ านวย และ ลดัดาวลัย์ แก้วกิติพงษ์ (2561) ได้ศึกษา
เร่ือง ปัจจัยคุณลักษณะเชิงจิตวิทยาและคุณลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางของประเทศไทย: มุมมองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบอบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.7 คน อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 45.30
รายได้ 150,001 - 500,000 บาทต่อปี ร้อยละ 45.3 กลุ่มนักท่องเที่ยวมาจาก East Asia (ไม่รวม 
China) ร้อยละ 19.50 ทัง้นี ้คุณลกัษณะเชิงจิตวิทยา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับการ
มาพักผ่อนเพื่อความผ่อนคลาย และคุณลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านการ
เดินทางสะดวกสบาย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัค่าใช้จ่ายที่พกั ด้านสภาพภูมิอากาศ
และบรรยากาศที่ดี ให้ความส าคัญกับ สภาพภูมิอากาศดี ความสะอาด และความไม่แออัด  
ด้านธรรมชาติที่น่าร่ืนรมย์ ให้ความส าคัญกับชายหาดมีความธรรมชาติและน่าร่ืนรมย์  ด้าน
กิจกรรมที่น่าสนใจ ให้ความส าคัญกับสวนสนุกที่น่าสนใจ และด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ให้
ความส าคัญกับสถานที่ช็อปปิง้ ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความสัมพันธ์ทางด้าน
ภาพลกัษณ์เชิงจิตวิทยาและภาพลกัษณ์สถานที่ท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปยงั
จดุหมายปลายทาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

Mohamed and Nejati (2014) ได้ศึกษาเร่ือง การตรวจสอบปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพล 
ต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศนักท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.2 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 62.90 การศึกษาสูงกว่า
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 44.80 สถานภาพสมรส ร้อยละ 53 และเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียน 
ร้อยละ 22.8 ผลจากการศึกษาครัง้นี ้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกบัภาพลกัษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวในด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่มี เอกลักษณ์ ด้านลักษณะทางกายภาพภาพสิ่งแวดล้อม  
ให้ความส าคัญการท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความคุ้มค่า ด้านการสื่อสารที่ใช้ในการท่อง เที่ยวให้
ความส าคัญกบัการโฆษณาการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ด้านคณุภาพการบริการ ให้ความเป็น
มืออาชีพของผู้ จัดการการท่องเที่ยวและผู้ ให้บริการ ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านลกัษณะทางกายภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการ
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สื่อสารที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยว และคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศของนกัท่องเที่ยว 



 

บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ืองแรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ 

การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งการวิจัย 
ในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก าหนดประชากรและสุม่ตวัอย่าง 
2. สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
4. เก็บรวบรวมข้อมลู 
5. จดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
ก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด

อ่างทอง ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สตูรการค านวณโดยไม่ทราบขนาดประชากร 
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) โดยมีการก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณไม่เกิน 5% จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่าง ทัง้หมด 385 ตัวอย่าง และส ารองไว้ 5% 
เท่ากบั 15 ตวัอย่าง รวมกลุม่ตวัอย่างได้ทัง้หมด 400 คน  โดยมีวิธีการสุม่ตวัอย่าง ดงันี  ้   

 

n =
𝑍2 𝑝𝑞

𝑒2
 

 
โดย 

n = ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
p = ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุม่จากประชากรทัง้หมด (p = 0.50) 
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q = 1-p 
e = ระดบัความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึน้ได้ 
Z = ค่าปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงแบบปกติ (Z = 1.96) 

ส าหรับงานวิจัยนีผู้้ วิจัยได้ก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่  95% Z เท่ากับ 1.96 และ
ก าหนดให้ e เท่ากบั 0.05 แทนค่าได้ ดงันี ้ 

 

n =
1.962(0.50)(1 − 0.50)

0.052
 

        n = 385 คน 

 
ดังนัน้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เท่ากับ 385 คน โดยมีการเผื่อการสูญเสีย

ของแบบสอบถามไว้ที่ 5% เท่ากบั 15 คน ซึง่จะเก็บแบบสอบถามจ านวน 400 ตวัอย่าง 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ขัน้ตอนที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ  (Stratified Random Sampling)  
ใช้วิธีเทียบสดัส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) จากจ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม 7 อ าเภอ (ส านักงานจังหวดัอ่างทอง, 2562)  ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
แยกตามรายอ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองอ่างทอง จ านวน 100 คน อ าเภอวิเศษชยัชาญ จ านวน 67 
คน อ าเภอโพธ์ิทอง จ านวน 89 คน อ าเภอป่าโมก จ านวน 89 คน อ าเภอแสวงหา จ านวน 11 คน 
อ าเภอไชโย จ านวน 22 คน และอ าเภอสามโก้ จ านวน 22 คน 

 
ตาราง 9 จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั 

 

ที่ตัง้ของแหลง่ท่องเที่ยว 
จ านวน 
(แห่ง) 

สดัสว่นในการเก็บกลุม่
ตวัอย่าง 

จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
(คน) 

อ าเภอเมืองอ่างทอง 9 25.00 100 
อ าเภอวิเศษชยัชาญ 6 16.67 67 
อ าเภอโพธ์ิทอง 8 22.22 89 
อ าเภอป่าโมก 8 22.22 89 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

ที่ตัง้ของแหลง่ท่องเที่ยว 
จ านวน 
(แห่ง) 

สดัสว่นในการเก็บ
กลุม่ตวัอย่าง 

จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
(คน) 

อ าเภอแสวงหา 1 2.78 11 

อ าเภอไชโย 2 5.56 22 

อ าเภอสามโก้ 2 5.56 22 

รวม 36 100 400 

 
ขัน้ตอนที่ 2 วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

ผู้ วิจัยจะใช้การเก็บแบบสอบถามจากลุ่มตัวอย่างด้วยความสะดวกและเต็มใจในการตอบ
แบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามไปสุม่แจกในพืน้ที่ที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดั
อ่างทอง ทัง้ 7 อ าเภอ เช่น วดั โบราณสถาน โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ประเพณี วัฒนธรรมพืน้บ้าน 
และตลาดน า้ จนกว่าจะครบตามจ านวน 400 ตวัอย่าง  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เค ร่ืองมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อการศึกษาวิจัย  คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) การวิจัยเร่ืองแรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง 
โดยผู้วิจยัได้สร้างจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคล  
1.1 เพศ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก 

(Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ดงันี ้

1.1.1 เพศชาย 
1.1.2 เพศหญิง 
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1.2 อายุ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก 
(Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (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 ขึน้ไป 

1.3 สถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลาย
ค าตอบให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Norminal Scale) ดงันี ้

1.3.1 โสด 
1.3.2 สมรส/อยู่ด้วยกนั 
1.3.3 หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่     

1.4 ระดบัการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบ
ให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภท (Ordinal Scale)ดงันี ้

1.4.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
1.4.2 ปวส./อนปุริญญา  
1.4.3 ระดบัปริญญาตรี 
1.4.4 สงูกว่าระดบัปริญญาตรี 

1.5 รายได้ต่อเดือน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบ
ให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) ดงันี ้(ชิตวร ประดิษฐ์รอด, 2557) 

1.5.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 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 ขึน้ไป 
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1.6 อาชีพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก 
(Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Norminal Scale) 
ดงันี ้

1.6.1 นกัเรียน/นกัศกึษา 
1.6.2 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.6.3 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.6.4 ธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ 
1.6.5 แม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอาย ุ
1.6.6 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ..................... 

1.7 ภูมิล าเนาเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open -Ended Question) โดยใช้
ระดบัการวดัข้อมลูแบบอตัราสว่น  

ภมูิล าเนาของท่านอยู่จงัหวดั ………………… 
ส่วนที่ 2 แรงจงูใจในการท่องเที่ยว   

โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยมีจ านวนค าถาม 16 
ข้อ แบ่งเป็น ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการเข้าถึง และด้านการบริการ  
ด้านละ 4 ข้อ โดยใช้ลกัษณะค าถามแบบ Likert Scale และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร
ภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดบัคะแนนตามความคิดเห็น ดงันี ้

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย 
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

หลงัจากรวบรวมข้อมลูแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถ่ีเพื่อท าการอภิปรายผลค านวณ จากสมการดงันี ้

 

ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น =  
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ำสุด

จำนวนชั้น
 

=  
5 − 1

5
 

= 0.80 
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เกณฑ์การแปลความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้
4.21 – 5.00 มีแรงจงูใจในการท่องเที่ยวในระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20 มแีรงจงูใจในการท่องเที่ยวในระดบัดี 
2.61 – 3.40 มแีรงจงูใจในการท่องเที่ยวในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 มแีรงจงูใจในการท่องเที่ยวในระดบัไม่ดี 
1.00 – 1.80 มแีรงจงูใจในการท่องเที่ยวในระดบัไม่ดีอย่างมาก 

ส่วนที่ 3 การรับรู้นโยบายภาครัฐ 
โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายปิด จ านวน 16 ข้อ แบ่งเป็น 

ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
และด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว ด้านละ 4 ข้อ โดยใช้ลกัษณะค าถามแบบ Likert 
Scale ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดับคะแนนตามความ
คิดเห็น ดงันี ้

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย  
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

หลงัจากรวบรวมข้อมลูแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถ่ีเพื่อท าการอภิปรายผลค านวณ จากสมการดงันี ้
 

ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น =  
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ำสุด

จำนวนชั้น
 

=  
5 − 1

5
 

=  0.80 

 
เกณฑ์การแปลความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้

4.21 – 5.00 มีการรับรู้นโยบายภาครัฐในระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20 มกีารรับรู้นโยบายภาครัฐในระดบัดี 
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2.61 – 3.40 มกีารรับรู้นโยบายภาครัฐในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 มกีารรับรู้นโยบายภาครัฐในระดบัไม่ดี 
1.00 – 1.80 มกีารรับรู้นโยบายภาครัฐในระดบัไม่ดีอย่างมาก 

ส่วนที่ 4 การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว 
โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายปิดมีจ านวน 8 ข้อ ได้แก่  

ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ และ ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์ ด้านละ  
4 ข้อ โดยใช้ลักษณะค าถามแบบ Likert Scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) ตามระดบัคะแนนตามความคิดเห็น ดงันี ้

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย 
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

หลงัจากรวบรวมข้อมลูแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถ่ีเพื่อท าการอภิปรายผลค านวณ จากสมการดงันี ้

 

ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น =  
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ำสุด

จำนวนชั้น
 

=  
5 − 1

5
 

=  0.80 

เกณฑ์การแปลความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้
4.21 – 5.00 มีการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวในระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20 มกีารประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวในระดบัดี 
2.61 – 3.40 มกีารประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 มกีารประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวในระดบัไม่ดี 
1.00 – 1.80 มกีารประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวในระดบัไม่ดีอย่างมาก 
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ส่วนที่ 5 ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว 
โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามปลายปิดมีจ านวน 16 ข้อ ได้แก่  

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านคณุค่า ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสาร ด้านละ 4 ข้อ เป็นแบบ Likert 
Scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดับคะแนนตาม
ความคิดเห็น ดงันี ้

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย 
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

หลงัจากรวบรวมข้อมลูแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถ่ีเพื่อท าการอภิปรายผลค านวณ จากสมการดงันี ้

 

ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น =  
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ำสุด

จำนวนชั้น
 

=  
5 − 1

5
 

=  0.80 

เกณฑ์การแปลความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้
4.21 – 5.00 มีภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวในระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20 มภีาพลกัษณ์การท่องเที่ยวในระดบัดี 
2.61 – 3.40 มภีาพลกัษณ์การท่องเที่ยวในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 มภีาพลกัษณ์การท่องเที่ยวในระดบัไม่ดี 
1.00 – 1.80 มภีาพลกัษณ์การท่องเที่ยวในระดบัไม่ดีอย่างมาก 

ส่วนที่ 6 การตดัสินใจ 
โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามปลายปิดมีจ านวน 20 ข้อ ได้แก่  

ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจ 
และด้านความรู้สึกหลงัการท่องเที่ยว ด้านละ 4 ข้อ โดยใช้ลกัษณะค าถามแบบ Likert Scale โดย
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ใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดับคะแนนตามความคิดเห็น 
ดงันี ้

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย 
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

หลงัจากรวบรวมข้อมลูแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถ่ีเพื่อท าการอภิปรายผลค านวณ จากสมการดงันี ้

 

ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น =  
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่าสุด

จำนวนชั้น
 

=  
5 − 1

5
 

=  0.80 

เกณฑ์การแปลความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้
4.21 – 5.00 มีการตดัสินใจท่องเที่ยวในระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20 มกีารตดัสินใจท่องเที่ยวในระดบัดี 
2.61 – 3.40 มกีารตดัสินใจท่องเที่ยวในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 มกีารตดัสินใจท่องเที่ยวในระดบัไม่ดี 
1.00 – 1.80 มกีารตดัสินใจท่องเที่ยวในระดบัไม่ดีอย่างมาก 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัเร่ือง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ 
การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว เชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ซึง่ผู้วิจยัได้มีการสร้างเคร่ืองมือตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  เพื่อให้
สอดคล้องกบัความมุ่งหมายของงานวิจยั 
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2. เมื่อท าการศึกษาและทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้ว จะน ามาก าหนดขอบเขต
ของแบบสอบถาม และสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุถึงความมุ่งหมายในการวิจยั 

3. น าแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยได้สร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาถึง ความถกูต้อง เที่ยงตรง ความเหมาะสมทางด้านภาษา ความสอดคล้องกบัตวัแปร
ที่ศกึษา เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องเหมาะสมสามารถน าไปใช้งานได้ 

4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ไปหาความเชื่อมัน่ โดยน าไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 ชุด โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient Alpha) 
ของครอนบัค (Cronbach) โดยมีค่าระหว่าง 0 – 1 ซึ่งในงานวิจัยนีย้อมรับค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่
ระดบั 0.70  ขึน้ไป (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ดงันี ้

แรงจงูใจในการท่องเที่ยว 
1. ด้านสิ่งดงึดดูใจ                                                ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.851 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลง่ท่องเที่ยว      ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.832 
3. ด้านการเข้าถึง                                                ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.891 
4. ด้านการบริการ                                                ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.871 
การรับรู้นโยบายภาครัฐ 
1. ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว            ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.889 
2. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว                        ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.876 
3. ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี                        ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.910 
4. ด้านบคุลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว           ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.913 
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว 
1. ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์                        ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.893 
2. ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.869 
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว 
1. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว                                    ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.904 
2. ด้านคณุค่า                                                ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.896 
3. ด้านจิตวิทยา                                                ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.807 
4. ด้านการสื่อสาร                                     ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.858 
การตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
1. ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ                       ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.794 
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2. ด้านการค้นหาข้อมลู                                    ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.799 
3. ด้านการประเมินทางเลือก                        ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.900 
4. ด้านการตดัสินใจ                                    ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.880 
5. ด้านความรู้สกึหลงัการท่องเที่ยว                        ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.816 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยในครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจยัมีการจดัเก็บรวมรวมข้อมลู ดงันี ้

1. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้
รวบรวมไว้ ได้แก่ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต บทความ สารนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ และรายงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
กลุม่เปา้หมายท่ีเป็นนกัท่องเที่ยวในจงัหวดัอ่างทอง จ านวน 400 คน 

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
หลังจากที่ได้จัดเก็บแบบสอบถามและตรวจสอบความเรียบร้อย ผู้ วิจัยจะได้น า

แบบสอบถามมาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ความเรียบร้อยและความถูกต้องสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม 
2. น าแบบสอบถามที่ได้มาลงรหัส (Coding) ที่ก าหนดไว้ เพื่อน าไปประมวลผล

ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวในจังหวดัอ่างทอง จ านวน 400 
คน ซึง่ผู้วิจยัมีการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบ
ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดงันี ้ 

1.1 แบบสอบถามส่วนท่ี 1 เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยจะแสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละ  
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1.2 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัแรงจงูใจในการท่องเที่ยว โดยจะแสดงผลเป็น
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เก่ียวกับการรับรู้นโยบายภาครัฐ โดยจะแสดงผลเป็น
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.4 แบบสอบถามส่วนท่ี 4 เก่ียวกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  โดยจะ
แสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.5 แบบสอบถามส่วนที่ 5 เก่ียวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยจะแสดงผล
เป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.6 แบบสอบถามส่วนที่ 6 เก่ียวกับการตดัสินใจ โดยจะแสดงผลเป็นค่าคะแนน
เฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ ใช้ทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัย มีการใช้สถิติในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) ในการหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในรูปของ
การท านายของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1-6  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 
 

𝑃 =  
𝑓(100)

𝑛
 

 
เมื่อ  

P  แทน  ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 

𝑓  แทน  ความถ่ีหรือจ านวนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ 

𝑛    แทน   จ านวนความถ่ีทัง้หมดหรือจ านวนประชากร 
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1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 
 

                       �̅�  =  
Σ𝑋

𝑛
    

 
เมื่อ  

�̅�     แทน    ค่าคะแนนเฉลี่ย 

Σ𝑋   แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

𝑛     แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (กัลยา วา

นิชย์บญัชา, 2561) 
 

𝑆. 𝐷. =  √
𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥2)

𝑛(𝑛 − 1)
 

 
เมื่อ  

S.D. แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

𝑥  แทน  คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 
∑ 𝑥2 แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

(∑ 𝑥2) แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

𝑛               แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

𝑛 − 1    แทน  จ านวนตวัแปรอิสระ 
 

2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
สถิติที่ใช้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การหาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามโดยใช้วดัค่าสมัประสิทธิแอลฟ่า (Cronbacha’alpha Coefficient) โดยใช้สูตรดังนี ้
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 
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                          α =
𝑘𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1+(𝑘−1)𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

เมื่อ  

Cronbach’s Alpha  แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใน
สว่นที่ก าหนด 

k แทน จ านวนค าถามของแบบสอบถาม 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน ค่าเฉลี่ ยของค่าแปรปรวนระหว่าง
ค าถามต่างๆ 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
ผลลพัธ์ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 

   1 ค่าที่ใกล้เคียงกบั 1 แสดงว่ามีความเชื่อมัน่สงู 
 

3. สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 
ใช้ ในการหาค่าความสัมพัน ธ์ของตัวแปร อิสระที่ ใช้ ในการศึกษา เพื่ อป้องกันการเกิ ด
Multicollinearity มีสตูร ดงันี ้ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

 
𝑛Σ𝑥𝑦 − (Σ𝑥)(Σ𝑥𝑦)

√[𝑛Σ𝑥2 − (Σ𝑥2)][𝑛Σ𝑦2 − (Σ𝑦2)]
 

 
เมื่อ 

𝑟𝑥𝑦    แทน   สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

Σ𝑥      แทน    ผลรวมคะแนนของ 𝑥 

Σ𝑦      แทน    ผลรวมคะแนนของ 𝑦 

Σ𝑥2   แทน    ผลรวมของคะแนนชดุ 𝑥 แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

Σ𝑦2   แทน    ผลรวมคะแนนของชดุ 𝑦 แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

Σ𝑥𝑦   แทน    ผลรวมของผลคณูระหว่าง 𝑥 และ 𝑦 
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4. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
จากสมการแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) และตวัแปรอิสระ (X) จะ

เห็นว่ากลุ่มตัวแปรอิสระ  (𝑎 +  𝛽1𝑋1 + 𝛽1𝑋1+. . . + 𝛽𝑘𝑋𝑘  สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตามได้ส่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบายได้นี ้

เรียกว่า ค่าความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ( Error : 𝜀) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคณูจะ

เป็นการพยากรณ์หาค่าสมัประสิทธ์ิ α และ β จากค่าสถิติ a และ b ที่ได้จากการค านวณโดยกลุ่ม
ตัวอย่างโดยหลกัการวิเคราะห์ คือ ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีค านวณได้จะต้องเป็นค่าสมัประสิทธ์ิท่ีท าให้
สมการดงักลา่ว โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนก าลงัสองรวมกนัน้อยที่สดุ (Ordinary Least Square : 
OLS) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

 
สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 

 

Y = 𝛼 +  𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +  … +  𝛽𝑘𝑋𝑘 +  𝜀  
 

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอย่าง 
 

 Y = 𝛼 + 𝑏1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +  … +  𝛽𝑘𝑋𝑘  
 
โดยที่  

𝑋  คือ ตวัแปรอิสระ 

𝑌    คือ ตวัแปรตาม 

𝐾   คือ จ านวนตวัแปรอิสระ 
 



 

บทท่ี 4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 

การวิจยัครัง้นีมุ้่งในการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสมัพนัธ์
และภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
ซึง่ในการวิเคราะห์และแปลผลความหมายในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ 
ที่ใช้ในการวิจยั ดงันี ้

n                   แทน      จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

�̅�                   แทน      ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
S.D.               แทน      ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
SS                 แทน      ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS                แทน      ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
df      แทน     ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
t      แทน     ค่าที่ใช้พิจารณา T – Distribution 
F      แทน     ค่าที่ใช้พิจารณา F - Distribution 
H0                  แทน      สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1                         แทน      สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
b                   แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (Unstandardized) 
β                  แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ซึง่พยากรณ์ใน 
                                   รูปคะแนนมาตรฐาน 
SE                 แทน      ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ 
R                   แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์พหคุณู 
Ajusted R2       แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิการท านายท่ีปรับแก้แล้ว 
**      แทน      นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  
*                    แทน      นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการน าเสนอและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้แสดงผลการ
วิเคราะห์ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้



  103 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพและภมูิล าเนา 
ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก ด้านการเข้าถึง และด้านการบริการ 
ตอนที่  3 การรับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการ

ท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ทางการท่องเที่ยว 

ตอนที่  4 การประชาสัมพัน ธ์การท่องเที่ ยว  ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ 

ตอนที่ 5  ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านคณุค่า 
ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสาร 

ตอนที่  6 การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  ประกอบด้วย  
ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจ 
และด้านความรู้สกึหลงัการซือ้ 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก ด้านการเข้าถึง ด้านการบริการ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยว 
เชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ทางการท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

สมมติฐานที่ 3 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

สมมติฐานที่ 4 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
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สมมติฐานที่ 5 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

สมมติฐานที่  6 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสถานที่ท่องเที่ยว  
ด้านคณุค่า ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสาร ของนกัท่องเที่ยวในจังหวดัอ่างทอง ที่มีอิทธิพลต่อ
ด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่  1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพและภูมิล าเนา โดยใช้วิธีการแจกแจงความถ่ี
และร้อยละ ผลการวิเคราะห์ ดงัตาราง 10 

 
ตาราง 10 จ านวนความถ่ีและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และภูมิล าเนา 

 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ    

 
ชาย 159 39.70 

 หญิง 241 60.30 

  รวม 400 100.00 

2. อายุ    

 
18 - 25 ปี 84 21.00 

 26 – 33 ปี 107 26.80 

 34 – 41 ปี 78 19.50 

 42 – 49 ปี 82 20.50 

 50 ปี ขึน้ไป 49 12.30 

  รวม 400 100.00 

 



  105 

ตาราง 10(ต่อ) 

 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. สถานภาพสมรส   

 
โสด 162 40.50 

 สมรส 211 52.70 

 หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 27 6.80 
  รวม 400 100.00 

4. ระดบัการศกึษา   

 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 150 37.50 

 ปวส./อนุปริญญา 130 32.50 

 ระดบัปริญญาตรี 107 26.70 

 สงูกว่าระดบัปริญญาตรี 13 3.30 

  รวม 400 100.00 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 223 55.70 

 15,001 – 30,000 บาท 147 36.80 

 30,001 – 45,000 บาท 20 5.00 

 มากกว่า 45,001 บาท ขึน้ไป 10 2.50 

  รวม 400 100.00 

6. อาชีพ    

 
นกัเรียน/นกัศกึษา 62 15.50 

 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 42 10.50 

 พนกังานบริษัทเอกชน 133 33.20 

 ธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ 58 14.50 

 แม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอายุ 42 10.50 

 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ..................... 63 15.80 
  รวม 400 100.00 
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ตาราง 10(ต่อ) 

 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

7. ภมูิล าเนา   

 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 92 23.00 

 ภาคเหนือ 10 2.50 

 ภาคกลาง 267 66.70 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 8 2.00 

 ภาคตะวนัออก 19 4.80 

 ภาคตะวนัตก 2 0.50 

 ภาคใต้ 2 0.50 

  รวม 400 100.00 

 
จากตาง 10 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใน

การวิจยัครัง้นีม้ีจ านวนกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 คน มีผลการวิเคราะห์ ดงันี ้
เพศ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.30 และเพศชาย จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 
อายุ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 33 ปี จ านวน 107 คน  

คิดเป็นร้อยละ 26.80 รองลงมาคือ 18 - 25 ปี จ านวน 84 คิดเป็นร้อยละ 21.00 42 – 49 ปี จ านวน 
82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50  34 – 41 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และอายุ 50 ปี ขึน้
ไป จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 

สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.70 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 และ
สถานภาพหย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80  

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาคือ ปวส./อนุปริญญา 
จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 ระดับปริญญาตรี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 
และสงูกว่าระดบัปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 223 คิดเป็นร้อยละ 55.70 รองลงมาคือ 15,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 30,001 – 45,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

อาชีพ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.20 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.80 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของ
กิจการ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจและแม่บ้าน/พ่อบ้าน 
/เกษียณอาย ุจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50  

ภูมิล าเนา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง จ านวน 267 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.70 รองลงมาคือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.00 ภาคตะวันออก จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 ภาคเหนือ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.50 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ภาคตะวันตกและภาคใต้ 
จ านวนภาคละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 

ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านส่ิงดึงดูดใจ ด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ ยว ด้านการเข้าถึง และด้านการบริการ โดยใช้วิธีการ
แสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ดังนี ้

 
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมด้านแรงจงูใจในการท่องเที่ยว 

 

แรงจูงใจในการท่องเท่ียว 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านสิ่งดงึดดูใจ 4.21 0.496 ดีมาก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลง่ท่องเที่ยว 4.03 0.910 ดี 

ด้านการเข้าถึง 4.11 0.600 ดี 

ด้านการบริการ 3.79 0.627 ดี 

ผลรวมแรงจูงใจในการท่องเท่ียว 4.04 0.658 ดี 
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จากตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 1 ด้าน และระดับดี จ านวน 3 ด้าน โดยด้านด้านสิ่งดึงดูดใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.21 
รองลงมาคือ ด้านการเข้าถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลง่ท่องเที่ยว 
และด้านการบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 และ 3.79 ตามล าดบั 

 
ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจงูใจในการท่องเที่ยว ด้านสิ่งดงึดดูใจ 

 

แรงจูงใจในการท่องเท่ียว 
ระดับความคิดเหน็ 

 �̅� S.D. แปลผล 

ด้านส่ิงดึงดูดใจ    
1. สถานที่ท่องเที่ยว มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของ
สิ่งก่อสร้างที่สวยงาม 

4.34 0.535 ดีมาก 

2. สถานที่ท่องเที่ยว มีความเป็นเอกลกัษณ์ที่โดดเด่น 4.10 0.618 ดี 
3. สถานที่ท่องเที่ยว มีประวติัศาสตร์ความเป็นมาที่น่า
ค้นหา 

4.17 0.634 ดี 

4. สถานที่ท่องเที่ยว มีภมูิทศัน์แหลง่ท่องเที่ยวที่
สวยงาม 

4.22 0.676 ดีมาก 

ผลรวมด้านส่ิงดึงดูดใจ 4.21 0.496 ดีมาก 

 
จากตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

ด้านสิ่งดึงดูดใจ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 ข้อ โดยสถานที่ท่องเที่ยว มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของ
สิ่งก่อสร้างที่สวยงาม มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.34 รองลงมาคือ สถานที่ท่องเที่ยว มีภูมิทศัน์แหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ทัง้นีอ้ยู่ในระดับดี จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ สถานที่
ท่องเที่ยว มีประวติัศาสตร์ความเป็นมาที่น่าค้นหาและสถานที่ท่องเที่ยว มีความเป็นเอกลกัษณ์ที่
โดดเด่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 และ 4.10 ตามล าดบั 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจงูใจในการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกในแหลง่ท่องเที่ยว 

 

แรงจูงใจในการท่องเท่ียว 
ระดับความคิดเหน็ 

 �̅� S.D. แปลผล 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
1. มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ 4.08 0.707 ดี 
2. มีห้องสขุาที่เพียงพอกบัปริมาณนกัท่องเที่ยว 4.03 0.742 ดี 
3. มีกล้องวงจรปิด รอบบริเวณแหลง่ท่องเที่ยวที่เพียงพอ 4.26 2.699 ดีมาก 
4. มีถงัขยะที่เพียงพอ 3.76 0.943 ดี 
ผลรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.03 0.910 ดี 

 
จากตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีมากจ านวน 1 ข้อ โดยมีกล้องวงจรปิด รอบบริเวณแหล่งท่องเที่ยว  
ที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.26 ทัง้นีอ้ยู่ในระดับดี จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ มีสถานที่จอดรถ 
ที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 มีห้องสุขาที่เพียงพอกับปริมาณนักท่องเที่ยว และมีถังขยะ  
ที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 และ 3.76 ตามล าดบั 

 
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจงูใจในการท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง 

 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเหน็ 

  �̅� S.D. แปลผล 
ด้านการเข้าถึง    
1. ท่านสามารถเดินทางมายงัสถานที่ท่องเที่ยวได้สะดวกและรวดเร็ว 4.20 0.684 ดี 

2. มีปา้ยบอกทางที่ตัง้ของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เป็นระยะๆ 4.10 0.739 ดี 

3. สภาพถนนในการเดินทางไปแหลง่ท่องเที่ยวมีสภาพดี 4.09 0.699 ดี 

4. การเข้าถึงแหลง่ท่องเที่ยวมีความปลอดภยั 4.05 0.748 ดี 

ผลรวมด้านการเข้าถึง 4.11 0.600 ดี 
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จากตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
ด้านการเข้าถึงพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยสามารถเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวได้สะดวกและรวดเร็ว  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 4.20 รองลงมาคือ มีป้ายบอกทางที่ตัง้ของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เป็นระยะๆ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 สภาพถนนในการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพดี และการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความปลอดภยั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 และ 4.05 ตามล าดบั 

 
ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจงูใจในการท่องเที่ยว ด้านการบริการ 

 

แรงจูงใจในการท่องเท่ียว 
ระดับความคิดเหน็ 

 �̅� S.D. แปลผล 
ด้านการบริการ    
1. มีศนูย์บริการนกัท่องเที่ยวที่เพียงพอต่อจ านวนนกัท่องเที่ยว 4.03 0.695 ดี 
2. มีร้านอาหาร ที่หลากหลาย ไว้บริการต่อนกัท่องเที่ยว 3.94 0.705 ดี 
3. มีร้านขายของที่ระลกึ จ าหน่ายแก่นกัท่องเที่ยว 3.84 0.761 ดี 
4. มี Wi-Fi ให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยว 3.34 0.973 ปานกลาง 
ผลรวมด้านการบริการ 3.79 0.627 ดี 

 
จากตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

ด้านการบริการพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดบัดี จ านวน 3 ข้อ โดยมีศนูย์บริการนกัท่องเที่ยวที่เพียงพอต่อจ านวนนกัท่องเที่ยว 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.03 รองลงมาคือ มีร้านอาหาร ที่หลากหลาย ไว้บริการต่อนักท่องเที่ยว  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 มีร้านขายของที่ระลึกจ าหน่ายแก่นกัท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 ทัง้นี ้
อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ข้อ คือ มี Wi-Fi ให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.34 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 3 การรับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้านบุคลากร 
ที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมการรับรู้นโยบายภาครัฐ 
 

การรับรู้นโยบายภาครัฐ 
ระดับความคิดเหน็ 

 �̅� S.D. แปลผล 

ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 3.80 0.655 ดี 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 3.78 0.609 ดี 

ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี 3.17 0.916 ปานกลาง 

ด้านบคุลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว 3.68 0.783 ดี 

 
จากตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการรับรู้นโยบายภาครัฐ 

พบว่า อยู่ในระดับดี จ านวน 3 ด้าน โดยด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.80 รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ด้านบุคลากรที่
ให้บริการทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ทัง้นีอ้ยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ด้าน  
คือด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.17 ตามล าดบั 

 
ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้านการเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยว 

 

การรับรู้นโยบายภาครัฐ 
ระดับความส าคัญ 

 �̅� S.D. แปลผล 

ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว    
1. มีการจดัการจราจรในแหลง่ท่องเที่ยวที่ดี 4.06 0.662 ดี 

2. ท่านสามารถเดินทางมาแหลง่ท่องเที่ยวได้ทัง้ เช่น 
รถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถไฟ เป็นต้น 

3.79 0.791 ดี 

3. สามารถค้นหาแหลง่ท่องเที่ยวผ่าน Google Maps ได้ 3.65 0.827 ดี 

4. มีบริการรถโดยสารเชื่อมต่อระหว่างแหลง่ท่องเที่ยว
อ่ืนๆ  ที่อยู่โดยรอบ 

3.69 0.847 ดี 

ผลรวมด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 3.80 0.655 ดี 



  112 

จากตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้นโยบายภาครัฐ 
ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยมีการจัดการจราจรในแหล่งท่องเที่ยวที่ดี  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.06 รองลงมาคือ สามารถเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวได้ทัง้ เช่น รถยนต์  
รถโดยสารสาธารณะและรถไฟ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 มีบริการรถโดยสารเชื่อมต่อ 
ระหว่ างแหล่ งท่ องเที่ ยว อ่ืนๆ  ที่ อยู่ โดยรอบ  และสามารถ ค้นหาแหล่ งท่ อง เที่ ยวผ่ าน  
Google Maps ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.69 และ 3.65 ตามล าดบั 

 
ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 

 

การรับรู้นโยบายภาครัฐ 
ระดับความคิดเหน็ 

  �̅� S.D. แปลผล 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว     
1. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ล่องเรือ 
ไหว้พระ ตลาดชมุชน ฯลฯ 

4.02 0.695 ดี 

2. มีการสง่เสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทัง้ปี ที่
นอกเหนือจากประเพณีประจ าปี 

3.64 0.792 ดี 

3. แหลง่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมมีการออกแบบให้ท่านมี
สว่นร่วมในการท่องเที่ยว 

3.69 0.714 ดี 

4. มีรายละเอียด ข้อห้าม ในแต่ละกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่ชดัเจน 

3.75 0.740 ดี 

ผลรวมด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว  3.78 0.609 ดี 

 
จากตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้นโยบายภาครัฐ 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ล่องเรือ  
ไหว้พระ ตลาดชุมชน ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.02 รองลงมาคือ มีรายละเอียด ข้อห้าม ในแต่
ละกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 แหล่งท่องเที่ยวมีการออกแบบให้มี 



  113 

ส่วนร่วมในการท่องเที่ยว และมีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทัง้ปี ที่นอกเหนือจาก
ประเพณีประจ าปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.69 และ 3.64 ตามล าดบั 

 
ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 

การรับรู้นโยบายภาครัฐ 
ระดับความคิดเหน็ 

 �̅� S.D. แปลผล 

ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี    
1. ท่านเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษีใน
ค่าอาหารได้ 

3.29 0.975 ปานกลาง 

2. ท่านเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษีในที่
พกัและโรงแรมได้ 

3.15 1.016 ปานกลาง 

3. ท่านเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษีค่า
ทวัร์ และแพ็กเกจท่องเที่ยวได้ 

3.16 0.977 ปานกลาง 

4. ท่านเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษีใน
การเข้าพกัแบบโฮมสเตย์ได้ 

3.10 0.976 ปานกลาง 

ผลรวมด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี 3.17 0.916 ปานกลาง 

 
จากตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้นโยบายภาครัฐ 

ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถ
ลดหย่อนภาษีในค่าอาหารได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.29 รองลงมาคือ เลือกท่องเที่ยวเพราะ
สามารถลดหย่อนภาษีค่าทัวร์ และแพ็กเกจท่องเที่ยวได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 เลือกท่องเที่ยว
เพราะสามารถลดหย่อนภาษีในที่พักและโรงแรมได้ และเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อน
ภาษีในการเข้าพกัแบบโฮมสเตย์ได้ มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 3.15 และ 3.10 ตามล าดบั 
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ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ทางการท่องเที่ยว 

 

การรับรู้นโยบายภาครัฐ 
ระดับความคิดเหน็ 

 �̅� S.D. แปลผล 

ด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว    
1. มีเจ้าหน้าที่ประจ าแต่ละจุดเพื่อให้บริการนกัท่องเที่ยว 3.71 0.851 ดี 

2. เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวได้อย่างถกูต้อง 

3.62 0.823 ดี 

3. เจ้าหน้าที่มีมารยาทและมีความเต็มใจในการให้บริการ 3.68 0.877 ดี 

4. เจ้าหน้าที่เต็มใจให้ความช่วยเหลือนกัท่องเที่ยวในด้าน
ต่างๆ  ได้ดี 

3.72 0.888 ดี 

ผลรวมด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว 3.68 0.783 ดี 

 
จากตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้นโยบายภาครัฐ 

ด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.68 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยเจ้าหน้าที่เต็มใจให้ความช่วยเหลือ
นกัท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ได้ดีมีค่าเฉลี่ยสูงสดุเท่ากบั 3.72 รองลงมาคือ มีเจ้าหน้าที่ประจ าแต่ละ
จดุเพื่อให้บริการนกัท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.71 เจ้าหน้าที่มีมารยาทและมีความเต็มใจในการ
ให้บริการ และเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง  
มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.68 และ 3.62 ตามล าดบั 

ตอนที่  4 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ โดยใช้วิธีการ
แสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ดังนี ้
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว 
 

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเหน็ 

  �̅� S.D. แปลผล 

ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 3.82 0.581 ดี 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ 3.84 0.558 ดี 

 
จากตาราง 21 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวพบว่า อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 และด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 

 
ตาราง 22 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ 

 

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเหน็ 

 �̅� S.D. แปลผล 

ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์    
1. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากรูปแบบหนงัสือ
นิตยสารหรือหนงัสือท่องเที่ยว 

3.83 0.742 ดี 

2. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีการ
ประชาสมัพนัธ์ผ่านแผ่นพบั หรือโบรชวัร์ 

3.67 0.751 ดี 

3. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากการบอกเลา่ปาก
ต่อปาก 

3.91 0.719 ดี 

4. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากการประชาสมัพนัธ์
อย่างต่อเนื่องจากทางอินเตอร์เน็ต และโทรทศัน์ 

3.88 0.731 ดี 

ผลรวมด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ 3.82 0.581 ดี 
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จากตาราง 22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดบัดีทกุข้อ โดยการเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากการบอก
เล่าปากต่อปาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ มีการเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจาก
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจากทางอินเตอร์เน็ต และโทรทัศน์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88  
การเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากรูปแบบหนังสือนิตยสารหรือหนังสือท่องเที่ยว  และมีการ
เดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับ หรือโบรชัวร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.83 และ 3.67 ตามล าดบั 

 
ตาราง 23 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ด้านความรู้ความ
เข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ 

 

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเหน็ 

 �̅� S.D. แปลผล 

ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์    
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวนัน้มากขึน้ 
เมื่อได้รับข้อมลูการประชาสมัพนัธ์ที่เพียงพอ 

3.88 0.659 ดี 

2. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้ถึงความเป็นมาทาง
ประวติัศาสตร์ของแหลง่ท่องเที่ยวจากการประชาสมัพนัธ์ที่
ได้รับ จนเกิดแรงกระตุ้นในการท่องเที่ยว 

3.80 0.641 ดี 

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจจากการประชาสมัพนัธ์ จนเกิด
แรงบนัดาลใจให้ท่านหวงแหนต่อสถานที่ท่องเที่ยว 

3.82 0.677 ดี 

4. การประชาสมัพนัธ์โดยให้ข้อมลูที่ระเอียดและครบถ้วน 
สง่ผลให้ท่านเข้าใจข้อมลู และข้อปฏิบติัต่อแหลง่ท่องเที่ยว
ที่มากขึน้ 

3.85 0.668 ดี 

ผลรวมด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ 3.84 0.558 ดี 

 
จากตาราง 23 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยว ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดบัดีทุกข้อ โดยมีความรู้ความเข้าใจ
ต่อสถานที่ท่องเที่ยวนัน้มากขึน้ เมื่อได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.88 รองลงมาคือ การประชาสมัพันธ์โดยให้ข้อมูลที่ระเอียดและครบถ้วน ส่งผลให้เข้าใจ
ข้อมูลและข้อปฏิบติัต่อแหล่งท่องเที่ยวที่มากขึน้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีความรู้ความเข้าใจจาก
การประชาสัมพันธ์ จนเกิดแรงบันดาลใจให้หวงแหนต่อสถานที่ท่องเที่ยว  และท่านมีความรู้  
ความเข้าใจ และรู้ถึงความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวจากการประชาสมัพันธ์ที่
ได้รับ จนเกิดแรงกระตุ้นในการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 และ 3.80 ตามล าดบั 

ตอนที่  5  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสถานที่ ท่องเที่ยว ด้าน
คุณค่า ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสาร โดยใช้วิธีการแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้

 
ตาราง 24 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว 

 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเหน็ 

  �̅� S.D. แปลผล 

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 4.14 0.574 ดี 
ด้านคณุค่า 4.10 0.589 ดี 
ด้านจิตวิทยา 4.14 0.618 ดี 
ด้านการสื่อสาร 3.84 0.594 ดี 

 
จากตาราง 24 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

พบว่า อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านสถานที่ท่องเที่ยวและด้านจิตวิทยา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.14 รองลงมาคือ ด้านคณุค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 และด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 
ตามล าดบั 
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ตาราง 25 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเหน็ 

 �̅� S.D. แปลผล 

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว    
1. สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมนัน้มีการรักษาความ
สะอาดได้อย่างดี 

4.20 0.615 ดี 

2. สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมนัน้ เป็นแหลง่ท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียง 

4.07 0.720 ดี 

3. สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมนัน้ มีวฒันธรรมที่
แตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบเดียวกนั 

4.09 0.703 ดี 

4. สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมนัน้ มีพืน้ที่กว้างใหญ่ 
และมีอากาศถ่ายเทได้ดี 

4.22 0.707 ดีมาก 

ผลรวมด้านสถานที่ท่องเที่ยว 4.14 0.574 ดี 

 
จากตาราง 25 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว 

ด้านสถานที่ท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีมากจ านวน 1 ทุกข้อ โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่ เลือกชมนัน้ มีพืน้ที่ 
กว้างใหญ่ และมีอากาศถ่ายเทได้ดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.22 ทัง้นีอ้ยู่ในระดับดี จ านวน 3 ข้อ 
คือสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกชมนัน้มีการรักษาความสะอาดได้อย่างดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
สถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกชมนัน้ มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบเดียวกัน 
และสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกชมนัน้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ 
4.07 ตามล าดบั 
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ตาราง 26 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ด้านคณุค่า 
 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเหน็ 

 �̅� S.D. แปลผล 

ด้านคุณค่า    
1. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมีความคุ้มค่ากบัการเดินทาง
ท่องเที่ยวของท่าน 

4.16 0.671 ดี 

2. ประสบการณ์ที่ได้รับมีความคุ้มค่ากบัการเดินทาง
ท่องเที่ยวของท่าน 

4.09 0.677 ดี 

3. ท่านได้รับความรู้ที่มากขึน้ หลกัจากที่ได้เดินทางมา
ท่องเที่ยว 

4.07 0.714 ดี 

4. ท่านรู้สกึว่าสิ่งที่ได้รับจากการท่องเที่ยวมีคณุค่าต่อจิตใจ
ของท่าน 

4.10 0.728 ดี 

ผลรวมด้านคุณค่า 4.10 0.589 ดี 

 
จากตาราง 26 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว 

ด้านสถานที่ท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมีความคุ้มค่ากับการเดินทาง
ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือ รู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับจากการท่องเที่ยวมีคุณค่า 
ต่อจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ประสบการณ์ที่ได้รับมีความคุ้มค่ากบัการเดินทางท่องเที่ยว และ
ได้รับความรู้ที่มากขึน้ หลักจากที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยว  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ 4.07 
ตามล าดบั 
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ตาราง 27 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ด้านจิตวิทยา 
 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเหน็ 

 �̅� S.D. แปลผล 

ด้านจิตวิทยา    
1. การท่องเที่ยวของท่านเกิดแรงบนัดาลใจที่จะกลบัมา
เที่ยวซ า้ในครัง้ต่อไป 

4.20 0.745 ดี 

2. ท่านมีความรู้สกึที่ดีต่อสถานที่ท่องเที่ยว และบคุลากรที่
ให้บริการ 

4.03 0.839 ดี 

3. ท่านรู้สกึมีความสขุและรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้มา
ท่องเที่ยวแห่งนี ้

4.25 0.693 ดีมาก 

4. การเดินทางมาท่องเที่ยวของท่าน ท าให้ท่านรู้สกึชอบ
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมมากขึน้ 

4.09 0.744 ดี 

ผลรวมด้านจิตวิทยา 4.14 0.618 ดี 

 
จากตาราง 27 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว 

ด้านจิตวิทยาพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 1 ทุกข้อ โดยรู้สึกมีความสุขและรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้มา
ท่องเที่ยวแห่งนี ้มีค่าเฉลี่ยสงูสุดเท่ากบั 4.25 ทัง้นีอ้ยู่ในระดับดี จ านวน 3 ข้อ คือการท่องเที่ยวท า
ให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะกลับมาเที่ยวซ า้ในครัง้ต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 การเดินทางมา
ท่องเที่ยว ท าให้รู้สึกชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึน้  และมีความรู้สึกที่ดีต่อสถานที่
ท่องเที่ยวและบคุลากรที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 และ 4.03 ตามล าดบั 
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ตาราง 28 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ด้านการสื่อสาร 
 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเหน็ 

 �̅� S.D. แปลผล 

ด้านการสื่อสาร    
1. สื่อการท่องเที่ยวที่ท่านได้รับเพียงพอต่อการวางแผน
ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยว 

3.99 0.688 ดี 

2. สื่อการท่องเที่ยวที่ท่านได้รับตรงกบัข้อมลูหรือ
บรรยากาศของแหลง่ท่องเที่ยวจริง 

3.92 0.702 ดี 

3. การจดัท าสื่อการท่องเที่ยวเฉพาะกลุม่ Facebook 
Fanpage มีสว่นช่วยในการสร้างภาพลกัษณ์ของแหลง่
ท่องเที่ยว 

3.77 0.753 ดี 

4. การสื่อสารผ่านบคุคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นกัแสดง 
Youtuber มีสว่นช่วยในการสร้างภาพลกัษณ์ของแหลง่
ท่องเที่ยว 

3.69 0.803 ดี 

ผลรวมด้านการสื่อสาร 3.84 0.594 ดี 

 
จากตาราง 28 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว 

ด้านการสื่อสารพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดบัดีทกุข้อ โดยสื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับเพียงพอต่อการวางแผนส าหรับการเดินทาง
ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.99 รองลงมาคือ สื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับตรงกับข้อมูลหรือ
บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 การจัดท าสื่อการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 
Facebook Fanpage มีส่วนช่วยในการสร้างภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และการสื่อสารผ่าน
บุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักแสดง Youtuber มีส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 และ 3.69 ตามล าดบั 

ตอนที่ 6 การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย 
ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ
ตัดสินใจ และด้านความรู้สึกหลังการท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้
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ตาราง 29 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมการตดัสินใจท่องเที่ยว 
 

การตัดสินใจท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเหน็ 

 �̅� S.D. แปลผล 

ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ 3.67 0.618 ดี 
ด้านการค้นหาข้อมลู 3.73 0.579 ดี 
ด้านการประเมินทางเลือก 3.61 0.656 ดี 
ด้านการตดัสินใจ 3.85 0.653 ดี 
ด้านความรู้สึกหลงัการท่องเที่ยว 4.14 0.513 ดี 

 
จากตาราง 29 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสินใจท่องเที่ยวใน

จงัหวดัอ่างทองพบว่า อยู่ในระดบัดีทุกด้าน โดยด้านความรู้สึกหลงัการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสงูสุด
เท่ากบั 4.14 รองลงมาคือ ด้านการตดัสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 ด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการ
รับรู้ถึงความต้องการ และด้านการประเมินทางเลือก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 3.67 และ 3.61 
ตามล าดบั 
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ตาราง 30 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการตดัสินใจท่องเที่ยว ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ 
 

การตัดสินใจท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเหน็ 

 �̅� S.D. แปลผล 

ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ    
1. ท่านต้องการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากความเครียด
จากการท างาน/เรียน/ภาวะเศรษฐกิจ 

3.99 0.769 ดี 

2. ท่านต้องการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากกระแสจาก
ละคร เช่น บพุเพสนันิสวาส 

3.24 0.931 ดี 

3. ท่านต้องการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากได้พบปะกบั
ผู้คนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเหมือนกนั 

3.64 0.749 ดี 

4. ท่านต้องการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม เนื่องจาก
ต้องการเรียนรู้แหลง่ท่องเที่ยวใหม่ๆ 

3.83 0.725 ดี 

ผลรวมด้านการรับรู้ถึงความต้องการ 3.67 0.618 ดี 

 
จากตาราง 30 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจท่องเที่ยว 

ด้านการรับรู้ถึงความต้องการพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ ในระดับดีทุกข้อ โดยต้องการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจาก
ความเครียดจากการท างาน/เรียน/ภาวะเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.99 รองลงมาคือ 
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม เนื่องจากต้องการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.83 ต้องการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากได้พบปะกับผู้ คนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรมเหมือนกัน และต้องการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากกระแสจากละคร เช่น บุพเพ  
สนันิสวาส มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.64 และ 3.24 ตามล าดบั 
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ตาราง 31 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการตดัสินใจท่องเที่ยว ด้านการค้นหาข้อมลู 
 

การตัดสินใจท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเหน็ 

 �̅� S.D. แปลผล 

ด้านการค้นหาข้อมูล 
   

1. ท่านมีการหาข้อมลูผ่านค าบอกเลา่หรือการถ่ายทอด

ประสบการณ์ เช่น Pantip.com และเพจ รีวิวการท่องเที่ยว 

เป็นต้น 

3.62 0.760 ดี 

2. ท่านได้น าประสบการณ์ในอดีตในทางท่องเที่ยวอ่ืนๆ มา

พิจารณาประกอบการตดัสินใจด้วย 

3.64 0.679 ดี 

3. ท่านได้ติดตามการอพัเดทปฏิทินการท่องเที่ยวจาก

ส านกังานการท่องเที่ยวจงัหวดั 

3.72 0.698 ดี 

4. ท่านได้สอบถามจากบคุคลใกล้ชิด เช่น เพื่อน ครอบครัว 

ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่แห่งนัน้มาก่อน 

3.93 0.772 ดี 

ผลรวมด้านการค้นหาข้อมูล 3.73 0.579 ดี 

 
จากตาราง 31แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจท่องเที่ยว  

ด้านการค้นหาข้อมลูพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยได้สอบถามจากบุคคลใกล้ชิด เช่น เพื่อน ครอบครัว ที่เคย
เดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่แห่งนัน้มาก่อน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.93 รองลงมาคือ ได้ติดตาม
การอัพเดทปฏิทินการท่องเที่ยวจากส านักงานการท่องเที่ยวจงัหวดั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72  ได้น า
ประสบการณ์ในอดีตในทางท่องเที่ยวอ่ืนๆ มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจด้วย  และมีการหา
ข้อมลูผ่านค าบอกเล่าหรือการถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น Pantip.com และเพจรีวิวการท่องเที่ยว 
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.64 และ 3.62 ตามล าดบั 

 
 
 
 



  125 

ตาราง 32 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการตดัสินใจท่องเที่ยว ด้านการประเมินทางเลือก 
 

การตัดสินใจท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเหน็ 

  �̅� S.D. แปลผล 

ด้านการประเมินทางเลือก    
1. ท่านมีการเปรียบเทียบแหลง่ท่องเที่ยวทางวฒันธรรมที่
อ่ืน ก่อนตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 

3.72 0.762 ดี 

2. การออกแบบรูปแบบจดักิจกรรมการท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกบัพืน้ถิ่น เช่น การแต่งกาย อาหาร สง่ผลให้
ท่านตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 

3.60 0.693 ดี 

3. การแสดงรายละเอียดข้อมลูที่ส าคญัภายในแหลง่
ท่องเที่ยว  ที่ครบถ้วน ชดัเจน สง่ผลให้ท่านตดัสินใจ
เดินทางมาท่องเที่ยว 

3.51 0.823 ดี 

4. การมีไกด์ชมุชนคอยให้ค าแนะน าและอธิบายถึงแหลง่
ท่องเที่ยวได้ดี สง่ผลให้ท่านตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 

3.63 1.176 ดี 

ผลรวมด้านการประเมินทางเลือก 3.61 0.656 ดี 

 
จากตาราง 32 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจท่องเที่ยว 

ด้านการประเมินทางเลือกพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยมีการเปรียบเทียบแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่อ่ืน 
ก่อนตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.72 รองลงมาคือ มีไกด์ชุมชนคอย 
ให้ค าแนะน าและอธิบายถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ดี ส่งผลให้ท่านตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.63 มีการออกแบบรูปแบบจดักิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกบัพืน้ถิ่น เช่น 
การแต่งกาย อาหาร ส่งผลให้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว และมีการแสดงรายละเอียดข้อมูลที่
ส าคัญภายในแหล่งท่องเที่ยว ที่ครบถ้วน ชัดเจน ส่งผลให้ท่านตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.60 และ 3.51 ตามล าดบั 
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ตาราง 33 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการตดัสินใจท่องเที่ยว 
 

การตัดสินใจท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเหน็ 

 �̅� S.D. แปลผล 

ด้านการตัดสินใจท่องเที่ยว    
1. ท่านตดัสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว เนื่องจากระยะทางไม่
ไกลจากที่พกัของท่าน 

3.88 0.713 ดี 

2. ท่านตดัสินใจท่องเที่ยว เนื่องจากเหมาะกบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของท่าน 

3.78 0.749 ดี 

3. ท่านตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีพนกังาน
รักษาความปลอดภยั 

3.84 0.764 ดี 

4. ท่านตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากสามารถ
เดินทางไปเช้า- เย็นกลบัได้ 

3.91 0.817 ดี 

ผลรวมด้านการตัดสินใจท่องเที่ยว 3.85 0.653 ดี 

 
จากตาราง 33 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านการตดัสินใจท่องเที่ยว 

พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับดีทุกข้อ โดยตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากสามารถเดินทางไปเช้า - เย็นกลับได้  
มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.91 รองลงมาคือ ตดัสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว เนื่องจากระยะทางไม่ไกล
จากที่พัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีพนักงานรักษา 
ความปลอดภัย และตัดสินใจท่องเที่ยว เนื่องจากเหมาะกับรูปแบบการด าเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.84 และ 3.78 ตามล าดบั 
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ตาราง 34 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสินใจท่องเที่ยว ด้านความรู้สึกหลังการ
ท่องเที่ยว 

 

การตัดสินใจท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเหน็ 

  �̅� S.D. แปลผล 
ด้านความรู้สึกหลังการท่องเท่ียว    
1. สถานที่แหลง่ท่องเที่ยวมีความสวยงามและตรงตาม
ข้อมลูที่ท่าน ศึกษามา 

4.18 0.599 ดี 

2. การท่องเที่ยวของท่านในครัง้นีเ้กินความคาดหมายที่ตัง้ไว้ 4.04 0.646 ดี 
3. ท่านจะแนะน าบคุคลที่รู้จกัมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี ้ 4.17 0.633 ดี 
4. ท่านมีความพงึพอใจต่อภาพรวมของการบริการที่ได้รับ 4.16 0.652 ดี 
ผลรวมด้านความรู้สึกหลังการท่องเท่ียว 4.14 0.510 ดี 

 
จากตาราง 34 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจท่องเที่ยว 

ด้านความรู้สึกหลังการท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดบัดีทกุข้อ โดยสถานที่แหลง่ท่องเที่ยวมีความสวยงามและ
ตรงตามข้อมูลที่ศึกษามา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ จะแนะน าบุคคลที่รู้จักมา
ท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการบริการที่ได้รับ 
และการท่องเที่ยวในครัง้นีเ้กินความคาดหมายที่ตัง้ไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 และ 4.04 ตามล าดบั 

 
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
การวิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์ของตัวแปรที่ ใช้ ในการศึกษา เพื่ อป้องกันการเกิด 

Multicollinearity คือการมีสหสมัพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระมากกว่า 2 ตัว ซึ่งการที่ตัวแปร
อิสระมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัที่สงู อาจสง่ผลให้สมาการที่ใช้ในการพยากรณ์ตวัแปรตามมีความ
คลาดเคลื่อน โดยที่ตัวแปรอิสระมีค่าสหสัมพันธ์กันสูงมาก (ไม่ควรมีค่าสหสัมพันธ์เกิน 0.80)  
จะท าให้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ ของสมการถดถอยมีความแม่นย าและมีเสถียรภาพลดลง 
ดังนัน้ จึงต้องท าการตรวจสอบความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระว่าสามารถคงอยู่ในสมการตัว
แบบได้ โดยจะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ตามเกณฑ์ต่อไปนี  ้(Hair, Black, Babin, 
Anderson, & Tatham, 2006) 
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ค่าสหสมัพนัธ์ผลคณูของเพียร์สนั           ความหมายของระดบัความสมัพนัธ์ 
±0.81 - ±1.00                                      มีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงูมาก 
±0.61 - ±0.80                                      มีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงู 
±0.41 - ±0.60                                      มีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง 
±0.21 - ±0.40                                      มีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัต ่า 
±0.01 - ±0.20                                      มีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัต ่ามาก 
 
ทัง้นี  ้การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาเพื่อป้องกัน 

การเกิด Multicollinearity จะใช้ในการทดสอบความสมัพันธ์กันท่ีอาจส่งผลให้สมการที่ใช้ในการ
พยากรณ์ตวัแปรตามมีความคลาดเคลื่อน ดงัตารางที่ 35 – 46  

 
ตาราง 35 การวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา แรงจงูใจในการ
ท่องเที่ยวกบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

 

  แรงจูงใจในการท่องเท่ียว (X1) (X2) (X3) (X4) (Y1) 

ด้านสิ่งดงึดดูใจ (X1) - - - - - 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกใน
แหลง่ท่องเที่ยว (X2) 

0.358** - - - - 

ด้านการเข้าถึง (X3) 0.550** 0.496** - - - 

ด้านการบริการ (X4) 0.333** 0.447** 0.550** - - 

ด้านการตดัสินใจท่องเที่ยว (Y1) 0.377** 0.364** 0.480** 0.430** - 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว พบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษามีค่าความสมัพันธ์อยู่ในระดับต ่า
จนถึงปานกลาง ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ (X1) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (X2) 
ด้านการเข้าถึง (X3) และด้านการบริการ (X4)  
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ตาราง 36 การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ด้านการรับรู้
นโยบายภาครัฐกบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

 

การรับรู้นโยบายภาครัฐ (X1) (X2) (X3) (X4) (Y1) 

ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว(X1) 

- - - - - 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2) 0.687** - - - - 

ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี(X3) 0.558** 0.576** - - - 

ด้านบคุลากรที่ให้บริการ
ทางการท่องเที่ยว(X4) 

0.589** 0.641** 0.550** - - 

ด้านการตดัสินใจท่องเที่ยว (Y1) 0.530** 0.536** 0.299** 0.444** - 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา 
การรับรู้นโยบายภาครัฐ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
พบว่าตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษามีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับต ่าจนถึงระดับสูง ซึ่งปัจจัย 
ที่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ได้แก่ ด้านการ
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว (X1) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2) ด้านสิทธิประโยชน์ทาง 
ภาษี(X3) และด้านบคุลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว(X4)  
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ตาราง  37 การวิ เค ราะ ห์หาค่ าสัมป ระสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์ของตั วแป ร ท่ี ใช้ ในการศึกษ า  
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว กบัแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ใน
ด้านสิ่งดงึดดูใจ 
 

  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (X1) (X2) (Y1) 

ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) - - - 

ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการ 
ประชาสมัพนัธ์ (X2) 

.657** - - 

ด้านสิ่งดงึดดูใจ (Y1) .384** .398** - 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา
การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ในด้านสิ่งดึงดูดใจ พบว่าตวัแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษามีค่าความสมัพันธ์อยู่ในระดับต ่า
จนถึงปานกลาง ซึ่งปัจจัยที่มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง ในด้านสิ่งดึงดูดใจ ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้านความรู้
ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ (X2)  
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ตาราง 38 การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา การ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว กบัแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก 

 

  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (X1) (X2) (Y1) 
ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) - - - 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการ 
ประชาสมัพนัธ์ (X2) 

0.657** - - 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Y1) .0.421** 0.441** - 
 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา
การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจงัหวัด
อ่างทอง ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ตวัแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษามีค่าความสมัพนัธ์อยู่
ในระดบัปานกลาง ซึง่ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัแรงจงูใจในการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ (X2)  
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ตาราง 39 การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา การ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว กบัแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้าน
การเข้าถึง 

 

  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (X1) (X2) (Y1) 
ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) - - - 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการ 
ประชาสมัพนัธ์ (X2) 

0.657** - - 

ด้านการเข้าถึง (Y1) .0.512** 0.465** - 
 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา
การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจงัหวัด
อ่างทอง ในด้านการเข้าถึง พบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษามีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ซึ่งปัจจยัที่มีความสมัพันธ์เชิงบวกกบัแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดั
อ่างทอง ในด้านการเข้าถึง ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) และด้านความรู้ความเข้าใจ
ที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ (X2)  
 
ตาราง  40 การวิ เค ราะ ห์หาค่ าสัมป ระสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์ของตั วแป ร ท่ี ใช้ ในการศึกษ า  
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  
ในด้านการบริการ 

 

  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (X1) (X2) (Y1) 
ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) - - - 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จาก 
การประชาสมัพนัธ์ (X2) 

0.657** - - 

ด้านการบริการ (Y1) .0.493** 0.478** - 
 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา
การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจงัหวัด
อ่างทอง ในด้านการบริการ พบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษามีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งปัจจยัที่มีความสมัพันธ์เชิงบวกกบัแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดั
อ่างทอง ในด้านการบริการ ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) และด้านความรู้ความเข้าใจ
ที่ ได้จากการประชาสัมพัน ธ์  (X2) โดยมี ค่าความสัมพัน ธ์มากที่สุด  คือ ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ (X1) และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ (X2) 

 
ตาราง  41 การวิ เค ราะ ห์หาค่ าสัมป ระสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์ของตั วแป ร ท่ี ใช้ ในการศึกษ า  
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  
ในด้านการบริการ 

 

  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (X1) (X2) (Y1) 
ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) - - - 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จาก 
การประชาสมัพนัธ์ (X2) 

0.657** - - 

ด้านการตดัสินใจท่องเที่ยว (Y1) .0.536** 0.482** - 
 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดั
อ่างทอง พบว่า ตวัแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษามีค่าความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง โดยตวัแปร
ที่พบว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ (X2)  
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ตาราง 42 การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา การ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว กบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

 

  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (X1) (X2) (Y1) 

ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) - - - 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จาก 
การประชาสมัพนัธ์ (X2) 

0.657** - - 

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว (Y1) .0.520** 0.571** - 
 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา
การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจงัหวัด
อ่างทอง ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษามีค่าความสมัพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยที่มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการ
ประชาสมัพนัธ์ (X2) 

 
ตาราง  43 การวิ เค ราะ ห์หาค่ าสัมป ระสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์ของตั วแป ร ท่ี ใช้ ในการศึกษ า  
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว กบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านคณุค่า 

 

  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (X1) (X2) (Y1) 
ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) - - - 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จาก 
การประชาสมัพนัธ์ (X2) 

0.657** - - 

ด้านคณุค่า (Y1) .0.485** 0.588** - 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา
การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจงัหวัด
อ่างทอง ในด้านคุณค่า พบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษามีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านคุณค่า ได้แก่ 
ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ (X2)  

 
ตาราง  44 การวิ เค ราะ ห์หาค่ าสัมป ระสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์ของตั วแป ร ท่ี ใช้ ในการศึกษ า  
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวกบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา 

 

  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (X1) (X2) (Y1) 

ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) - - - 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จาก 
การประชาสมัพนัธ์ (X2) 

0.657** - - 

ด้านจิตวิทยา (Y1) .0.568** 0.625** - 
 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา
การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจงัหวัด
อ่างทอง ในด้านจิตวิทยา พบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษามีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ซึ่งปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา ได้แก่ 
ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ (X2)  
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ตาราง  45 การวิ เค ราะ ห์หาค่ าสัมป ระสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์ของตั วแป ร ท่ี ใช้ ในการศึกษ า  
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว กบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านการสื่อสาร 

 

  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (X1) (X2) (Y1) 
ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) - - - 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จาก 
การประชาสมัพนัธ์ (X2) 

0.657** - - 

ด้านการสื่อสาร (Y1) .0.568** 0.630** - 
 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา
การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ในด้านการสื่อสาร พบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษามีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึง่ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านการสื่อสาร ได้แก่ 
ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ (X2)  

 
ตาราง 46 การวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา ด้านภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยวกบัด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (X1) (X2) (X3) (X4) (Y1) 

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว (X1) - - - - - 

ด้านคณุค่า (X2) 0.718** - - - - 

ด้านจิตวิทยา (X3) 0.699** 0.715** - - - 

ด้านการสื่อสาร (X4) 0.448** 0.428** 0.544** - - 
ด้านการตดัสินใจท่องเที่ยว (Y1) 0.435** 0.462** 0.493** 0.566** - 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา 
การรับรู้นโยบายภาครัฐ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
พบว่าตวัแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษามีค่าความสมัพันธ์อยู่ในระดบัต ่าจนถึงปานกลาง ซึ่งปัจจยัที่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ได้แก่  
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว (X1) ด้านคณุค่า (X2) ด้านจิตวิทยา (X3) และด้านการสื่อสาร (X4) 

จากตารางที่ 36 – 46 กล่าวได้ว่า ผลการทดสอบการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรที่
ใช้ในการศึกษาเพื่อป้องกันการเกิด Multicollinearity พบว่า มีค่าสหสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 ทุกตัว
แปรที่ศึกษา จึงสามารถใช้ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ต่อไปได้ 

การวิเคราะห์ค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF)  
ดังนัน้ผู้ วิจัยจะท าการทดสอบความสัมพันธ์กันโดยใช้ค่า Tolerance และค่า Variance 

Inflation Factor (VIF) ถ้าหากค่า Tolerance ของตัวแปร <0.2 หรือ Tolerance<0 แสดงว่า 
เกิด Multicollinearity และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 4 หากเกิน
กว่านี ้แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสมัพันธ์กันเอง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) ผลการทดสอบ 
ดงัตาราง 47 

 
ตาราง 47 การวิเคราะห์หาค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) ส าหรับการ
ทดสอบเงื่อนไขการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท่องเท่ียว และด้านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง 

ตัวแปรที่ศึกษา Tolerance VIF 

ด้านสิ่งดงึดดูใจ (x1) 0.687 1.455 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลง่ท่องเที่ยว(x2) 0.702 1.425 
ด้านการเข้าถึง(x3) 0.51 1.959 

ด้านการบริการ(x4) 0.658 1.521 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้นโยบายภาครัฐ และด้านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  

ตัวแปรที่ศึกษา Tolerance VIF 

ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว (X1) 0.468 2.136 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2) 0.422 2.37 
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี(X3) 0.585 1.708 
ด้านบคุลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว(X4) 0.518 1.931 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  

ด้านส่ิงดึงดูดใจ    

   ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 0.569 1.758 
   ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 0.569 1.758 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

   ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 0.569 1.758 
   ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 0.569 1.758 

ด้านการเข้าถึง    

   ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 0.569 1.758 
   ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 0.569 1.758 

ด้านการบริการ   

   ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 0.569 1.758 
   ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 0.569 1.758 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

 
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และด้านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง 

ตัวแปรที่ศึกษา Tolerance VIF 

   ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 0.569 1.758 

   ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 0.569 1.758 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว   

   ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 0.569 1.758 

   ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 0.569 1.758 

ด้านคุณค่า   

   ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 0.569 1.758 

   ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 0.569 1.758 

ด้านจิตวิทยา   

   ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 0.569 1.758 
   ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 0.569 1.758 

ด้านการสื่อสาร   

   ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 0.569 1.758 

   ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 0.569 1.758 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และด้านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  

ตัวแปรที่ศึกษา Tolerance VIF 

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว(X1)  0.411 2.434 

ด้านคณุค่า(X2) 0.395 2.53 

ด้านจิตวิทยา(X3) 0.374 2.676 

ด้านการสื่อสาร(X4) 0.694 1.440 

 
จากตาราง  47 การวิเคราะห์หาค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) 

ส าหรับการทดสอบเงื่อนไขการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
พบว่า ค่า Tolerance มีค่าที่น้อยที่สดุ คือ 0.374 ซึ่งไม่ต ่ากว่า 0.200 และมีค่า VIF ที่มีค่ามากที่สดุ
คือ 2.676 ซึ่งน้อยกว่า 4 ดังนั น้  แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพัน ธ์กันหรือไม่ เกิด 
Multicollinearity 

 
ค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่าเป็นอิสระกัน (Autocorrelation) 
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ก าหนดว่าค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่าต้องเป็น

อิสระกัน ซึ่งวิธีการตรวจสอบผู้ วิจัยจะพิจารณาจากค่าสถิติ Durbin-Watson โดยถ้าค่า Durbin-
Watson มีค่าเข้าใกล้ 2 กลา่วคือ มีค่าอยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 สามารถสรุปได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อน
มีความเป็นอิสระกนั (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) ผลดงัตาราง 48 
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ตาราง 48 การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนท่ีเป็นอิสระกนั (Autocorrelation) 
 

การวิเคราะห์ค่าความคาดเคลื่อนระหว่างแรงจูงใจในการท่องเท่ียว และด้านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง 

ตัวแปรที่ศึกษา Durbin-Watson  

ด้านสิ่งดงึดดูใจ (x1) 

1.689 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลง่ท่องเที่ยว(x2) 
ด้านการเข้าถึง(x3) 

ด้านการบริการ(x4) 

การวิเคราะห์ค่าความคาดเคลื่อนระหว่างการรับรู้นโยบายภาครัฐ และด้านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  

ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว (X1) 

1.700 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2) 
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี(X3) 

ด้านบคุลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว(X4) 
การวิเคราะห์ค่าความคาดเคลื่อนระหว่างการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยว และ
แรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  
ด้านส่ิงดึงดูดใจ  

2.014    ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 

   ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

1.802    ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 
   ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 
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ตาราง 48 (ต่อ)  

 

การวิเคราะห์ค่าความคาดเคลื่ อนระหว่างการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยว และ
แรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  

ตัวแปรที่ศึกษา Durbin-Watson  

ด้านการเข้าถึง    

   ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 1.867 
   ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 

ด้านการบริการ 

1.803    ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 
   ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 

การวิเคราะห์ค่าความคาดเคลื่อนระหว่างการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และด้านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง 
ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 1.587 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 

การวิเคราะห์ค่าความคาดเคลื่ อนระหว่างการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยว และ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว   

   ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 
1.778 

   ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 

ด้านคุณค่า   

   ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 
1.819    ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

 

การวิเคราะห์ค่าความคาดเคลื่อนระหว่างการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยว และ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง (ต่อ) 

ตัวแปรที่ศึกษา Durbin-Watson  

ด้านจิตวิทยา 

1.855    ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 

   ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 

ด้านการสื่อสาร 

1.823    ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 
   ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 

การวิเคราะห์ค่าความคาดเคลื่อนระหว่างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และด้านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว(X1)  

1.620 
ด้านคณุค่า(X2) 

ด้านจิตวิทยา(X3) 

ด้านการสื่อสาร(X4) 

 
จากตาราง  48  การวิ เค ราะ ห์ ค่ าความคลาด เคลื่ อน แ ต่ละ ค่ า เป็ น อิส ระกั น

(Autocorrelation) พบว่า ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความเป็นอิสระกันของค่าความคาดเคลื่อนมีค่า
ระหว่าง 1.587 - 2.014 ซึ่งมีค่าระหว่าง 1.5-2.5 แสดงว่า ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกนัจึงไม่
เกิด Autocorrelation 

หลังจากผู้ วิจัยวิเคราะห์เงื่อนไขก่อนที่จะมีการทดสอบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้แก่ การทดสอบการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา การวิเคราะห์หาค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) 
และการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนท่ีเป็นอิสระกนั (Autocorrelation) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่
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ตวัแปรต้นและตวัแปรตามไม่เกิด Multicollinearity ดงันัน้ผู้วิจยัจึงท าการทดสอบสมมติฐานที่ 1-6 
ดงันี ้

 
สมมติฐานที่  1 แรงจูงใจในการท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านส่ิงดึงดูดใจ ด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก ด้านการเข้าถึง ด้านการบริการ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง สามารถเขียนเป็นสมการทางสถิติได้ดังนี ้

H0   แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดดูใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการเข้าถึง ด้านการบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดั
อ่างทอง 

H1   แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดดูใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการเข้าถึง ด้านการบริการ มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง 

 
ตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณแรงจูงใจในการท่องเที่ยว  
โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน 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       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแรงจูงใจในการท่องเที่ยว พบว่า  
มีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยว สามารถท านายด้านการตดัสินใจท่องเที่ยว 
เชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และสามารถสร้างสมการ
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พยากรณ์ เชิงเส้นตรงได้  ซึ่ งจากการวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  สามารถท านาย 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 50 
 
ตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูแรงจงูใจในการท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple 
Regression) 
 

แรงจูงใจในการท่องเท่ียว (b) SE  (β) t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 0.895 0.256 
 

3.497** 0.001 
ด้านสิ่งดงึดดูใจ (x1) 0.185 0.067 0.140 2.747** 0.006 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ในแหลง่ท่องเที่ยว(x2) 

0.074 0.036 0.104 2.056* 0.040 

ด้านการเข้าถึง(x3) 0.259 0.064 0.238 4.024** 0.000 
ด้านการบริการ(x4) 0.214 0.054 0.206 3.944** 0.000 
R = 0.542 

 
Adjusted R2 = 0.286 

R2 = 0.293   SE = 0.55182   

 
           ** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
            * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูแรงจงูใจในการท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพล

ต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง พบว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยว  
มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัด้านการตดัสินใจท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านสิ่งดงึดดูใจ
(x1) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว(x2) ด้านการเข้าถึง(x3) และด้านการบริการ(x4) 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ 0.185, 0.074, 0.259 และ0.214 ตามล าดับ ซึ่งมีค่า 
Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.286 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถ
อธิบายด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ได้ร้อยละ 28.60 โดยสามารถ
เขียนในรูปสมการได้ ดงันี ้
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Y1 = 0.895 + 0.185(x1) + 0.074(x2) + 0.259(x3) + 0.214(x4) 
 

โดย 
X1 = ด้านสิ่งดงึดดูใจ 
X2 = ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลง่ท่องเที่ยว 
X3 = ด้านการเข้าถึง 
X4 = ด้านการบริการ 
 

ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านการตัดสินใจท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านสิ่งดึง 

ดูดใจ(X1) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว(X2) ด้านการเข้าถึง(X3) และด้านการ
บริการ(X4 ) เป็นปัจจัยที่ก าหนดด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง(Y1)  
ซึง่จากค่าสมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้  

หากแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจ(X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว(X2) ด้านการเข้าถึง (X3) 
และด้านการบริการ(X4 ) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จงัหวดัอ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.185 หน่วย  

หากแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  (X2)  
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่แรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดูดใจ(X1) ด้านการเข้าถึง(X3) และ
ด้านการบริการ (X4 ) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวัด
อ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.074 หน่วย  

หากแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง (X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดดูใจ( X1) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (X2)   
และด้านการบริการ (X4 ) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จงัหวดัอ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.259 หน่วย  

หากแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านการบริการ (X4 ) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดดูใจ( X1) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (X2)   
และด้านการเข้าถึง (X3) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จงัหวดัอ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.214 หน่วย  
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นอกจากนีผู้้วิจยัได้น าค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ(X1) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยว (X2) ด้านการเข้าถึง (X3) และด้านการบริการ (X4 ) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน ท่ีมีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
จงัหวดัอ่างทอง ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.140(x1) + 0.104(x2) + 0.238(x3) + 0.206(x4) 

 
สรุปได้ว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง(x3) มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง มากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.238 รองลงมา คือ ด้านการบริการ(x4) ด้านสิ่งดึงดูดใจ(x1) และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก (x2) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.206, 0.140 และ 0.104 ตามล าดบั 

 
สมมติฐานที่  2 การรับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้านบุคลากรที่
ให้บริการทางการท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง สามารถเขียนเป็นสมการทางสถิติได้ดังนี ้

H0   การรับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว  
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการ
ท่องเที่ยว ไม่มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

H1   การรับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว  
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการ
ท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
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ตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณการรับรู้นโยบายภาครัฐ โดย
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 
Regression 59.813 4 14.953 53.503** 0.000 
Residual 110.398 395 0.279 

  

Total 170.211 399       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูการรับรู้นโยบายภาครัฐ พบว่ามีค่า 
Sig.เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า การรับรู้นโยบายภาครัฐ สามารถท านายด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์ เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถท านายค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 52 
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ตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการรับรู้นโยบายภาครัฐ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจังหวดัอ่างทอง โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple 
Regression) 
 

การรับรู้นโยบายภาครัฐ (b) SE  (β) t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 1.299 0.177 

 
7.333** 0.000 

ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว (X1) 

0.306 0.059 0.307 5.181** 0.000 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2) 0.336 0.067 0.314 5.031** 0.000 
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี(X3) 0.089 0.038 0.125 2.354* 0.019 
ด้านบคุลากรที่ให้บริการทางการ
ท่องเที่ยว(X4) 

0.109 0.047 0.130 2.313* 0.021 

R = 0.593 Adjusted R2 = 0.345 
R2 = 0.351 SE = 0.52867 

    
  

 
                            **  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
                             *  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูการรับรู้นโยบายภาครัฐ ที่มีอิทธิพล

ต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง พบว่า การรับรู้นโยบายภาครัฐ  
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จงัหวดัอ่างทอง ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว (X1) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2) 
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี(X3) และด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว(X4) โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากบั  0.306, 0.336, 0.089 และ0.109 ตามล าดบั ซึ่งมีค่า Adjusted R 
Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.345 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายด้านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ได้ร้อยละ 34.50 โดยสามารถเขียนในรูป
สมการได้ ดงันี ้

 
Y1 = 1.299 + 0.306 (x1) + 0.336(x2) + 0.089(x3) + 0.109(x4) 
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โดย 
X1 = ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว  
X2 = ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
X3 = ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
X4 = ด้านบคุลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จงัหวดัอ่างทอง ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว( X1) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2) 
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี(X3) และด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว(X4 ) เป็นปัจจัยที่
ก าหนดด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง (Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้  

หากการรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว( X1) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย ในขณะที่การรับรู้นโยบายภาครัฐด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2) ด้านสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี(X3) และด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว(X4 ) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.306 หน่วย  

หากการรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะ
ที่การรับรู้นโยบายภาครัฐด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว( X1) ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี
(X3) และด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว(X4 ) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.336 หน่วย  

หากการรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี(X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
ในขณะที่การรับรู้นโยบายภาครัฐด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว( X1) ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว(X2) และด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว(X4 ) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้าน
การตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.089 หน่วย  

หากการรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว(X4 ) เพิ่มขึน้ 
1 หน่วย ในขณะที่การรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ( X1)  
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2) ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี(X3) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.109หน่วย  
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นอกจากนีผู้้วิจยัได้น าค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การรับรู้นโยบายภาครัฐ ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว( X1)  
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X2) ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี(X3) และด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ทางการท่องเที่ยว(X4 ) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน ที่มี
อิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.307(x1) + 0.314(x2) + 0.125(x3) + 0.130(x4) 

 
สรุปได้ว่า การรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(x2) มีอิทธิพลต่อด้านการ

ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง มากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
มาตรฐาน เท่ากบั 0.314 รองลงมาคือ ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว(x1) ด้านบุคลากรที่
ให้บริการทางการท่องเที่ยว(x4) และด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
มาตรฐานเท่ากบั 0.307, 0.130 และ 0.125 ตามล าดบั 
 
สมมติฐานที่  3 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วยสมมติฐานย่อย 
ดังนี ้

สมมติฐานที่  3.1 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านส่ิงดึงดูดใจ สามารถ
เขียนเป็นสมการทางสถิติได้ดังนี ้

H0  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านสิ่งดงึดดูใจ  

H1  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านสิ่งดงึดดูใจ 
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ตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างการประชาสมัพนัธ์การ
ท่องเที่ยวกบัแรงจงูในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งดงึดดูใจ โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 18.148 2 9.074 45.050** 0.000 
Residual 79.962 397 0.201 

  

Total 98.109 399       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณระหว่างการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกบัแรงจูงในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งดึงดดูใจ พบว่ามีค่า Sig.เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สามารถท านายแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งดึงดูดใจ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณ ด้วยวิธี  
Enter ได้ ดงัตาราง 54 
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ตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านสิ่งดึงดูดใจ โดยการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression) 
 

การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว  

(b) SE  (β) t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 2.628 0.168 
 

15.670** 0.000 
ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ (X1) 

0.185 0.051 0.216 3.602** 0.000 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ที่ได้จากการ
ประชาสมัพนัธ์(X2) 

0.227 0.053 0.256 4.257** 0.000 

R = 0. 430                Adjusted R2 = 0.181 
R2 = 0.185                     SE = .44879   

    

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวที่มี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านสิ่งดึงดูดใจ  พบว่า  
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว ในด้านสิ่งดึงดูดใจ ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้านความรู้ความ
เข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์(X2) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากบั 0.185 และ 0.227 
ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.181 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
สามารถอธิบายแรงจงูใจในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งดงึดดูใจ ได้ร้อยละ 18.10 โดยสามารถเขียนใน
รูปสมการได้ ดงันี ้

 
Y1 = 2.628 + 0.185 (x1) + 0.227(x2)  
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โดย 
X1 = ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 
X2 = ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งดึงดูดใจ 
ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์
(X2) เป็นปัจจัยที่ก าหนดแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งดึงดูดใจ(Y1) ซึ่งจากค่าสมัประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

หากการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์( X1) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสมัพนัธ์(X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งดึงดดูใจ เพิ่มขึน้ 
0.185 หน่วย  

หากการประชาสัมพัน ธ์การท่องเที่ยว  ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสมัพันธ์(X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์( X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งดงึดดูใจ เพิ่มขึน้ 
0.227 หน่วย  

นอกจากนีผู้้วิจยัได้น าค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์(X1) และ  
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) ซึง่สามารถเขียนเป็นสมการค่าสมัประสิทธ์ิ
การถดถอยมาตรฐาน ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  
ในด้านสิ่งดงึดดูใจ ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.216(x1) + 0.256(x2)  

 
สรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ

ประชาสัมพันธ์(x2) มี อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  
ในด้านสิ่งดึงดูดใจ มากที่สุด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.256 รองลงมา
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คือ ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์(x1) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.216
ตามล าดบั 

 
สมมติฐานที่  3.2 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ

การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านสิ่ งอ านวยความ
สะดวก สามารถเขียนเป็นสมการทางสถิติได้ดังนี ้

H0  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ 
และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

H1  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ 
และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
ตาราง 55 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างการประชาสมัพนัธ์การ
ท่องเที่ยวกับแรงจูงในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหคุณู 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 74.193 2 37.096 57.491** 0.000 
Residual 256.166 397 0.645 

  

Total 330.359 399       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 55 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณระหว่างการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกับแรงจูงในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ  
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว สามารถท านายแรงจงูในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์
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เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถท านายค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 56 
 
ตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression) 
 

การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว  

(b) SE  (β) t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 0.841 0.300 
 

2.800** 0.005 
ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ (X1) 

0.361 0.092 0.230 3.929** 0.000 

ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้
จากการประชาสมัพนัธ์(X2)  

0.473 0.096 0.290 4.944** 0.000 

R = 0.474 
  

Adjusted R2 = 0.221   
R2 = 0.225 

  
SE = .80328   

  

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวที่มี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก พบว่า การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักับ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ 
(X1) และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (b) 
เท่ากับ  0.361 และ 0.473 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.221 หมายความว่า 
ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ได้ร้อยละ 22.10 โดยสามารถเขียนในรูปสมการได้ ดงันี ้ 

 
Y1 = 0.841 + 0.361 (x1) + 0.473(x2)  
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โดย 
X1 = ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 
X2 = ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ ( X1) และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการ
ประชาสมัพันธ์(X2) เป็นปัจจัยที่ก าหนดแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
(Y1) ซึง่จากค่าสมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้  

หากการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์( X1) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสัมพันธ์(X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก เพิ่มขึน้ 0.361 หน่วย  

หากการประชาสัมพัน ธ์การท่องเที่ยว ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสมัพันธ์(X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์( X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก เพิ่มขึน้ 0.473 หน่วย  

นอกจากนีผู้้วิจยัได้น าค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์( X1) และ  
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) ซึง่สามารถเขียนเป็นสมการค่าสมัประสิทธ์ิ
การถดถอยมาตรฐาน ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  
ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.230(x1) + 0.290(x2)  
 

สรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสัมพันธ์(x2) มี อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  
ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมากที่สดุ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.290
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รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์(x1) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 
0.230 ตามล าดบั 

 
สมมติฐานที่  3.3 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ

การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการเข้าถึง สามารถ
เขียนเป็นสมการทางสถิติได้ดังนี ้

H0  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ 
และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านการเข้าถึง 

H1  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ 
และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านการเข้าถึง 

 
ตาราง 57 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างการประชาสมัพนัธ์การ
ท่องเที่ยวกบัแรงจงูในการท่องเที่ยว ในด้านการเข้าถึง โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน 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       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 57 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณระหว่างการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกับแรงจูงในการท่องเที่ยว ในด้านการเข้าถึง พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว สามารถท านายแรงจูงในการท่องเที่ยว ในด้านการเข้าถึง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการ



  159 

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถท านายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ ด้วยวิธี  
Enter ได้ ดงัตาราง 58 
 
ตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการเข้าถึง โดยการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression) 

 

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  (b) SE  (β) t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 1.742 0.189 

 
9.203** 0.000 

ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 0.376 0.058 0.364 6.506** 0.000 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการ
ประชาสมัพนัธ์(X2) 

0.242 0.06 0.225 4.022** 0.000 

R = 0.540 Adjusted R2 = 0.288   
R2 = 0.292 SE = 0.50631   

    

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวที่มี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการเข้าถึง พบว่า  
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว ในด้านการเข้าถึง ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้านความรู้ความ
เข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์(X2) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากบั  0.376 และ 0.242 
ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.288 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
สามารถอธิบายแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านการเข้าถึง ได้ร้อยละ 28.80 โดยสามารถเขียนใน
รูปสมการได้ ดงันี ้ 

 
Y1 = 1.742 + 0.376(x1) + 0.242(x2)  
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โดย 
X1 = ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 
X2 = ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านการเข้าถึง 
ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์
(X2) เป็นปัจจัยที่ก าหนดแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านการเข้าถึง(Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้  

หากการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์(X1) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสมัพันธ์(X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านการเข้าถึง เพิ่มขึน้ 
0.376 หน่วย  

หากการประชาสัมพัน ธ์การท่องเที่ยว  ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสมัพันธ์(X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์(X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านการเข้าถึง เพิ่มขึน้ 
0.242 หน่วย  

นอกจากนีผู้้วิจยัได้น าค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์(X1) และ  
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) ซึง่สามารถเขียนเป็นสมการค่าสมัประสิทธ์ิ
การถดถอยมาตรฐาน ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  
ในด้านการเข้าถึง ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.364(x1) + 0.225(x2)  

 
สรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์(x1) มอิีทธิพล

ต่อแรงจงูใจในการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านการเข้าถึง มากที่สดุ โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.364 รองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการ
ประชาสมัพนัธ์(x2) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.225 ตามล าดบั 
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สมมติฐานท่ี 3.4 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการบริการ 

H0  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ 
และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านการบริการ 

H1  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ 
และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านการบริการ 

 
ตาราง 59 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างการประชาสมัพนัธ์การ
ท่องเที่ยวกบัแรงจงูในการท่องเที่ยว ในด้านการบริการ โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน 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       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 59 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณระหว่างการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกบัแรงจูงในการท่องเที่ยว ในด้านการบริการ พบว่ามีค่า Sig.เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว สามารถท านายแรงจงูในการท่องเที่ยว ในด้านการบริการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรง ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถท านายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ ด้วยวิธี  
Enter ได้ ดงัตาราง 60 
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ตาราง 60 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการบริการ โดยการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression) 
 

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  (b) SE  (β) t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 1.317 0.199 

 
 6.627** 0.000 

ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 0.341 0.061 0.316 5.612** 0.000 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จาก
การประชาสมัพนัธ์(X2) 

0.304 0.063 0.270 4.799** 0.000 

R = 0.534 Adjusted R2 = 0.281   
R2 = 0.285 SE = 0.53184   

    

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 60 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวที่มี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการบริการ พบว่า  
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว ในด้านการบริการ ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้านความรู้ความ
เข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากบั  0.341 และ 0.304 
ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.281 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
สามารถอธิบายแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านการเข้าถึง ได้ร้อยละ 28.10 โดยสามารถเขียนใน
รูปสมการได้ ดงันี ้ 

 
Y1 = 1.317 + 0.341(x1) + 0.304(x2)  

 
โดย 
X1 = ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 
X2 = ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ 
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ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านการบริการ 

ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์
(X2) เป็นปัจจัยที่ก าหนดแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านการบริการ(Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้  

หากการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์( X1) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสมัพันธ์(X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านการบริการ เพิ่มขึน้ 
0.341หน่วย  

หากการประชาสัมพัน ธ์การท่องเที่ยว  ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสมัพันธ์(X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์( X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านการบริการ เพิ่มขึน้ 
0.304 หน่วย  

นอกจากนีผู้้วิจยัได้น าค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์( X1) และ  
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) ซึง่สามารถเขียนเป็นสมการค่าสมัประสิทธ์ิ
การถดถอยมาตรฐาน ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  
ในด้านการบริการ ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.316(x1) + 0.270(x2)  

 
สรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์(x1) มอิีทธิพล

ต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านการบริการ มากท่ีสดุ โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.316 รองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการ
ประชาสมัพนัธ์(x2) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.270 ตามล าดบั 
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สมมติฐานที่  4 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง 

H0  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ 
และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

H1  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ 
และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์ มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

 
ตาราง 61 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหคุณูระหว่างการประชาสมัพนัธ์การ
ท่องเที่ยวกบัด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง โดยการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน 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       

  
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 61 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณระหว่างการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกบักบัด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง พบว่ามีค่า Sig.เท่ากบั 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว สามารถท านายด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์เชิงเส้นตรง ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณู สามารถท านายค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 62 
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ตาราง 62 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อ
ด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression) 
 

การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว  

(b) SE  (β) t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.164 0.202 
 

5.758** 0.000 
ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ (X1) 

0.434 0.062 0.386 7.026** 0.000 

ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้
จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 

0.267 0.064 0.228 4.149** 0.000 

R = 0.563  Adjusted R2 = 0.314 

R2 = 0.317 
  

SE = 0.54107   
  

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 62 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ที่มี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ด้ าน ก ารตั ด สิ น ใจท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง วัฒ น ธ รรม ใน จั งห วัด อ่ า งท อ ง  พ บ ว่ า  
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับด้ านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์(X2) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ  
0.434 และ 0.267 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.314 หมายความว่า ตัวแปร
อิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทองได้
ร้อยละ 31.40 โดยสามารถเขียนในรูปสมการได้ ดงันี ้ 

 
Y1 = 1.164 + 0.434(x1) + 0.267(x2)  
 
โดย 
X1 = ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 
X2 = ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ 
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ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ (X1) และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จาก
การประชาสัมพันธ์(X2) เป็นปัจจัยที่ก าหนดด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง(Y1) ซึง่จากค่าสมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

หากการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์( X1) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสมัพันธ์(X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.434 หน่วย  

หากการประชาสัมพัน ธ์การท่องเที่ยว  ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสมัพันธ์(X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์(X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.267 หน่วย  

นอกจากนีผู้้วิจยัได้น าค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์( X1) และ ด้าน
ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) ซึง่สามารถเขียนเป็นสมการค่าสมัประสิทธ์ิการ
ถดถอยมาตรฐาน ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  
ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.386(x1) + 0.228(x2)  

 
สรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์(x1) มอิีทธิพล

ต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง มากที่สดุ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการ
ถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.386 รองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์
(x2) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.228 ตามล าดบั 
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สมมติฐานที่  5 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วยสมมติฐานย่อย 
ดังนี ้

สมมติฐานที่  5.1 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว
สามารถเขียนเป็นสมการทางสถิติได้ดังนี ้

H0  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

H1  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ มี อิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

 
ตาราง 63 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างการประชาสมัพนัธ์การ
ท่องเที่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน 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       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 63 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณระหว่างการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว  พบว่ามี ค่า Sig.เท่ากับ  
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว สามารถท านายภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้าน
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สถานที่ท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิง
เส้นตรง ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 64 

 
ตาราง 64 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression) 

 

การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว  

(b) SE  (β) t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.588 0.171 
 

9.258** 0.000 
ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ (X1) 

0.251 0.052 0.254 4.790** 0.000 

ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้
จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 

0.416 0.055 0.404 7.614** 0.000 

R = 0. 603 
  

Adjusted R2 = 0.360   
R2 = 0.363 

  
SE = 0.45882   

  

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 64 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ที่มี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
พบว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับ
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์(X2) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ  
0.251 และ 0.416 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.360 หมายความว่า ตัวแปร
อิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว ได้ร้อยละ 
36.00 โดยสามารถเขียนในรูปสมการได้ ดงันี ้ 
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Y1 = 1.588 + 0.251(x1) + 0.416(x2)  
 

โดย 
X1 = ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 
X2 = ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการ
ประชาสัมพันธ์(X2) เป็นปัจจัยที่ก าหนดภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว (Y1)  
ซึง่จากค่าสมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

หากการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์(X1) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสัมพันธ์(X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
เพิ่มขึน้ 0.251 หน่วย  

หากการประชาสัมพัน ธ์การท่องเที่ยว  ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสมัพันธ์(X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์( X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
เพิ่มขึน้ 0.416 หน่วย 

นอกจากนีผู้้วิจยัได้น าค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์(X1) และ  
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) ซึง่สามารถเขียนเป็นสมการค่าสมัประสิทธ์ิ
การถดถอยมาตรฐาน ที่มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.254(x1) + 0.404(x2)  

 
สรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ

ประชาสัมพันธ์(x2) มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว มากที่สุด  
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โดยมี ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ  0.404 รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์(x1) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.254 ตามล าดบั 

 
สมมติฐานท่ี 5.2 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ

การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านคุณค่า 

H0  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านคณุค่า 

H1  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านคณุค่า 

 
ตาราง 65 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างการประชาสมัพนัธ์การ
ท่องเที่ยวกบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านคณุค่า โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 
 

แหล่งความแปรปรวน 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       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 65 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณระหว่างการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกับภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านคุณค่า พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สามารถท านายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านคุณค่า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรง ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถท านายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ ด้วยวิธี  
Enter ได้ ดงัตาราง 66 
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ตาราง 66 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อ
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านคณุค่า โดยการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหคุณู (Multiple Regression) 

 

การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว  

(b) SE  (β) t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.510 0.176 
 

8.565** 0.000 
ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ (X1) 

0.176 0.054 0.173 3.263** 0.001 

ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้
จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 

0.500 0.056 0.474 8.919** 0.000 

R = 0. 602 
  

Adjusted R2 = 0.359   
R2 = 0.363 

  
SE = 0.47165   

  

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 66 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ที่มี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านคุณค่า พบว่า  
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัภาพลกัษณ์การ
ท่องเที่ยว ในด้านคณุค่า ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) และด้านความรู้ความเข้าใจที่
ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากบั  0.176 และ 0.500 ซึ่งมีค่า 
Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.359 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถ
อธิบายภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านคณุค่า ได้ร้อยละ 35.90 โดยสามารถเขียนในรูปสมการได้ 
ดงันี ้ 

Y1 = 1.510 + 0.176(x1) + 0.500(x2)  
 

โดย 
X1 = ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 
X2 = ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ 
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ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
ตวัแปรที่มีความสมัพันธ์ทางบวกกบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านคุณค่า ได้แก่ 

ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ ( X1) และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์(X2) 
เป็นปัจจยัที่ก าหนดภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว (Y1) ซึ่งจากค่าสมัประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

หากการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์( X1) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้ จากการ
ประชาสัมพันธ์(X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านคุณค่า เพิ่มขึน้ 
0.176 หน่วย  

หากการประชาสัมพัน ธ์การท่องเที่ยว  ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสมัพันธ์(X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์( X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านคุณค่า เพิ่มขึน้ 
0.500 หน่วย  

นอกจากนีผู้้วิจยัได้น าค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์( X1) และ ด้าน
ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) ซึง่สามารถเขียนเป็นสมการค่าสมัประสิทธ์ิการ
ถดถอยมาตรฐาน ที่มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านคณุค่า ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.173(x1) + 0.474(x2)  

 
สรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ

ประชาสัมพันธ์(x2) มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านคุณค่า มากที่สุด โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.474 รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์(x1) 
มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.173 ตามล าดบั 
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สมมติฐานท่ี 5.3 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านจิตวิทยา 

H0  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านจิตวิทยา 

H1  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านจิตวิทยา 

 
ตาราง 67 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างการประชาสมัพนัธ์การ
ท่องเที่ยวกบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 66.148 2 33.074 152.290** 0.000 

Residual 86.22 397 0.217 
  

Total 152.369 399       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 67 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณระหว่างการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา พบว่ามีค่า Sig.เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สามารถท านายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรง ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถท านายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ ด้วยวิธี  
Enter ได้ ดงัตาราง 68 
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ตาราง 68 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านจิตวิทยา โดยการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression) 
 

การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว  

(b) SE  (β) t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.135 0.174 
 

6.516** 0.000 
ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ (X1) 

0.294 0.053 0.277 5.528** 0.000 

ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้
จากการประชาสมัพนัธ์(X2) 

0.491 0.055 0.443 8.853** 0.000 

R = 0. 659  Adjusted R2 = 0.431  

R2 = 0.434 
  

SE = 0.46603   
  

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 68 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ที่มี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านจิตวิทยา พบว่า  
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัภาพลกัษณ์การ
ท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) และด้านความรู้ความเข้าใจ
ที่ได้จากการประชาสมัพันธ์(X2) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ  0.294 และ 0.491 ซึ่ง 
มีค่า Adjusted R Square (R2) มี ค่าเท่ากับ 0.431 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
สามารถอธิบายภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา ได้ร้อยละ 43.10 โดยสามารถเขียนใน
รูปสมการได้ ดงันี ้ 

Y1 = 1.135 + 0.294(x1) + 0.491(x2)  
 

โดย 
X1 = ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 
X2 = ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ 
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ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
ตวัแปรที่มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา ได้แก่ 

ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ (X1) และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์(X2) 
เป็นปัจจยัที่ก าหนดภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา (Y1) ซึง่จากค่าสมัประสิทธ์ิดงักล่าว
สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

หากการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์( X1) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสมัพันธ์(X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา เพิ่มขึน้ 
0.294 หน่วย  

หากการประชาสัมพัน ธ์การท่องเที่ยว  ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสมัพันธ์(X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์( X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา เพิ่มขึน้ 
0.491 หน่วย  

นอกจากนีผู้้วิจยัได้น าค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์( X1) และ ด้าน
ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) ซึง่สามารถเขียนเป็นสมการค่าสมัประสิทธ์ิการ
ถดถอยมาตรฐาน ที่มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.277(x1) + 0.443(x2)  

 
สรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ

ประชาสัมพันธ์(x2) มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา มากที่สุด โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.443 รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์(x1) 
มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.277 ตามล าดบั 
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สมมติฐานท่ี 5.4 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการสื่อสาร 

H0  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์ ไม่มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านการสื่อสาร 

H1  การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านการสื่อสาร 

 
ตาราง 69 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างการประชาสมัพนัธ์การ
ท่องเทีย่วกบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านการสื่อสาร โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 63.263 2 31.632 162.358** 0.000 

Residual 77.346 397 0.195 
  

Total 140.609 399       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 69 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ระหว่างการประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านการสื่อสาร พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว สามารถท านายภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านการสื่อสาร 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรง ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถท านายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ ด้วยวิธี  
Enter ได้ ดงัตาราง 70 
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ตาราง 70 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อ
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการสื่อสาร โดยการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression)  

 

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  (b) SE  (β) t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 0.899 0.165 

 
5.447** 0.000 

ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ (X1) 0.313 0.05 0.306 6.202** 0.000 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการ
ประชาสมัพนัธ์(X2) 

0.456 0.053 0.429 8.686** 0.000 

R = 0. 671  Adjusted R2 = 0.447  

R2 = 0.450 
  

SE = 0.44139   
  

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 70 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ที่มี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการสื่อสาร พบว่า  
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัภาพลกัษณ์การ
ท่องเที่ยว ในด้านการสื่อสาร ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (X1) และด้านความรู้ความ
เข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์(X2) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากบั  0.313 และ 0.456 
ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.447 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
สามารถอธิบายภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านการสื่อสาร ได้ร้อยละ 44.70 โดยสามารถเขียน
ในรูปสมการได้ ดงันี ้ 

 
Y1 = 0.899 + 0.313(x1) + 0.456(x2)  

 
โดย 
X1 = ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 
X2 = ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ 
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ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
ตวัแปรที่มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา ได้แก่ 

ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ (X1) และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์(X2) 
เป็นปัจจัยที่ก าหนดภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านการสื่อสาร (Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

หากการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์( X1) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสมัพนัธ์(X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านการสื่อสาร เพิ่มขึน้ 
0.313 หน่วย  

หากการประชาสัมพัน ธ์การท่องเที่ยว  ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ
ประชาสมัพันธ์(X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์( X1) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา เพิ่มขึน้ 
0.456 หน่วย  

นอกจากนีผู้้วิจยัได้น าค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์( X1) และ  
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์(X2) ซึง่สามารถเขียนเป็นสมการค่าสมัประสิทธ์ิ
การถดถอยมาตรฐาน ที่มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านการสื่อสาร ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.306(x1) + 0.429(x2)  

 
สรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ด้านความรู้ความเข้าใจที่ ได้จากการ

ประชาสมัพันธ์(x2) มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านการสื่อสาร มากที่สุด โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.429 รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์(x1) 
มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.306 ตามล าดบั 
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สมมติฐานที่ 6 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านคุณค่า 
ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสาร ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง ที่มีอิทธิพลต่อด้าน
การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง สามารถเขียนเป็นสมการทางสถิติ
ได้ดังนี ้

H0   ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านคุณค่า ด้าน
จิตวิทยา และด้านการสื่อสาร ไม่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจังหวัด
อ่างทอง 

H1   ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านคุณ ค่า  
ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดั
อ่างทอง 

 
ตาราง 71 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณ ระหว่างภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวกบัด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง โดยการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 65.986 4 16.497 62.520** 0.000 

Residual 104.225 395 0.264 
  

Total 170.211 399       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 71 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูระหว่างภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวกบั
ด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวสามารถท านายด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรง  
ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถท านายค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณ  
ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 72 
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ตาราง 72 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจังหวดัอ่างทอง โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple 
Regression) 
 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (b) SE  (β) t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 0.613 0.216 
 

2.843** 0.005 
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว(X1)  0.058 0.07 0.051 0.829 0.408 
ด้านคณุค่า(X2) 0.187 0.069 0.168 2.688** 0.007 
ด้านจิตวิทยา(X3) 0.121 0.068 0.114 1.774 0.077 
ด้านการสื่อสาร(X4) 0.450 0.052 0.409 8.654** 0.000 
R = 0. 623 

  
Adjusted R2 = 0.381   

R2 = 0.388 
  

SE = 0.51367   
  

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 72 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณผลการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณ ภาพลักษณ์ การท่ อง เที่ ยว  ที่ มี อิท ธิพล ต่อด้านการตัดสิน ใจท่ อง เที่ ยว  พบว่ า  
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับด้านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ด้านคุณค่า(X2) และด้านการสื่อสาร(X4) โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ  0.187และ 0.450 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 
0.381 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบาย ด้านการตัดสินใจท่องเที่ยว  
ได้ร้อยละ 38.10 โดยสามารถเขียนในรูปสมการได้ ดงันี ้ 

 
Y1 = 0.613 + 0.187(x2) + 0.450(X4) 

 
โดย 
X2 = ด้านคณุค่า 
X4 = ด้านการสื่อสาร 
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ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
ตวัแปรที่มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา ได้แก่  

ด้านคุณค่า(X2) และด้านการสื่อสาร(X4) เป็นปัจจัยที่ก าหนดด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง(Y1) ซึง่จากค่าสมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

หากภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ด้านคณุค่า(X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่ภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยว ด้านการสื่อสาร(X4) มีค่าคงที่  จะมี อิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.187 หน่วย  

หากภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ด้านการสื่อสาร(X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ด้านคณุค่า(X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.450 หน่วย  

ตัวแปรด้านสถานที่ท่องเที่ยว(X1) และด้านจิตวิทยา(X3) ไม่มีอิทธิพลต่อด้านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง (Y1)  

นอกจากนีผู้้วิจยัได้น าค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านคุณค่า(X2) และด้านการสื่อสาร(X4) ซึ่งสามารถ
เขียนเป็นสมการค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน ท่ีมีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยว  
ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.068(x2) + 0.409(x4)  

 
สรุปได้ว่า ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ด้านการสื่อสาร(X4) มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง มากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.409 รองลงมาคือ ด้านคุณค่า(X2) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.306 
ตามล าดบั 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 73 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
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ร 
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ก 

ด้า
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ใจ
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งเ
ที่ย

ว 

ด้า
นค

วา
มรู้

สึก
หลั

งก
าร
ท่อ

งเ
ที่ย

ว 

  
สมมติฐานท่ี 1 แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่ ง
ดึ งดูดใจ  ด้ าน ส่ิ งอ านวยความ
สะดวก ด้านการเข้าถึง ด้านการ
บริการ ที่ มีอิทธิพลต่อด้านการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดอ่างทอง       

ด้านสิ่งดงึดดูใจ - - - √ - 
Multiple 

Regression 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก - - - √ - 
Multiple 

Regression 

ด้านการเข้าถึง - - - √ - 
Multiple 

Regression 

ด้านการบริการ - - - √ - 
Multiple 

Regression 

 
หมายเหต ุ√ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

                     × หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

                                - หมายถึง ไม่ได้ทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 74 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การรับรู้นโยบายภาครัฐ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
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หลั
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สมมติฐานท่ี  2 การรับ รู้นโยบาย
ภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
และด้านบุคลากรที่ ให้บริการทางการ
ท่องเที่ ยว ท่ีมีอิทธิพลต่อด้านการ
ตัดสินใจท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง 

      

ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเท่ียว  - - - √ - 
Multiple 

Regression 

ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว - - - √ - 
Multiple 

Regression 

ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี - - - √ - 
Multiple 

Regression 
ด้านบคุลากรที่ให้บริการทางการ
ท่องเท่ียว - - - √ - 

Multiple 
Regression 

 
หมายเหต ุ√ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

                     × หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

                                - หมายถึง ไม่ได้ทดสอบสมมติฐาน 



  184 

ตาราง 75 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อแรงจงูใจ
ในการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ 

 ด้า
นสิ่

งด
ึงด

ูดใ
จ 

 

ด้า
นส

ิ่งอ
 าน

วย
คว

าม
สะ

ดว
ก 

ด้า
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าร
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ึง 

ด้า
นก

าร
บริ
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ร 

 
สมมติฐานที่ 3 การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้าน
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จาก
การประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อ
แรงจู งใจในการท่องเท่ี ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง      

ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์  √ √ √ √ Multiple Regression 

ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการ
ประชาสมัพนัธ์ 

√ √ √ √ Multiple Regression 

 

หมายเหต ุ√ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                     × หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 76 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
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ส ม ม ติ ฐ า น ที่  4  ก า ร
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยว 
ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร
ประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อ
ด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง             

ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์  - - - √ - 
Multiple 

Regression 

ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการ
ประชาสมัพนัธ์ - - - √ - 

Multiple 
Regression 

 
หมายเหต ุ√ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

                     × หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

                                - หมายถึง ไม่ได้ทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 77 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ที่มีอิทธิพลต่อ
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
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สมมติฐานที่ 5 การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้าน
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จาก
การประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อ
ภาพลั กษ ณ์ การท่องเที่ ย ว เชิ ง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง      

ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์  √ √ √ √ Multiple Regression 

ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการ
ประชาสมัพนัธ์ 

√ √ √ √ Multiple Regression 

 

หมายเหต ุ√ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                     × หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 78 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
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สมมติฐานที่  6 ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ ยว ประกอบด้วย ด้าน
สถานที่ ท่องเที่ ยว ด้านคุณ ค่า 
ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสาร 
ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง  

    

 

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว - - -  × - 
Multiple 

Regression 

ด้านคณุค่า - - - √ - 
Multiple 

Regression 

ด้านจิตวิทยา - - -  × - 
Multiple 

Regression 

ด้านการสื่อสาร - - - √ - 
Multiple 

Regression 

 
หมายเหต ุ√ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

                     × หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

                                - หมายถึง ไม่ได้ทดสอบสมมติฐาน 
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บทท่ี 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ืองแรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสมัพนัธ์และภาพลกัษณ์การ

ท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวดัอ่างทอง โดยผลการวิจัย 
ในครัง้นีส้ามารถน ามาเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจดัการการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมให้
สอดคล้องกบัพฤติกรรมนักท่องเที่ยว อีกทัง้ยังเป็นประโยชน์ต่อการเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในด้านการท่องเที่ยว นอกจากนีย้งัสามารถน ามาก าหนดเป็นนโยบาย 
เพื่อใช้ก าหนดทิศทางในการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมให้เป็นที่รู้จกัมากขึน้ และสามารถ
รักษาแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมอย่างยัง่ยืนต่อไปอนาคต 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการเข้าถึง ด้านการบริการ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้านบุคลากรที่
ให้บริการทางการท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
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6. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
ด้านคุณค่า ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสาร ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

 
ความส าคัญของงานวิจัย 

1. เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจในการท่องเที่ยว การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสมัพนัธ์
การท่องเที่ยว และภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมใน
จงัหวดัอ่างทอง 

2. ผลการศึกษาสามารถเป็นข้อเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารจดัการการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่เหมาะสมได้ และมีศกัยภาพที่เป็นเอกลกัษณ์ได้ 

3. ผลการศึกษาสามารถเป็นข้อเสนอแนะในการวางแผน ปรับปรุง และพฒันาพืน้ที่หรือ
แหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมให้สอดคล้องกบัความต้องการของนกัท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 

4. ผลการศกึษาภาคเอกชนสามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมให้สามารถพฒันาเป็นกลยทุธ์ทางการแข่งขนัได้ 

5. ผู้ที่สนใจสามารถน าผลการศึกษาไปพัฒนาหรือต่อยอดงานวิจัยในการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทองด้านมิติอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกนัได้ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดดูใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการเข้าถึง และด้านการบริการ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จงัหวดัอ่างทอง 

2. การรับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว  
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการ
ท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

3. การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

4. การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
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5. การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
เชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

6. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านคุณค่า ด้าน
จิตวิทยา และด้านการสื่อสาร ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่ ไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด

อ่างทอง ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สตูรการค านวณโดยไม่ทราบขนาดประชากร 
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) โดยมีการก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณไม่เกิน 5% จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่าง ทัง้หมด 385 ตัวอย่าง และส ารองไว้ 5% 
เท่ากบั 15 ตวัอย่าง รวมกลุ่มตวัอย่างได้ทัง้หมด 400 คน โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ 
(Stratified Random Sampling) อย่างโดยใช้วิธีเทียบสัดส่วน (Proportional Stratified Random 
Sampling) จากจ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 7 อ าเภอ (ส านกังานจงัหวดัอ่างทอง, 2562) 
จากนัน้จะใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จนกว่าจะครบ
ตามจ านวน 400 ตวัอย่าง  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เค ร่ืองมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อการศึกษาวิจัย  คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) การวิจัยเร่ืองแรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และ
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง 
โดยผู้วิจยัได้สร้างจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพและภมูิล าเนาของนกัท่องเที่ยว 
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 ส่วนที่ 2 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านการเข้าถึง และด้านการบริการ   

ส่วนที่ 3 การรับรู้นโยบายภาครัฐ ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว  
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านแรงจงูใจทางภาษี และด้านบคุลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว 

สว่นที่ 4 การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์   

ส่วนที่  5 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ได้แก่  ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านคุณค่า  
ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสาร   

ส่วนที่  6 การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  5 ด้าน ได้แก่  
ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจ 
และด้านความรู้สกึหลงัการท่องเที่ยว  
 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

2. ปรับและดดัแปลงพร้อมทัง้ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม และสร้างแบบสอบถาม
ให้ครอบคลมุถึงวตัถปุระสงค์ในการวิจยั 

3. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจยัได้สร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ถึงความถูกต้อง เที่ยงตรง ความเหมาะสมทางด้านภาษา ความสอดคล้องกับตัวแปรที่ศึกษา  
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการควบคมุสารนิพนธ์ 

4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ และน าแบบสอบถามไปหาความเชื่อมัน่ โดย
น าไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 ชุด โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา 
(Coefficient Alpha) ของครอนบคั (Cronbach) โดยมีค่าระหว่าง 0 – 1 ซึ่งในงานวิจยันีย้อมรับค่า
ความเชื่อมัน่อยู่ที่ระดบั 0.70 ขึน้ไป (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561)   

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
หลังจากที่ได้จัดเก็บแบบสอบถามและตรวจสอบความเรียบร้อย ผู้ วิจัยจะได้น า

แบบสอบถามมาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
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1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ความเรียบร้อยและความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม 

2. น าแบบสอบถามที่ได้มาลงรหัส (Coding) ที่ก าหนดไว้ เพื่อน าไปประมวลผล
ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
แบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวในจังหวดัอ่างทอง จ านวน 400 

คน ซึง่ผู้วิจยัมีการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบ

ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดงันี ้ 
1.1 แบบสอบถามส่วนท่ี 1 เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพและภูมิล าเนาของ
นกัท่องเที่ยว โดยจะแสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละ  

1.2 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เก่ียวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านสิ่งดึง 
ดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการเข้าถึง และด้านการบริการ โดยจะแสดงผลเป็นค่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เก่ียวกับการรับรู้นโยบายภาครัฐ ได้แก่ ด้านการ
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านแรงจูงใจทางภาษี และด้าน
บุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว โดยจะแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย  (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.4 แบบสอบถามส่วนท่ี 4 เก่ียวกบัการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ได้แก่ ด้าน
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ โดยจะ
แสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.5 แบบสอบถามส่วนที่  5 เก่ียวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว  ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ด้านคุณค่า ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสาร โดยจะแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.6 แบบสอบถามส่วนที่ 6 เก่ียวกับการตัดสินใจ ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงความ
ต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจ และด้านความรู้สึก
หลังการท่องเที่ยว โดยจะแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
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2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ ใช้ทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัย มีการใช้สถิติในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) ในการหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในรูปของ
การท านาย ของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานที่ 1 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ด้านการเข้าถึง ด้านการบริการ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ทางการท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

สมมติฐานที่  3 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

สมมติฐานที่  4 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

สมมติฐานที่  5 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

สมมติฐานที่  6 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสถานที่ท่องเที่ยว  
ด้านคุณค่า ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสาร ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองแรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสมัพนัธ์และภาพลกัษณ์การ
ท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง สรุปผลการวิจยัได้
ดงันี ้
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ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 241 คน 

คิดเป็นร้อยละ 60.30 มีอายุระหว่าง 26 – 33 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 สถานภาพ
สมรส จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 ระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 133 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.20 และมีภมูิล าเนาอยู่ภาคกลาง จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70  

ตอนที่  2 แรงจู งใจในการท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้าน ส่ิงดึ งดูดใจ  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง และด้านการบริการ  

ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ภาพรวมแรงจูงใจในการท่องเที่ยวอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 ด้านสิ่งดึงดดู

ใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการเข้าถึง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
และด้านการบริการ ตามล าดบั เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านสิ่งดึงดูดใจ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
สถานที่ท่องเที่ยว มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
รองลงมาคือ สถานที่ท่ องเที่ ยว มีภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ ยวที่สวยงาม สถานที่ท่องเที่ ยว  
มีประวติัศาสตร์ความเป็นมาที่น่าค้นหาและสถานที่ท่องเที่ยว และมีความเป็นเอกลกัษณ์ที่โดดเด่น 
ตามล าดบั 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.03 มีกล้องวงจรปิด รอบบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่ เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือ  
มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ มีห้องสุขาที่เพียงพอกับปริมาณนักท่องเที่ยว และมีถังขยะที่เพียงพอ 
ตามล าดบั 

ด้านการเข้าถึงพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 สามารถ
เดินทางมายงัสถานที่ท่องเที่ยวได้สะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมาคือ มีป้ายบอกทาง
ที่ตัง้ของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เป็นระยะๆ สภาพถนนในการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพดี 
และการเข้าถึงแหลง่ท่องเที่ยวมีความปลอดภยั ตามล าดบั 

ด้านการบริการพบว่า ภาพรวมอยู่ ในระดับดี โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79  
มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ  
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มี ร้านอาหาร ที่หลากหลาย ไว้บริการต่อนักท่องเที่ยว มี ร้านขายของที่ระลึกจ าหน่ายแก่
นกัท่องเที่ยว และมี Wi-Fi ให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยว ตามล าดบั 

 
ตอนท่ี 3 การรับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยงเส้นทาง

การท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้านบุคลากรที่
ให้บริการทางการท่องเที่ยว  

ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ภาพรวมการรับรู้นโยบายภาครัฐ พบว่า อยู่ในระดบัดี โดยด้านการเชื่อมโยงเส้นทาง

การท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.80 รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านบคุลากรที่
ให้บริการทางการท่องเที่ยว และด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามล าดบั เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า 

ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 มีการจัดการจราจรในแหล่งท่องเที่ยวที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.06 
รองลงมาคือ สามารถเดินทางมาแหลง่ท่องเที่ยวได้ทัง้ เช่น รถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถไฟ 
เป็นต้น มีบริการรถโดยสารเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่อยู่โดยรอบ และสามารถค้นหา
แหลง่ท่องเที่ยวผ่าน Google Maps ได้ ตามล าดบั 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.78 มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ล่องเรือ ไหว้พระ ตลาดชุมชน ฯลฯ มีค่ าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.02 รองลงมาคือ มีรายละเอียด ข้อห้าม ในแต่ละกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
แหล่งท่องเที่ยวมีการออกแบบให้ท่านมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว และมีการส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวตลอดทัง้ปี ที่นอกเหนือจากประเพณีประจ าปี ตามล าดบั 

ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.17 เลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษีในค่าอาหารได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
3.29 รองลงมาคือ เลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษีค่าทัวร์ และแพ็กเกจท่องเที่ยวได้ 
เลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษีในที่พักและโรงแรมได้ และเลือกท่องเที่ยวเพราะ
สามารถลดหย่อนภาษีในการเข้าพกัแบบโฮมสเตย์ได้ ตามล าดบั 

ด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เจ้าหน้าที่เต็มใจให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ได้ดีมีค่าเฉลี่ย
สงูสดุ รองลงมาคือ มีเจ้าหน้าที่ประจ าแต่ละจดุเพื่อให้บริการนกัท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่มีมารยาทและ
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มีความเต็มใจในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวได้
อย่างถกูต้อง ตามล าดบั 

 
ตอนที่  4 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ

ประชาสัมพันธ์และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์  
ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ภาพรวมการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว พบว่า อยู่ในระดบัดี โดยด้านความรู้ความ

เข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 การเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากการบอกเล่าปากต่อปาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
3.91 รองลงมาคือ มีการเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากการประชาสมัพันธ์อย่างต่อเนื่องจากทาง
อินเตอร์เน็ต และโทรทศัน์ การเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากรูปแบบหนงัสือนิตยสารหรือหนงัสือ
ท่องเที่ยว และมีการเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีการประชาสมัพันธ์ผ่านแผ่นพบั หรือโบรชวัร์ 
ตามล าดบั 

ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดี 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 การมีความรู้ความเข้าใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวนัน้มากขึน้ เมื่อได้รับ
ข้อมลูการประชาสมัพนัธ์ที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากับ 3.88 รองลงมาคือ การประชาสมัพนัธ์
โดยให้ข้อมลูที่ระเอียดและครบถ้วน ส่งผลให้เข้าใจข้อมลูและข้อปฏิบติัต่อแหล่งท่องเที่ยวที่มากขึน้  
มีความรู้ความเข้าใจจากการประชาสมัพนัธ์ จนเกิดแรงบนัดาลใจให้หวงแหนต่อสถานที่ท่องเที่ยว 
และมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้ถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ ยวจากการ
ประชาสมัพนัธ์ที่ได้รับ จนเกิดแรงกระตุ้นในการท่องเที่ยว ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 5 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้าน

คุณค่า ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสาร  
ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ภาพรวมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว พบว่า อยู่ในระดับดี โดยด้านสถานที่ท่องเที่ยว

และด้านจิตวิทยา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.14 รองลงมาคือ ด้านคุณค่าและด้านการสื่อสาร 
ตามล าดบั เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
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ด้านสถานที่ท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
สถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกชมนัน้ มีพืน้ที่กว้างใหญ่ และมีอากาศถ่ายเทได้ดี มีค่าเฉลี่ยสูงสดุเท่ากับ 
4.22 รองลงมาคือ สถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกชมนัน้มีการรักษาความสะอาดได้อย่างดี มีวฒันธรรมที่
แตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบเดียวกนั และเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตามล าดบั 

ด้านคณุค่าพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 ค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ยวมีความคุ้มค่ากบัการเดินทางท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.16 รองลงมาคือ สิ่ง
ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวมีคุณค่าต่อจิตใจ ประสบการณ์ที่ได้รับมีความคุ้มค่ากับการเดินทาง
ท่องเที่ยว และได้รับความรู้ที่มากขึน้ หลกัจากท่ีได้เดินทางมาท่องเที่ยว ตามล าดบั 

ด้านจิตวิทยาพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รู้สึกมี
ความสุขและรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้มาท่องเที่ยวแห่งนี ้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ 
การท่องเที่ยวท าให้เกิดแรงบนัดาลใจที่จะกลบัมาเที่ยวซ า้ในครัง้ต่อไป การเดินทางมาท่องเที่ยว ท า
ให้รู้สึกชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึน้ และมีความรู้สึกที่ดีต่อสถานที่ท่องเที่ยว และ
บคุลากรที่ให้บริการ ตามล าดบั 

ด้านการสื่อสารพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 สื่อการ
ท่องเที่ยวที่ท่านได้รับเพียงพอต่อการวางแผนส าหรับการเดินทางท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 
3.99 รองลงมาคือ สื่อการท่องเที่ยวที่ท่านได้รับตรงกับข้อมูลหรือบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว
จริง การจัดท าสื่อการท่องเที่ ยวเฉพาะกลุ่ม  Facebook Fanpage มีส่วนช่วยในการสร้าง
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และการสื่อสารผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักแสดง 
Youtuber มีสว่นช่วยในการสร้างภาพลกัษณ์ของแหลง่ท่องเที่ยว ตามล าดบั 

 
ตอนที่  6 การตัดสิน ใจท่องเที่ ยว เชิ งวัฒนธรรมในจั งหวัด อ่ างทอง 

ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสินใจ และด้านความรู้สึกหลังการท่องเที่ยว  

ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ภาพรวมการตัดสินใจท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทองพบว่า อยู่ในระดับดี โดยด้าน

ความรู้สึกหลงัการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.14 รองลงมาคือ ด้านการตดัสินใจ ด้านการ
ค้นหาข้อมูล ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ และด้านการประเมินทางเลือก ตามล าดับ  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านการค้นหาข้อมูลพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
การสอบถามจากบุคคลใกล้ชิด เช่น เพื่อน ครอบครัว ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่แห่งนัน้มา
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ก่อน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.93 รองลงมาคือ ได้ติดตามการอัพเดทปฏิทินการท่องเที่ยวจาก
ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัด ได้น าประสบการณ์ในอดีตในทางท่องเที่ยวอ่ืนๆ มาพิจารณา
ประกอบการตดัสินใจด้วย และมีการหาข้อมลูผ่านค าบอกเล่าหรือการถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น 
Pantip.com และเพจ รีวิวการท่องเที่ยว เป็นต้น ตามล าดบั 

ด้านการประเมินทางเลือกพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.61 มีการเปรียบเทียบแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่อ่ืน ก่อนตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.72 รองลงมาคือ มีไกด์ชุมชนคอยให้ค าแนะน าและอธิบายถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ดี มีการออกแบบรูปแบบจดักิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกบัพืน้ถิ่น เช่น การแต่ง
กาย อาหาร และมีการแสดงรายละเอียดข้อมลูที่ส าคัญภายในแหล่งท่องเที่ยว ที่ครบถ้วน ชดัเจน 
ตามล าดบั 

ด้านการตดัสินใจพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 มีการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากสามารถเดินทางไปเช้า- เย็นกลบัได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
3.91 รองลงมาคือ ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว เนื่องจากระยะทางไม่ไกลจากที่พัก ตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีพนักงานรักษาความปลอดภยั และตัดสินใจท่องเที่ยว เนื่องจาก
เหมาะกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ตามล าดบั 

ด้านความรู้สึกหลังการท่องเที่ยวพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.14 สถานที่แหลง่ท่องเที่ยวมีความสวยงามและตรงตามข้อมลูที่ศึกษามา มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ
เท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ จะแนะน าบุคคลที่รู้จักมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี ้มีความพึงพอใจต่อ
ภาพรวมของการบริการท่ีได้รับ และการท่องเที่ยวในครัง้นีเ้กินความคาดหมายท่ีตัง้ไว้ ตามล าดบั 

 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 แรงจูงใจในการท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านส่ิงดึงดูดใจ ด้าน

สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการเข้าถึง ด้านการบริการ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  

ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้านการเข้าถึง ด้านการบริการ มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ 0.185, 0.074, 0.259 และ
0.214 ตามล าดับ กล่าวได้ว่าหากมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการเข้าถึง ด้านการบริการ ในแต่ละด้าน เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.185 , 0.074, 
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0.259 และ0.214 หน่วย ตามล าดับ ซึ่งมี ค่า Adjusted R Square (R2) มี ค่าเท่ากับ 0.286 
หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ในจงัหวดัอ่างทอง ได้ร้อยละ 28.60  

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว พบว่า ด้านการเข้าถึง มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง มากที่สดุ รองลงมา คือ ด้านการบริการ ด้านสิ่งดึงดดูใจ และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.238, 0.206, 0.140 และ 
0.104 ตามล าดบั 

 
สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยง

เส้นทางการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้าน
บุคลากรที่ ให้บริการทางการท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  

ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้านบคุลากรที่ให้บริการ
ทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ  0.306, 0.336, 0.089 และ0.109 ตามล าดับ กล่าวได้ว่าหากมีการ
รับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว  เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.306, 
0.336, 0.089 และ0.109 หน่วย ตามล าดับ ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.345 
หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ในจงัหวดัอ่างทอง ได้ร้อยละ 34.50  

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การรับรู้นโยบายภาครัฐ พบว่า ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวดัอ่างทอง มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
ด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว และด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
การถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.314, 0.307, 0.130 และ 0.125 ตามล าดบั 
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สมมติฐานท่ี 3 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  

สมมติฐานท่ี 3.1 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านส่ิงดึงดูดใจ  

ผลการศึกษาพบว่า การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยว ในด้านสิ่งดึงดูดใจ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ0.185 และ 0.227  
กล่าวได้ว่า หากการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์และด้านความรู้
ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
ในด้านสิ่งดึงดูดใจ เพิ่มขึน้ 0.185 และ 0.227 หน่วย  ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่า
เท่ากบั 0.181 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ใน
ด้านสิ่งดงึดดูใจ ได้ร้อยละ 18.10  

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ 
มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านสิ่งดึงดูดใจ  
มากที่สดุ รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.256 และ 0.216  

 
สมมติฐานท่ี 3.2 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ

การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านสิ่ งอ านวยความ
สะดวก  

ผลการศึกษาพบว่า การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวัดอ่างทอง ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งมีค่าสมัประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.361 และ 0.473 กล่าวได้ว่า หากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้าน
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เพิ่มขึน้ 0.361 และ 
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0.473 หน่วย ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากบั 0.221 หมายความว่า ตวัแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายแรงจงูใจในการท่องเที่ยว ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้ร้อยละ 22.10  

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์  
มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
มาตรฐาน เท่ากบั 0.290 และ 0.230  

 
สมมติฐานท่ี 3.3 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ

การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการเข้าถึง  

ผลการศึกษาพบว่า การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการเข้าถึง ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) 
เท่ากับ 0.376 และ 0.242 กล่าวได้ว่า หากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านการเข้าถึง เพิ่มขึน้ 0.376 และ 0.242 หน่วย ซึ่งมีค่า 
Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.288 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถ
อธิบายแรงจงูใจในการท่องเที่ยว ในด้านการเข้าถึง ได้ร้อยละ 28.80 

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว พบว่า ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการเข้าถึง มากที่สุด รองลงม าคือ  
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.364 และ 0.225  

 
สมมติฐานท่ี 3.4 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ

การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการบริการ  

ผลการศึกษาพบว่า การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
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การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการบริการ ซึ่งมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (b) 
เท่ากับ 0.341 และ 0.304 กล่าวได้ว่า หากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ในด้านการบริการ เพิ่มขึน้ 0.341 และ 0.304 หน่วย ซึ่งมีค่า 
Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.281 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถ
อธิบายแรงจงูใจในการท่องเที่ยว ในด้านการบริการ ได้ร้อยละ 28.10 

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว พบว่า ด้านรูปแบบการประชาสมัพันธ์ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  ในด้านการบริการ มากที่สุด รองลงมาคือ  
ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.316 และ 0.270 

 
สมมติฐานท่ี 4 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ

การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพล
ต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  

ผลการศึกษาพบว่า การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์  มีอิทธิพลต่อด้านการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ซึ่งมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ 0.434 
และ 0.267 กล่าวได้ว่า หากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.434 และ 0.267 
หน่วย ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากบั 0.341 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการ
นีส้ามารถอธิบายด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ได้ร้อยละ 31.40  

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พบว่า ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์  มีอิทธิพลต่อด้านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง มากที่สดุ รองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจ
ที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.386 และ 0.228  
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สมมติฐานท่ี 5 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง   

สมมติฐานที่  5.1 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้าน
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านสถานที่
ท่องเที่ยว  

ผลการศึกษาพบว่า การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ มี อิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ 0.251 และ 0.416 กล่าวได้ว่า หากการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้าน
สถานที่ท่องเที่ยว เพิ่มขึน้ 0.251 และ 0.416 หน่วย ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 
0.360 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้าน
สถานที่ท่องเที่ยว ได้ร้อยละ 36.00  

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพล
ของการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์  
มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว มากที่สุด รองลงมาคือ  
ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.404 และ 
0.254  

 
สมมติฐานที่  5.2 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้าน

รูปแบบการประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านคุณค่า  

ผลการศึกษาพบว่า การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ มี อิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านคุณค่า ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.176 และ 0.500 กล่าวได้ว่า หากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ เพิ่มขึน้ 1 
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หน่วย จะมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านสถานที่
ท่องเที่ยว เพิ่มขึน้ 0.176 และ 0.500 หน่วย ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.359 
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ได้ร้อยละ 35.90  

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพล
ของการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์  
มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในด้านคุณค่า มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.474 และ 0.173  

 
สมมติฐานที่  5.3 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้าน

รูปแบบการประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านจิตวิทยา  

ผลการศึกษาพบว่า การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ มี อิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านจิตวิทยา ซึ่งมีค่าสมัประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.294 และ 0.491 กล่าวได้ว่า หากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้ าน
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านจิตวิทยา 
เพิ่ มขึ น้  0.294 และ 0.491 หน่วย  ซึ่ งมี ค่ า Adjusted R Square (R2) มี ค่ าเท่ ากับ  0.431 
หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา 
ได้ร้อยละ 43.10  

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพล
ของการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์  
มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านจิตวิทยา มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.443 และ 0.277  

 
สมมติฐานที่  5.4 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้าน

รูปแบบการประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ ท่ีมี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการสื่อสาร 
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ผลการศึกษาพบว่า การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพั นธ์ มี อิทธิพลต่อ
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านการสื่อสาร  ซึ่งมีค่าสมัประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.313 และ 0.456 กล่าวได้ว่า หากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยว  
ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการ
สื่อสารเพิ่มขึน้ 0.313 และ 0.456 หน่วย ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.447 
หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว  ในด้านการ
สื่อสาร ได้ร้อยละ 44.70  

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพล
ของการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์  
มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในด้านการสื่อสารมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.429 และ 0.306 

 
สมมติฐานที่ 6 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว 

ด้านคุณค่า ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสาร ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง ที่มี
อิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  

ผลการศึกษาพบว่า ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ได้แก่ ด้านคุณค่าและ
ด้านการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เท่ากับ 0.187 และ 0.450 กล่าวได้ว่าหากภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย ด้านคุณค่าและด้านการสื่อสาร เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจังหวดัอ่างทอง เพิ่มขึน้ 0.187 และ 0.450 หน่วย ซึ่งมีค่า Adjusted R 
Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.381 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายด้านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยว ได้ร้อยละ 38.10  

ตัวแปรภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและด้านจิตวิทยา  
ไม่มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง (Y1)  

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว พบว่า ด้านการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทองมากท่ีสดุ รองลงมา คือ ด้านคณุค่า โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย
มาตรฐาน เท่ากบั 0.409 และ 0.306  
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อภปิรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง เร่ืองแรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสมัพันธ์และ

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง 
สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี ้

สมมติฐานที่  1 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านการเข้าถึง ด้านการบริการ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression) 

ด้านส่ิงดึงดูดใจ พบว่า มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จงัหวดัอ่างทอง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากสิ่งดึงดดูใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามทางธรรมชาติ ความ
เป็นมาและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ความเก่าแก่ ลวดลายที่เป็นเอกลกัษณ์ ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยว
ได้เห็นหรือสมัผัสแล้วจะก่อให้การแรงจูงใจในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Mavondo and Vengesayi (2009) กล่าวว่า สิ่ งดึงดูดใจในสถานที่ท่องเที่ยว ท่ี
สามารถดึงดูดผู้มาเยือนทัง้ทางธรรมชาติรวมไปถึงสิ่งมนุษย์สร้างขึน้ ได้แก่ ทรัพยากรวัฒนธรรม
มรดกประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม งานศิลปะแบบดัง้เดิม นนัทนาการ ความบนัเทิง อาหาร และ
ดนตรี เป็นต้น สิ่งเหล่านีล้้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว นอกจากนีย้ัง
สอดคล้องกบังานวิจยัของวรพรรณ สงดัศรี (2558) ได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจของนกัท่องเที่ยวในการ
ตัดสินใจมาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนบ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุ รี  พบว่า 
นกัท่องเที่ยวจะพิจารณาถึงสิ่งดึงดูดใจที่เป็นลกัษณะทางกายภาพ เช่น สภาพบ้านเรือนสมัยเก่า 
หรือหัตถกรรมท้องถิ่นที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว โดยเอกลกัษณ์นีส้ามารถสร้างความน่าสนใจและ
เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวและการใช้บริการซ า้ต่ออีก และสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ Hsi-Ying Hsieh (2016) ได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและภาพลกัษณ์
การท่ อ ง เที่ ย วที่ ส่ งผล ต่อการตัดสิ น ใจท่ อ ง เที่ ย วของนั ก เดิ นท างแบ็ ค แพ็ ค เกอ ร์ ใน  
ไถหนาน พบว่า นกัท่องเที่ยวจะให้ความส าคญักบัทรัพยากรทางประวติัศาสตร์ เช่น สถาปัตยกรรม 
การออกแบบตกแต่งที่เก่ียวข้องกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและ 
คงความสวยงาม สามารถสร้างแรงจงูใจในการตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวได้ 

ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก พบว่า มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจังหวดัอ่างทอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการให้บริการสิ่งอ านวยความ
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สะดวกพืน้ฐานต่างๆ ภายในแหลง่ท่องเที่ยว เช่น อาหาร ที่พกั เส้นทางการเดินทางเพื่อเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว และการดแูลความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเที่ยวที่ดี ย่อมสามารถสร้างแรงจูงใจและมีผล
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญเลิศ จิตตัง้วัฒนา (2548) กล่าวว่า 
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้
นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและเกิดความประทับใจในการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอ านวย
ความสะดวกพืน้ฐาน  สิ่งอ านวยความสะดวกทางการเชื่อมโยงการเดินทาง และสิ่งอ านวยความ
สะดวกประเภทความปลอดภยัในแหล่งท่องเที่ยว หากมีการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกที่ดีย่อม
ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวมากขึน้ นอกจากนีย้งัสอดคล้อง
กบังานวิจัยของวรพรรณ สงดัศรี (2558) ได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการตดัสินใจ
มาท่องเที่ยวทางวฒันธรรมในชุมชนบ้านหนองขาว จงัหวดักาญจนบรีุ พบว่า หากมีการให้บริการที่
ดีโดยเฉพาะสิ่งอ านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โฮมสเตย์ที่มีคุณภาพ 
การแสดงป้ายสญัลกัษณ์และความปลอดภยัในการท่องเที่ยว ปัจจยัเหลา่นีห้ากสามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดีก็จะส่งผลให้มีการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึน้  และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Seyidov and Adomaitiene (2016) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
การท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา : แหล่งท่องเที่ยวในอาเซอร์ไบจาน พบว่า นักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญกับสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวโดยเน้นการให้บริการในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึง่มีผลต่อแรงจงูใจที่จะตดัสินใจเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวได้ 

ด้านการเข้าถึง พบว่า มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จงัหวดัอ่างทอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการท่องเที่ยวมีการ
วางแผนและบริหารจัดการการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความรวดเร็วและง่ายต่อการเดินทาง ประกอบกับการจัดการจราจรภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ดี ย่อมสามารถสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจเพื่อเดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเทิดชาย ช่วยบ ารุง (2551) กล่าวว่า การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจะ
พิจารณาจากโครงสร้างพืน้ฐานที่มีสภาพการใช้งานที่ดี เช่น ถนน มีสภาพที่ดี สามารถเข้าถึงและ
สามารถเชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ได้ดี เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการตัดสินใจเพื่อการ
เดินทางมาท่องเที่ยว นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัแนวคิดของวรพรรณ สงดัศรี (2558) ได้ศึกษาเร่ือง 
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจมาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนบ้านหนองขาว 
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การที่แหล่งท่องเที่ยวมีท าเลที่ตัง้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ประกอบกับ
เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว วิธีการเดินทางรวมถึงความปลอดภยั ซึ่งจะช่วยให้นกัท่องเที่ยว
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มีการตัดสินใจเดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว  และสอดคล้องกับแนวคิดของ  Hsi-Ying Hsieh 
(2016) ได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักเดินทางแบ็คแพ็คเกอร์ในไถหนาน พบว่า การพัฒนาการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ง่ายและสะดวก จะช่วยในการตดัสินใจเดินทางเข้ามายงัแหลง่ท่องเที่ยวได้มากขึน้ 

ด้านการบริการ พบว่า มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จงัหวดัอ่างทอง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากการบริการภายในแหลง่ท่องเที่ยวที่ดีไม่ว่าจะ
เป็นความพร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมในด้านศูนย์บริการทางการท่องเที่ยวและการเอาใจใส่
ของพนักงานที่ให้บริการ ย่อมสามารถสร้างความไว้วางใจและยังสามารถที่จะเป็นแรงจูงใจใน  
การตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาภรณ์ ฮาร์ล และ ศศิธร 
ง้วนพนัธ์ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของ
นกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ พบว่า การให้บริการทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะความพร้อมในการ
ให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนรวมทัง้การบริการของศนูย์การท่องเที่ยว 
ย่อมส่งผลต่อการตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั
งานวิจยัของชิตวร ประดิษฐ์รอด (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัองค์ประกอบของแหลง่ท่องเที่ยว และ
ปัจจยัแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเที่ยวปริมณฑลของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การมีบริการที่หลากหลายภายในแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดี สามารถเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวได้มากขึน้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรพรรณ สงดัศรี (2558) ได้ศึกษา
เร่ือง แรงจูงใจของนกัท่องเที่ยวในการตดัสินใจมาท่องเที่ยวทางวฒันธรรมในชุมชนบ้านหนองขาว 
จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า การให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการให้บริการการน าเที่ยวที่มี
คุณภาพ เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่ดีก็จะเกิดความประทับใจและมีการตัดสินใจมาใช้
บริการต่ออีกครัง้ 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้นโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ทางการท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง 
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression) 

ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว  พบว่า มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากนโยบายภาครัฐที่
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มีการถ่ายทอดไปยงัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเน้นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคญัของแต่ละแห่งเข้าด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับ
การเดินทางมาท่องเที่ยวให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างแหลง่ท่องเที่ยวหลกัและแหลง่ท่องเที่ยวรองให้
ครอบคลุมภายในจังหวัด ประกอบกับการจัดการจราจรภายในแหล่งท่องเที่ยวที่จะดี เมื่อ
นกัท่องเที่ยวมีการรับรู้และสมัผสัได้ก็จะเกิดการตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึน้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Kennell (2013) กล่าวว่า นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยว เป็นมาตรการส่งเสริมการเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวหลักไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวรอง ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่รัฐบาลจะต้องส่งเสริมนโยบายให้เกิดรูปธรรมในการปรับปรุง
คณุภาพของการขนส่งทางการท่องเที่ยว และยงัรวมไปถึงธุรกิจได้ที่เก่ียวข้องให้ได้รับการสนบัสนุน
ให้ปฏิบติัต่อนักท่องเที่ยวที่ดี เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและเพิ่มอ านาจการตดัสินใจต่อการเลือก
เดินทางมาท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Alrwajfah et al. 
(2019) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา เมือง  
เพตรา ประเทศจอร์แดน พบว่า การที่ภาครัฐได้มีการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
เพื่อให้นกัท่องเที่ยวนัน้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก และผลประโยชน์ที่เกิดขึน้จะ
มีส่วนในการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ให้ เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ ยวได้มากขึ น้  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hugo (2014) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า หากภาครัฐมีการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อ
จ านวนนกัท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถเดินทางไปยงัแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ไม่ว่าจะด้วยการเดินทาง
ทัง้ทางบกหรือทางน า้ สามารถกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเพื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายใน  
พืน้ที่นัน้ๆ  

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่า มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากนโยบายภาครัฐในการส่งเสริม
การวางแผนการท่องเที่ยวโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ได้ให้ความส าคัญในการ
ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ มีความหลากหลาย และสามารถสร้างกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่ เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงวัยได้ ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ดีจะ
สามารถกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจท่องเที่ยวได้มากขึน้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Haxton 
(2015) กล่าวว่า นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนกิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยการน า 
อตัลกัษณ์ที่ยอดเยี่ยมของชุมชนท้องถิ่น และศกัยภาพทางการท่องเที่ยว มาก าหนดเป้าหมายเพื่อ
ดึงดูดและเพิ่มการตัดสินใจแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jin et al. 
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(2016) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาและการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ยืน พบว่า การสร้างกิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวประกอบกบัการบริหารจดัการภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ดี ซึง่อาจมีการวดัจากความสามารถในการตอบสนองความต้องการและการสร้างความ
พึงพอใจให้แก่นกัท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ความสามารถที่จะสร้างความประทับใจ สิ่ง
ต่างๆ เหล่านีน้กัท่องเที่ยวจะน าข้อมลูที่ได้รับมาเป็นประสบการณ์ในการตดัสินใจท่องเที่ยวในครัง้
ต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Liu and Ma (2017) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้นโยบายภาครัฐ
ต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของเมืองซีอาน ประเทศจีน พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เก่ียวกบัการมีสินค้าและผลิตภณัฑ์ต่างๆ ที่หลากหลายภายในศนูย์การค้า 
จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและมีแนวโน้มที่นกัท่องเที่ยวท่องเที่ยวเมืองซีอาน ประเทศจีนมากขึน้ 

ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี พบว่า มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากการที่ภาครัฐมีนโยบายในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยได้มีการจดัสรรภาษีและการสนบัสนุนเงินเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวส าหรับ
กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเมืองรอง ท าให้เกิดการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวรายใหม่ได้มีสิทธ์ิในการ
ท่องเที่ยวประเภทเมืองรองมากขึน้ อีกทัง้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษียงัครอบคลมุไปยงัการใช้จ่าย
ในค่าอาหาร ค่าโรงแรม และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ ร่วมโครงการ ท าให้ เกิดการกระตุ้ นให้
นักท่องเที่ยวมีการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561) กล่าวว่า การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการ
ท่องเที่ยวนัน้เป็นสิทธิประโยชน์ในการหกัลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจ านวนที่จ่ายจริง 
ทัง้นีค่้าใช้จ่ายดังกล่าวนัน้ ประกอบด้วย ค่าโรงแรม ค่าโฮมสเตย์ และค่าบริการทางการท่องเที่ยว 
ซึ่งโรงแรมนัน้ๆ จะต้องมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าบริการทางการท่องเที่ยว
จะต้องเป็นค่าบริการของบริษัทน าเที่ยวที่จดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามกฎหมาย โดยมี
วตัถุเพื่อสง่เสริมให้นกัท่องเที่ยวตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองรองมากขึน้ นอกจากนีย้งั
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Ayamga et al. (2018) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้ของผู้ เสียภาษีต่อ
นโยบายการบริหารภาษีในเขตเทศบาลเมืองลอลาร์ กานา พบว่า การที่ภาครัฐน าภาษีไปพัฒนา
ส าหรับโครงการที่จะเกิดขึน้ในอนาคตรวมไปถึงการพัฒนาทางการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายเพื่อ
ยกระดับโครงการภายใต้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมากขึน้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hugo (2014) ได้ศึกษาเร่ือง  
การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า ภาครัฐมีการสนับสนุนการน าภาษีมา
ใช้ในการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้นกัท่องเที่ยวช าระค่าบริการการท่องเที่ยวที่ถูกลง ดงันัน้การ
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ที่นักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์ทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ตามแหลง่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่สนใจได้  

ด้านบุคลากรที่ ให้บริการทางการท่องเที่ ยว  มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจ า
แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้ค าแนะน าและอธิบายข้อมูลเก่ียวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ประกอบกับมีความเต็มใจท่ีช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและมีความพร้อมใน
การให้บริการ จะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจซึ่งจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Cetin et al. (2017)  
กล่าวว่า บุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว มีหน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการ
บริการ เพื่ อให้แหล่งท่องเที่ยวนัน้มีความสามารถในการแข่งขันได้ดี  เช่น  การฝึกทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้ ให้บริการทางการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งจะมี
ผลต่อการตดัสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวได้ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ  Nunkoo (2015) ได้ศึกษาเร่ือง การรับ รู้นโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
กรณีศึกษา ภูมิภาคไนแองกา พบว่า บุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว  หากมีความรู้ 
ความสามารถและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเพื่อฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถเข้าใจถึงบริบท
ของแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้ดี จะสามารถโน้มน้าวทัศนคติเชิงบวกแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่ม
การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึน้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Liu and Ma (2017)  
ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้นโยบายภาครัฐต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของเมืองซีอาน ประเทศจีน 
พบว่า การพัฒนาศักยภาพทางด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว เช่น 
การฝึกอบรมพนกังานให้มีการบริการที่ดี จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นกัท่องเที่ยว ซึง่จะ
น ามาซึง่แนวโน้มในการตดัสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึน้ 

สมมติฐานที่  3 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Regression 
Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression) 

สมมติฐานที่  3.1 การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านสิ่งดงึดดูใจ  
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ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์  มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านสิ่งดึงดดูใจ ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากการสร้างสิ่ง
ดึงดดูใจในการท่องเที่ยว โดยการกระตุ้นการวางแผนและออกแบบสื่อประชาสมัพนัธ์ที่มีรูปแบบที่
แตกต่างกัน ไม่ ว่าจะเป็นสื่ อ  Social Media สื่ อจากบุคคล รวมทั ง้การสร้างรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ให้เกิดการเข้าถึงข้อมลูที่ง่าย มีรายละเอียดที่น่าสนใจ จะสามารถสร้างแรงจูงใจใน
การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปวิตรา วิเศษ 
(2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพระราชวังของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ เช่น Facebook, Youtube และ
พนัทิป สื่อประชาสมัพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ของแหล่งท่องเที่ยว สามารถส่งผลต่อแรงจูงใจและสามารถ
สร้างแรงดึงดูดใจในการท่องเที่ยวพระราชวงัของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานครได้ 
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของสกุนัยา คงเขียว กนก เลิศพานิช วรัญญา อรัญวาลยั และ 
อภิศักด์ิ โพธ์ิปัน้ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง ความต้องการสื่อในการประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พบว่า รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่ง่ายและทันสมัย เช่น เฟสบุ๊ ค ในการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  
มีเนือ้หาที่ถูกต้องและครบถ้วน ชดัเจน มีความเข้าใจง่าย และสามารถเชื่อมโยงกบัแผนที่ท่องเที่ยว
จะส่งผลให้เกิดแรงดึงดดูใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ Parsons (2017) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ ยว  กรณี ศึกษา การประชาสัมพัน ธ์ผ่าน  Instagram พบว่า รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ จากค าบอกเล่าประสบการณ์ สถานที่มีความแปลกใหม่ ข้อความที่ปรากฏใน 
Instagram ที่ดีเป็นสื่อทางสงัคมจะส่งผลต่อแนวโน้มให้เกิดแรงจูงใจและสามารถดึงดูดใจในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว 

ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ พบว่า มีอิทธิพลต่อแรงจงูใจ
ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านสิ่งดึงดูดใจ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
เนื่องจากการให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดสิ่งที่ปรากฏจากสื่อการประชาสัมพันธ์ทางการ
ท่องเที่ยว เพื่อสร้างความดึงดูดใจให้แก่แหล่งท่องเที่ยวนัน้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความเป็นมาของ
แหล่งท่องเที่ยว ความพิเศษ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว การเดินทางเข้ามายังสถานที่
ท่องเที่ยวท่ีเข้าใจง่ายและสามารถตอบสนองต่อกลุม่นกัท่องเที่ยวที่หลากหลายกลุ่มได้ จะสามารถ
กระตุ้นแรงจูงใจและเพิ่มแรงดึงดูดใจในการท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Gregory 
(2001) กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ การประเมินถึงความเข้าใจว่า
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สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของการสื่อสารหรือวัตถุประสงค์ที่ผู้ ส่งสารสื่อออกไปหรือไม่  
หากสามารถสร้างการรับรู้ความเข้าใจจากการประชาสมัพันธ์ได้ตามกลุ่มเป้าหมายก็จะสามารถ
กระตุ้ นแรงจูงใจให้ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้  นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของภัสสรา เปรม
ประเสริฐ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การประชาสมัพนัธ์และการส่งเสริมการสมคัรเข้าท างานของนิสิต
นักศึกษา พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการประชาสัมพันธ์ของข้อมูลข่าวสารการ
สมัครงานอย่างต่อเนื่อง และมีรายละเอียดที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ก็จะส่งผลให้มีแรงจูงใจในการ
เข้าท างานตามไปด้วย และสอดคล้องกบังานวิจยัของพรทิพย์ ทวีพงษ์ และ ปลืม้ใจ ไพจิตร (2557) 
ได้ศกึษาเร่ือง สื่อการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมศรีวิชยัที่มีต่อทศันคติของนกัท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า 
ด้านการรับรู้ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ สามารถส่งผลต่อการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวได้ 

สมมติฐานที่  3.2 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์  มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจาก  
การน าเสนอรูปแบบการรประชาสมัพันธ์ที่เน้นการถ่ายทอดเร่ืองราวที่เก่ียวข้องกับการน าเสนอถึง
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่จ าเป็นภายในแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการทางการ
ท่องเที่ยว การดแูลความปลอดภยัภายในแหลง่ท่องเที่ยว โรงพยาบาล สถานีต ารวจ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ โดยการเลือกรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ที่เหมาะสม เช่น กลุ่มนกัท่องเที่ยวท่ีเป็น
กลุ่มวัยรุ่น จะน าเสนอผ่านรูปแบบ Social Media ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ อาจจะมี
การออกแบบรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ผ่านการจดั Roadshow และสื่อประชาสมัพนัธ์ผ่านชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดแรงกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมากขึน้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของวิมลพรรณ อาภาเวท (2557) กล่าวว่า รูปแบบการประชาสัมพันธ์สามารถสร้าง
อิทธิพลทางด้านความคิดและทัศคนคติของกลุ่มเป้าหมาย อีกทัง้ยังส่งผลต่อความเข้าใจต่อสื่อที่
ต้องการแสดงออกไป ทัง้นีก้ารสร้างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมจะสามารถถ่ายทอด
เร่ืองราวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะสามารถให้เกิดแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ ยวได้  นอกจากนี ย้ังสอดคล้องกับแนวคิดของScott (2009) กล่าวว่า รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ภายในองค์กร ทัง้นีรู้ปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสภาพสังคมในปัจจุบัน เช่น สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อสังคม ออนไลน์ เป็นเทคโนโลยี 
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เพื่อให้เกิดการเข้าถึงของข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกและข้อมลูอ่ืนๆ ที่จ าเป็นของการท่องเที่ยว 
ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปวิตรา วิเศษ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
พระราชวงัของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การให้ความส าคญัต่อรูปแบบ
การประชาสมัพนัธ์ เช่น การเดินทางเข้ามาในแหลง่ท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก ภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว จะสง่ผลต่อแรงจงูใจในการท่องเที่ยวพระราชวงัของนกัท่องเที่ยวชาวไทย  

ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ พบว่า มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการสร้างความรู้ความเข้าใจจากสื่อประชาสมัพันธ์ที่แสดง
ออกไปให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมที่ดี มีสิ่งอ านวยความสะดวกพืน้ฐานที่ครบถ้วน และ 
มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องดูแลอย่างสม ่าเสมอ นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ได้
อย่างถูกต้อง จะสามารถกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558) กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ประชาสมัพันธ์เร่ิมต้นจากการตัง้ใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรรและผู้บริโภคนัน้มีความตัง้ใจที่จะรับสิ่ง
กระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งในขัน้ตอนนีห้ากสร้างการประชาสมัพนัธ์ที่ดีและมีการสื่อสารที่เ ข้าใจ
ง่าย จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริโภคให้เกิดการติดตามข่าวสารนัน้ๆ ต่อไป นอกจากนีย้ัง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ นงลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์. (2556) กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจที่ได้จาก
การประชาสัมพันธ์ เกิดการประเมินผลภายหลังท าการประชาสัมพันธ์และส ารวจความรู้ความ
เข้าใจของสื่อที่ได้รับ ในขัน้ตอนนีน้กัประชาสมัพนัธ์ก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ความสะดวก 
รวดเร็ว และความประหยดั ซึ่งหากประสบความส าเร็จนัน้หมายถึงผู้บริโภคสามารถเข้าใจต่อสื่อที่
ได้ รับอย่างชัดเจน จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการติดตามข้อมูลข่าวสารของการ
ประชาสมัพนัธ์นัน้ๆ  

สมมติฐานที่  3.3 การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านการเข้าถึง  

ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ พบว่า มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านการเข้าถึง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากการสร้าง
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การเดินทางและการตรวจสอบ
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ข้อมูลความปลอดภัยต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยการน าเสนอรูปแบบการประชาสมัพันธ์ท่ี
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบสื่อออนไลน์ หนังสือท่องเที่ยวหรือการให้ข้อมูลผ่าน
บุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าห มาย  
จะสามารถสร้างแรงจูงใจในการเดินทางเข้ามายงัแหล่งท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
บุญเลิศ จิตตัง้วฒันา (2548) กล่าวว่า รูปแบบการประชาสมัพันธ์มีความสอดคล้องกบักาสื่อสาร
เนือ้หาหรือรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว ไม่วาจะเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
การคมนาคมขนส่งภายในแหล่งท่องเที่ยว แผนการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว 
ซึง่ข้อมลูดงักล่าวจะสามารถสร้างแรงจูงใจเพื่อเข้าถึงแหลง่ท่องเที่ยวนัน้ๆ นอกจากนีย้งัสอดคล้อง
กบัแนวคิดของ Dickman (1996) กล่าวว่า การสร้างสื่อประชาสมัพนัธ์หลายๆ รูปแบบและหลายๆ 
ช่องทาง จะช่วยให้นกัท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงพืน้ที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายมากขึน้ ซึง่มีส่วนช่วย
ในการกระตุ้นแรงจงูใจที่จะเดินทางเข้ามายงัแหลง่ท่องเที่ยวได้ 

ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ พบว่า มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  ในด้านการเข้าถึง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน เนื่องจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องทางด้านการท่องเที่ยวให้ความสนใจกบัการสร้างรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ที่เน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการน าเสนอถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเดินทาง ระยะเวลาใน
การเดินทางที่นักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลได้ง่ายและตรงตามสภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนั จะมีสว่นช่วยในการสร้างแรงจงูใจให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึน้ ซึง่สอดคล้อง
กบัแนวคิดของ Mill (1990) กล่าวว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวที่
ถูกต้องชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูเก่ียวกบันักท่องเที่ยว การเชื่อมต่อการเดินทางส าหรับการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะน ามาเป็นข้อมลูในการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึน้
เพื่อรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวจากแหล่งต่างๆ อันจะน ามาซึ่งแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของพืน้ที่
นัน้ๆ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของสกุนัยา คงเขียว กนก เลิศพานิช วรัญญา อรัญวาลยั 
และ อภิศกัด์ิ โพธ์ิปัน้ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง ความต้องการสื่อในการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดบัคลอง 15 อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก พบว่า หมู่บ้านไม้
ดอกไม้ประดับมีทรัพยากรการท่องเที่ยว ดังนัน้การใช้สื่อใหม่  เช่น เฟสบุ๊ ค จึงเป็นสื่ อที่มี
ความส าคญัในการประชาสมัพันธ์ โดยไม่ต้องมีภาระในเร่ืองค่าใช้จ่ายมากนกัเพียงแต่ต้องใช้การ
น าเสนอข้อมลูของแหล่งท่องเที่ยวให้ทนัสมยัอยู่เสมอ รวมทัง้การให้ความส าคญัของการให้ข้อมูล 
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เช่น การสื่อป้ายบอกการเดินทาง แผนที่ของแหล่งท่องเที่ยว จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
นัน้มากขึน้ 

สมมติฐานที่ 3.4 การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านการบริการ 

ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ พบว่า มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านการบริการ ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการภายใน
แหล่งท่องเที่ยวที่พิเศษมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจในการท่องเที่ยว
มากขึน้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิมลพรรณ อาภาเวท (2557) กล่าวว่า รูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ โดยเฉพาะการจดักิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ตามที่เป้าหมายหรือองค์กรที่ได้มีการ
ก าหนดไว้ท่ีชดัเจนและมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ประกอบกับการเพิ่มรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ที่
เหมาะสมทัง้ด้านเนือ้หาของการประชาสมัพันธ์การให้บริการต่างๆ เช่น การบริการจากพนักงาน 
การบริการข้อมูลภายในแหล่งท่องเที่ยว จะช่วยกระตุ้ นแรงจูงใจในการท่องเที่ยวได้มากขึน้ 
นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับแนวคิดของPanasiuk (2007) กล่าวว่า นโยบายในการจัดการ 
การท่องเที่ยวภายในพืน้ที่ โดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาร่วมในการก าหนดบทบาทและกิจกรรม
การท่องเที่ยว เช่น การให้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ครอบคลุมในทุกด้านไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลด้านลกัษณะพิเศษของแหล่งท่องเที่ยว ด้านการให้บริการข้อมูลภายในแหล่งท่องเที่ยว 
ถือเป็นองค์ประกอบหรือปัจจยัหนึ่งที่จะสร้างแรงจงูใจในการท่องเที่ยวได้  

ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ พบว่า มีอิทธิพลต่อแรงจงูใจ
ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการบริการ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
เนื่องจากการกระตุ้ นให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจข้อมูลการน าเสนอของหน่วยงานทางการ
ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง ชดัเจนและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้การบริการต่างๆ 
ภายในแหล่งท่องเที่ยว การถ่ายทอดข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงในสภาพปัจจุบนั โดยค านึงถึง
การตอบสนองความต้องการในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม สามารถที่จะสร้างแรง
กระตุ้ นให้เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของGregory (2001)  
กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์  เกิดจากการประเมินถึงความเข้าใจว่า
สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของการสื่อสารหรือวัตถุประสงค์ที่ผู้ส่งสารสื่อออกไปหรือไม่ ซึ่งความ
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เข้าใจจากสื่อที่ได้รับที่เพียงพอจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้การติดตามข้อมลูข่าวสารในเร่ืองนัน้ๆ
นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของภัสสรา เปรมประเสริฐ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การ
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการสมัครเข้าท างานของนิสิตนักศึกษา พบว่า การสร้างความรู้
ความเข้าใจ ได้แก่ เว็บไซต์ ข่าวการรับสมคัรงาน และการให้สมัภาษณ์ของผู้บริหารระดบัสงู จะท า
ให้นิสิตเกิดแรงจงูใจในการสมคัรงานมากขึน้ 

สมมติฐานที่  4 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ พบว่า มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการผลิตรูปแบบของสื่อการ
ท่องเที่ยวๆ หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสมัพันธ์ผ่านหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการ
ท่องเที่ยว รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบการประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น Facebook Instagram หนังสือ และเว็บไซต์ต่างๆ จะท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง ซึ่งสามารถที่จะน ามาประกอบการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวได้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ Kazokiene and Stravinskiene (2011) 
กล่าวว่า รูปแบบการประชาสมัพันธ์ เป็นข้อความการสื่อสารและการน าเสนอ ทัง้นีรู้ปแบบของสื่อ
อาจจะเป็นบทความ สื่อจากอินเตอร์เน็ตหรือช่องทางอ่ืนๆ ซึ่งรูปแบบของสื่อที่จะประชาสมัพันธ์
ออกไปนัน้จะต้องมีความเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน มีความสะดวกสบายในการอ่านและการฟัง ด้วยเหตุ
นีจ้ะสามารถสร้างแนวโน้มในการตดัสินใจต่อสิ่งนัน้ๆ ได้ นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์ (2545) ได้ศึกษาเร่ือง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า รูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ ในด้านข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์จากสื่อมวลชน
สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบ
โฮมสเตย์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาพร สิงหะ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง การเปิดรับสื่อ  
การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบด าน า้ลึกของนักด าน า้ 
ชาวไทย พบว่า รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต ที่มีความทันสมัย และเป็นสื่อ 
ที่มีประสิทธิภาพในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวของ
นกัท่องเที่ยวได้ 
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ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากกระตุ้ นและ 
การส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจงั ผ่านช่องทางการประชาสมัพนัธ์ที่ท าให้นกัท่องเที่ยว
สามารถเข้าใจง่าย มีการแสดงรายละเอียดของข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  
และสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ จะท าให้เกิดแรงกระตุ้นจนน าไปสู่การ
ตดัสินใจในการท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Kazokiene and Stravinskiene (2011) 
กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ เป็นการวัดจากผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ของ
กลุม่เปา้หมายหลงัจากที่ได้รับสาร ทัง้นีจ้ะวดัจากความเข้าใจจากสื่อที่ได้รับไป โดยผลการประเมิน
ที่ได้จากกลุ่มเป้าหมาย จะเป็นสิ่งสะท้อนและจะช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและสามารถออกแบบ
และใช้สื่อให้เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะช่วยในการเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจ
ของผู้ ใช้บริการหลังจากที่ได้รับรู้สื่อ นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติพร คณาวงษ์ 
(2558) ได้ศึกษาเร่ือง สมัฤทธิผลการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการ  “12 เมือง
ต้องห้ามพลาด” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคลในการให้ข้อมูลและมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากการท่องเที่ยว  
ที่ ได้ รับมา ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว โครงการ  “12 เมืองต้องห้ามพลาด” ของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับงานวิจัยของนรเศรษฐ์ ค าสี และ สมยศ วัฒนา
กมลชยั (2561) ได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการรับรู้เร่ืองความปลอดภยัของแหลงท่องเที่ยวผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย พบว่า   
หากหน่วยงานท่ีให้ความส าคญัเร่ืองความเข้าใจสื่อการประชาสมัพนัธ์ที่แสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็น
ความปลอดภยัของข้อมลูและมีความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสร้างอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวได้ 

สมมติฐานที่  5 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Regression 
Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression) 

สมมติฐานที่ 5.1 การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว  
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ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจาก 
การออกแบบช่องทางหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเสนอความ
พิเศษของสถานที่ท่องเที่ยว ความสวยงาม ความมีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจ และมีการใส่ใจใน
รายละเอียดรวมไปถึงการน าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จะช่วยในการสร้างภาพลักษณ์
ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Jefkins (1997) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์สินค้า
และบริการ (Product Service Image) เปรียบเสมือนการสร้างสินค้าและบริการขึน้มาให้เป็นที่
ยอมรับของสงัคม ซึ่งสินค้าเปรียบเสมือนสิ่งสะท้อนหากสินค้าและบริการมีภาพลกัษณ์เชิงบวก  
ก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ในเชิงบวกต่อองค์กรนัน้ด้วย นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหากฤษดา นนทวงษ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมและภาพลกัษณ์ของวัด ที่ส่งผลต่อค่านิยมในการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวฒันธรรมของสาธุชนในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ โดยการรับสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ ท่ีสร้างและท าให้เห็นถึง
ความรู้สึกเลื่อมใสในศาสนาและวฒันธรรม สามารถสง่ผลต่อภาพลกัษณ์ของวดัได้ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุวิมล สุวรรณี วีรยา ภัทรอาชาชัย และ อารีรัตน์ แซ่คู (2557) ได้ศึกษาเร่ือง 
ผลกระทบของการประชาสมัพันธ์การตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อภาพลกัษณ์องค์กรของธุรกิจโรงแรม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งการจดัวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ให้ถกูต้องและเหมาะสม
กบัสถานการณ์จะช่วยให้เกิดการเพิ่มการเปิดรับกบักลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ยงัช่วยเพิ่ม
โอกาสและความถ่ีในการเห็นตราสินค้าของกลุ่มเปา้หมาย เพิ่มการยอมรับในตราสินค้าจะสามารถ
สร้างอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์องค์กรได้เป็นอย่างดี 

ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
เนื่องจากการแสดงรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักและ
สถานที่ท่องเที่ยวรองผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นที่จะน าเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่
ถกูต้องและลกัษณะความพิเศษที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน เมื่อนกัท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจ
จากสื่อการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับก็จะเกิดทัศนคติเชิงบวกแก่แหล่งท่องเที่ยว อันจะน ามาซึ่งการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวนัน้ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิมลพรรณ อาภาเวท 
(2557) กล่าวว่า ความส าคัญของภาพลักษณ์ในงานประชาสัมพันธ์ เป็นวิธีการด าเนินงานการ
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ก าหนดแผนงานที่ชดัเจนและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจ
และมีความรู้สึกที่ดี มีความเชื่อมั่น ซึ่งจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ของสิ่งที่ต้องการน าเสนอได้ 
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของ Pei Chu (2018) ได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัด้านการ
ประชาสัมพันธ์และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในไต้หวัน ในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล เช่น 
Youtube Twitter ที่แสดงถึงสถานที่ท่องเที่ยว ทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็นธรรมชาติ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีการบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภยั สง่ผลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวใน
ไต้หวนั ในมมุมองของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานที่ 5.2 การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านคณุค่า 

ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านคณุค่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากน าเสนอเร่ืองราว
และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ที่มีข้อมูลที่ละเอียด มีภาพประกอบที่น่าสนใจ มีคุณค่าทางด้าน
ประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ๆ ผ่าน รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ Facebook Twitter และสื่อการท่องเที่ยวอ่ืนๆ จะมีส่วนในการ
สร้างภาพลักษณ์และสร้างคุณค่าให้แก่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ
และเกิดความรู้สกึที่ดีต่อแหลง่ท่องเที่ยวนัน้ๆ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของสีหนาถ เอียดจุ้ย (2558) 
กล่าวว่า รูปแบบการประชาสัมพันธ์สามารถสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณค่าการท่องเที่ยว รวมทัง้  
การตระหนักถึงคุณค่าที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เช่น คุณค่าในการแสวงหา
ความสขุในชีวิต และการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ในชีวิต สามารถที่จะสร้างคณุค่าและภาพลกัษณ์ที่
ดีสิ่งนัน้ๆ นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับแนวคิดของ Baloglu and McCleary (1999) กล่าวว่า 
รูปแบบการประชาสัมพันธ์สามารถกระตุ้นคุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็น 
ตวัแปรที่จะท าให้นักท่องเที่ยวได้มีการตระหนักถึงคุณค่าที่จะได้รับจากการท่องเที่ยว รวมทัง้เป็น
การรับรู้หรือการเห็นคณุค่าต่อสิ่งนัน้ๆ ที่นกัท่องเที่ยวได้ไปเยือนหรือสมัผสั  จนท าให้เกิดความรู้สึก
ประทบัใจและเห็นคณุค่า จะสง่ผลให้เกิดการบอกต่อคณุค่าเหลา่นัน้ให้แก่บคุคลอื่นทราบด้วย 

ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านคณุค่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากการ
สร้างความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวโดยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เป็นตัวกลาง ซึ่งหากเมื่อ
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นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจสื่อที่หน่วยงานนัน้ต้องการสะท้อนออกมาจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความเข้าใจต่อสื่อที่ได้รับอย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถที่จะสร้างภาพลักษณ์และเกิดคุณค่าให้  
แก่แหล่งท่องเที่ยวนัน้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิมลพรรณ อาภาเวท (2557)  กล่าวว่า   
การเผยแพร่ภาพลักษณ์สู่สาธารณชนให้เกิดความเข้าใจ เป็นขัน้ตอนที่มีความส าคัญโดยการ
เผยแพร่ภาพลักษณ์นัน้จะใช้กระบวนการส่งข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ  ส าหรับการกระจายข้อมูลนัน้  
สื่อมีความส าคัญที่สุด ดังนัน้จึงมีความจ าเป็นที่จะหาวิธีการในการสร้างสื่อที่มีความชัดเจนได้   
ซึ่งจะสามารถสร้างภาพลกัษณ์ในด้านคุณค่าให้แก่แหล่งท่องเที่ยวได้ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับ
แนวคิดของKazokiene and Stravinskiene (2011) กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการ
ประชาสัมพันธ์  เกิดจากการวัดจากความเข้าใจจากสื่อที่ ได้ รับไป ทั ง้นี ก้ารประเมินจาก
กลุม่เป้าหมาย จะเป็นสิ่งสะท้อนและจะช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและสามารถออกแบบและใช้สื่อ
ให้เกิดความเหมาะสมของเทคนิคการสื่อสาร การติดตามความรู้ความเข้าใจของสื่อประชาสมัพนัธ์
ที่ส่งออกไป จะช่วยในการวิเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจต่อสื่อที่ได้รับอย่างลึกซึง้ซึ่งจะส่งผลต่อ
คณุค่าความรู้สกึที่ดีต่อผู้บริโภค อีกทัง้ยงัสามารถสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีต่อองค์กรนัน้ได้  

สมมติฐานที่ 5.3 การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านจิตวิทยา 

ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านจิตวิทยา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากรูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์สามารถสะท้อนความเป็นมาและความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงการ
สะท้อนถึงมุมมองและลกัษณะรูปแบบที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดการ
รับรู้ทางจิตวิทยา ซึง่สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อแหล่งท่องเที่ยวนัน้ได้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิด
ของ Lopesi (2017) กล่าวว่า รูปแบบการประชาสัมพันธ์สามารถสร้างภาพลักษณ์ในเชิง ด้าน
จิตวิทยาได้  โดยที่ เมื่ อนักท่องเที่ยวเมื่ อมีการเดินทางเข้ามาสัมผัสยังสถานที่ท่องเที่ยว  
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะมีการประเมินถึงความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว  หากมี
ความรู้สึกที่ดีก็จะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวแห่งนัน้ๆ นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Pei Chu (2018) ได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์และ
แรงจูงใจที่สง่ผลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวในไต้หวนั ในมมุมองของนกัท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า 
นักท่องเที่ยวมักรับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากสื่อประชาสัมพันธ์  ซึ่งมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดทาง
จิตวิทยาของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือ Facebook  ทัง้นีก้ารรับรู้ภาพลักษณ์ที่สื่อถึงทิวทัศน์ที่
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สวยงามและเป็นธรรมชาติ และมีสิ่งอ านวยความสะดวก มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวท่ี
ปลอดภยั จะสง่ผลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวในไต้หวนั ในมมุมองของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 

ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  ในด้านจิตวิทยา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
เนื่องจากการสร้างความรู้ความเข้าใจจากการประชาสมัพันธ์ โดยเกิดจากการเน้นการสื่อสารทาง
จิตวิทยาให้นักท่องเที่ยวให้เกิดการรับรู้ และให้เห็นถึงความส าคัญและเอกลกัษณ์ที่โดดเด่นของ
แหล่งท่องเที่ยว ความพิเศษและอัตลักษณ์ที่สามารถกระตุ้ นถึงความรู้สึกของนักท่องเที่ยว  
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะการประเมินจากสิ่งที่ได้รับและจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ในแหล่งท่องเที่ยวนัน้
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Baloglu and McCleary (1999) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจะ
สามารถรับรู้และเข้าใจสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวได้นัน้จะต้องอาศัยปัจจัยที่มี
ความเก่ียวข้องกบักระบวนความคิดหรือความรู้สึกนึกคิดของบคุคลต่อการตดัสินใจท่ีจะเดินทางไป
ท่องเที่ยว ซึ่งได้รับอิทธิพลมากจากปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ 1) การจูงใจ (Motivation) 2)  
การรับรู้ (Perception)  3) การเรียนรู้ (Learning) 4) ความเชื่อ (Beliefs) 5) ทัศนคติ (Attitudes) 
6) บุคลิกภาพ (Personality) และแนวคิดของตนเอง (Self Concept) นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิยณัฐ ไชยกุล สุมิตรา จิระวุฒินันท์ และ ชุติมา เรืองอุตมานันท์ (2561) ได้ศึกษา
เร่ือง ความสมัพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย พบว่า การสร้างความเข้าใจของการประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างภาพลกัษณ์และ
ความมีอตัลกัษณ์ที่โดดเด่นขององค์กร ซึง่เป็นสิ่งกระตุ้นทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกบัสิ่งที่มองเห็นได้
จับต้องได้ จดจ าได้ โดยมีผลท าให้กลุ่มเป้าหมายทราบว่าองค์กรธุรกิจนัน้มีภาพเนือ้แท้องค์กร
อย่างไร ซึง่เป็นสว่นหนึ่งที่จะสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

สมมติฐานที่  5.4 การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านการสื่อสาร 

ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง ในด้านการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากการกระตุ้น
และการส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์ภายในแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่อง
ทางการสื่อสารที่ค านึงถึงการตอบสนองความต้องการของกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่มีลกัษณะสว่นบุคคล
ที่แตกต่างกนั ประกอบกบัการเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นเพื่อน าไปปรับปรุง
และพัฒนาสิ่งต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว
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ได้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Baloglu and McCleary (1999) กล่าวว่า การกระตุ้ น
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยวิธีการสื่อสารผ่านการประชาสัมพันธ์ เช่น แหล่งข้อมูลข่าวสาร  
การกระจายข้อมูลข่าวสาร และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว สามารถใช้ 
ในการสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวรวมไปถึงเป็นปัจจัยกระตุ้ นหรือผลักดันที่ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในพืน้ที่นัน้ๆ นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหากฤษดา นนทวงษ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมและภาพลกัษณ์ของวัด ที่ส่งผลต่อค่านิยมในการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมของสาธุชนในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร  พบว่า  
การประชาสัมพันธ์โดยการสื่อสารทางออนไลน์ โดยเน้นการถ่ายทอดในเร่ืองความเป็นมาโดย
สอดแทรกความรู้และความสนุกสนาน การสร้างความรู้สึกหวงแหนในศาสนาและวัฒนธรรม 
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสืบสานและเผยแผ่พระศาสนาอย่างต่อเนื่องสม ่า เสมอ สามารถสร้าง
ภาพลกัษณ์และสร้างจิตส านึกในการอนรัุกษ์ศาสนาและวฒันธรรมและภาพลกัษณ์ของวดัได้ 

ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ในด้านการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
เนื่องจากหน่วยงานทางการท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการถ่ายทอดสื่อประชาสมัพนัธ์ให้แก่นกัท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสื่อสารทางการท่องเที่ยวทัง้ในช่วง High Season และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ส าคญัในแต่ละเดือน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่นกัท่องเที่ยว 
อนัจะน ามาซึ่งภาพลกัษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Lopesi (2017) 
กล่าวว่า การสร้างความเข้าใจการประชาสัมพันธ์ที่ เก่ียวข้องกับการสื่อสาร นักท่องเที่ยวจะ
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนัน้ได้ เช่น การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวที่ดีและเข้าใจเหตกุารณ์
ปัจจุบนัจะมีผลต่อภาพลกัษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวได้ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัแนวคิดของ วิมล
พรรณ อาภาเวท (2557) กล่าวว่า การเผยแพร่ภาพลักษณ์สู่สาธารณชน เป็นขัน้ตอนที่มี
ความส าคัญ โดยการเผยแพร่ภาพลักษณ์นั น้จะใช้กระบวนการส่งข้อมูลผ่านสื่ อต่างๆ  
ให้สาธารณชนเกิดความรู้ความเข้าใจ ส าหรับการกระจายข้อมูลนัน้สื่อมีความส าคัญที่สุด ดงันัน้
จึงมีความจ าเป็นที่จะหาวิธีการในการสร้างสื่อที่มีความชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อการส่งเสริม
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวได้  

สมมติฐานที่  6 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสถานที่ท่องเที่ยว  
ด้านคณุค่า ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสาร ของนกัท่องเที่ยวในจังหวดัอ่างทอง ที่มีอิทธิพลต่อ
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ด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ 
Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression) 

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ไม่มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากจังหวัดอ่างทองจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เมืองรองซึง่ความพร้อมต่างๆ ยงัไม่สามารถเทียบเท่ากบัสถานที่ท่องเที่ยวเมืองหลกัได้ ประกอบกบั
จงัหวดัอ่างทองมีพืน้ที่ติดกบัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีกิจกรรมและมีการประชาสมัพนัธ์ทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่ รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีอยู่แล้ว  
ท าให้ปัจจัยทางด้านสถานที่ท่องเที่ยว ไม่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ วิมลพรรณ อาภาเวท (2557) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ส่วนมาก
มกัเกิดขึน้ตามที่สถาบนัหรือองค์การต้องการให้เป็น ไม่ว่าภาพลกัษณ์นัน้จะเกิดขึน้จากลกัษณะใด
ก็ตาม ซึ่งอาจจะเป็นข้อเท็จจริง หรือในบางครัง้ภาพลกัษณ์ที่แสดงออกไปอาจมีการผิดจากความ
เป็นจริง ก็อาจจะต้องมีการแก้ไขและสร้างภาพลกัษณ์ที่ถูกต้องออกไปซ า้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรุง
แต่งภาพลกัษณ์ให้ดีขึน้ ซึ่งหลายองค์กรต่างมีการสร้างภาพลกัษณ์ที่มีลกัษณะคล้ายคลึงกันโดย
ผ่านการเรียนรู้ความส าเร็จจากองค์กรอ่ืนๆ จึงท าให้ภาพลกัษณ์ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน
สินค้าหรือบริการใดบริการหนึ่งได้ทัง้หมด นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของ Jefkins (1997)  
กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ตราสินค้า แสดงถึงถึงสญัลกัษณ์ยี่ห้อตราสินค้า ซึ่งผู้บริโภคสามารถรับรู้ต่อ
คุณภาพของสินค้าและบริการอันจะน าไปสู่การจดจ าภาพลักษณ์ตราสินค้านัน้ได้  ดังนัน้ใน
ภาพลกัษณ์ของตราสินค้าผู้ ให้บริการมกัมีเปา้หมายที่เหมือนกนัคือต้องการให้ผู้บริโภคมีการจดจ า
ตราสินค้า แต่บางครัง้ผู้บริโภคอาจมีการตัดสินใจจากกระแส ค่านิยมหรือรูปแบบอ่ืนๆ ท าให้ตัว
แปรที่เก่ียวข้องกับตราสินค้าบางอย่างไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภค รวมทัง้
สอดคล้องกบัแนวคิดของ Coban (2012) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์เป็นภาพรวมของความเชื่อทศันคติ
และความประทับใจของบุคคลหรือกลุ่ม การแสดงผลเหล่านีอ้าจเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ได้ ทัง้นี ้
ภาพลักษณ์นัน้ขึน้อยู่กับมุมมองและความเชื่อของแต่ละคน ท าให้ภาพลกัษณ์ที่แสดงออกมาให้
ผู้บริโภครับรู้ในสินค้าและบริการบางอย่าง ไม่ได้เป็นตัวก าหนดการตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการ
นัน้ๆ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ พรชนก เหลืองอ่อน (2559) ได้ศกึษาเร่ือง การรับรู้ภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความตัง้ใจเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันของนักท่องเที่ยว ชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวของ
ไต้หวัน มีความสวยงามทางธรรมชาติและการบริหารจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวก็มีลกัษณะที่
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คล้ายคลึงกัน จึงท าให้ภาพลักษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวไต้หวนั  

ด้านคุณค่า มีอิทธิพลต่อด้านการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการบริหารจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวที่ดี ทัง้ด้านการ
รักษาสภาพแวดล้อมและคงคุณค่าความสวยงามและเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว จะท าให้
นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ถึงความคุ้มค่าในการเดินทางเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่ ดี  นอกจากจะสร้างแรงกระตุ้ นในการเดินทางเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ๆ  จะมีส่วนในการส่งเสริม 
การตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Baloglu and McCleary (1999) 
กล่าวว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านคุณค่า เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้นักท่องเที่ยวได้มีการ
ตระหนักถึงคุณค่าที่จะได้รับจากการท่องเที่ยว รวมทัง้เป็นการรับรู้หรือการเห็นคุณค่าต่อสิ่งนัน้ๆ  
ที่นักท่องเที่ยวได้ไปเยือนหรือสมัผสั จะส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวและน ามาซึ่งการ
ตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวยงัสถานที่นัน้ๆ ต่อไป นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัแนวคิดของ Lopesi 
(2017) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ในด้านคณุค่า เกิดจากการรับรู้ของคณุค่าที่เกิดจากการท่องเที่ยวและ
นกัท่องเที่ยวสามารถประเมินต่อแหล่งท่องเที่ยว หากการประเมินแล้วรู้สึกว่ามีความคุ้มค่าและมี
คณุค่าต่อสิ่งที่ได้รับก็จะเกิดการตดัสินใจเดินทางไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนัน้ และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของจุติมา ไกรอาบ ชุติมา โพธิสุวรรณ์ และ นันท์มนัส โพธิเสถียร (2560) ได้ศึกษาเร่ือง 
การรับรู้ภาพลักษณ์และการยอมรับคุณค่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์และการยอมรับคุณค่าการท่องเที่ยว หากมีการพัฒนาและ 
ให้ความส าคัญกับเร่ืองความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่
นักท่องเที่ยวให้สามารถสัมผัสได้ จะน ามาซึ่งการตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ด้านจิตวิทยา ไม่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการกระตุ้นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
เมืองรองในจงัหวดัอ่างทอง เป็นเพียงนโยบายในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ รวมทัง้ภายในแหล่งท่องเที่ยว
ยังขาดการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับจ านวนนักท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
มาแล้วจะเกิดความรู้สึกไม่ประทับใจ จึงท าให้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดอ่างทองในครัง้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Baloglu and McCleary (1999)  
กล่าวว่า ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวด้านจิตวิทยา เป็นปัจจยัที่มีความเก่ียวข้องกบักระบวนความคิด
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หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อการตดัสินใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ซึ่งได้รับอิทธิพลมากจาก
ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ  บุคลิกภาพ และ
แนวคิดของตนเอง นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัแนวคิดของ Boulding (1975) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์
ในทางจิตวิทยาหรือความรู้สึก เป็นภาพลกัษณ์ที่มีความเก่ียวข้องกับความรู้สึก โดยในความรู้สึก
นัน้มกัเก่ียวข้องกบัความชอบหรือไม่ชอบก็ได้ ซึง่กลา่วได้ว่าความชอบของแต่ละคนนัน้ไม่ได้เป็นตวั
ก าหนดการตัดสินใจในสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ เนื่องจากบางกลุ่มอาจใช้ภาพลักษณ์ในทาง
จิตวิทยาในการตัดสินใจซือ้ ในทางกลบักนัผู้ ใช้บริการบางกลุ่มภาพลกัษณ์ทางจิตวิทยาก็ไม่ ได้มี
ผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการนัน้ๆ รวมทัง้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของสีหนาถ เอียดจุ้ย 
(2558) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยา เป็นการวัดความรู้สึกของนักท่องเที่ยวซึ่งมีลกัษณะที่
แตกต่างกันไปในแต่ละความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน โดยไม่อาจกล่าวรวมได้ว่าภาพลักษณ์
ทางด้านจิตวิทยาจะเป็นตัวแปรที่ใช้ในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว แต่ยังอาจเก่ียวข้องกับ
ปัจจยัอ่ืนๆ มาประกอบด้วย 

ด้านการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน  เนื่องจากการวางแผนในการพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้การสื่อสารที่สามารถแสดงหรือปรากฎให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจและ
สร้างการรับรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง เมื่อได้รับข้อมูลที่เพียงพอนักท่องเที่ยวก็จะ
สามารถวางแผนส าหรับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิมล
พรรณ อาภาเวท (2557) กล่าวว่า การเผยแพร่ภาพลักษณ์สู่สาธารณชน เป็นขัน้ตอนที่มี
ความส าคัญโดยการเผยแพร่ภาพลักษณ์นัน้จะใช้กระบวนการส่งข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ  ส าหรับ  
การกระจายข้อมลูนัน้สื่อมีความส าคญัที่สดุ ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นที่จะหาวิธีการในการสร้างสื่อที่
มีความชัดเจนได้ หากมีภาพลักษณ์ที่ดีผู้ บริโภคก็จะมีแนวโน้มในการตัดสินใจใช้สินค้าหรือ 
บริการนัน้ๆ มากขึน้ นอกจากนีย้ังสอดคล้องกบังานวิจัยของพรชนก เหลืองอ่อน (2559) ได้ศึกษา
เร่ือง การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความตัง้ใจเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันของ
นักท่องเที่ยว ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การน าเสนอการประชาสมัพันธ์และสื่อสาร
ข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างสม ่ าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ เก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยว  
การเดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว ความพิเศษและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  
จะส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mohamed 
and Nejati (2014) ได้ศึกษาเร่ือง การตรวจสอบปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศนักท่องเที่ยว พบว่า การสื่อสารที่ใช้ในการท่องเที่ยวรวมทัง้การโฆษณา
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ทางการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ สามารถท าให้นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ที่ชัดเจนและรับรู้
รายละเอียดหรือปรากฎการณ์ที่เกิดขึน้ภายในแหลง่ท่องเที่ยว จึงท าให้ภาพลกัษณ์ทางการสื่อสาร
ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศของ
นกัท่องเที่ยว 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

จากการวิจยัเร่ืองแรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสมัพันธ์และภาพลกัษณ์
การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง  ผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั ดงันี ้

1. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ ได้จากการประชาสัมพัน ธ์  ในการสร้างภาพลักษณ์ ในด้านคุณ ค่า โดยการพัฒนาสื่ อ
ประชาสมัพันธ์ทางการท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจง่าย รวมทัง้มีการเชื่อมโยงและสร้างข้อมูลทาง
ประวติัศาสตร์ที่มีความถูกต้อง ที่สามารถน าเสนอข้อมลูที่แสดงถึงคณุค่าและความภาคภูมิใจของ
แหลง่ท่องเที่ยวนัน้ๆ ทัง้นีใ้นรายละเอียดของข้อมลูทางการท่องเที่ยวอาจมีการจดัท าเป็น QR code 
หรือข้อมลูทางเว็บไซต์ที่ทนัสมยั เพื่อเป็นการกระตุ้นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมภายในจงัหวดัมากขึน้  

2. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรให้ความส าคัญต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ด้านการสื่อสารทางการท่องเที่ยว โดยการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาช่วยกระตุ้นภาพลกัษณ์ทางการ
ท่องเที่ยว เช่น Youtuber หรือรายการทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
กระตุ้นการท่องเที่ยว นอกจากนีย้งัสามารถใช้เป็นกลุ่มอ้างอิงที่จะเป็นแนวทางให้นกัท่องเที่ยวราย
ใหม่เดินทางเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวและเกิดทัศนคติเชิงบวก ตลอดจนเป็นการสร้างกระแสนิยม
อนัจะน ามาซึง่ภาพลกัษณ์ที่ดีของแหลง่ท่องเที่ยวด้วย 

3. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรให้ความส าคัญต่อรูปแบบการประชาสมัพันธ์
ทางการท่องเที่ยว โดยการร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาและออกแบบสื่อทางการท่องเที่ยว
ผ่านระบบแอปพลิเคชัน ที่มีข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการเดินทางมาท่องเที่ยว เช่น ที่พัก โรงแรม 
ร้านอาหาร สถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ฯลฯ ที่ครบถ้วน การท่ีน าเสนอ
ในรูปแบบสื่อประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวผ่านระบบแอปพลิเคชนั จะท าให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมลู
แหลง่ท่องเที่ยวมากขึน้ 
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4. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรให้ความส าคัญต่อการสร้างการรับรู้นโยบาย
ภาครัฐ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยการสร้างความร่วมมือกนัใน 3 ภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
ภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ ประกอบการโรงแรม ผู้ ประกอบการเชิงพาณิชย์ในแหล่งท่องเที่ยว ภาค
ประชาชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทางการท่องเที่ยว เข้ามาร่วมกนัออกแบบกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ เช่น การดึงศกัยภาพทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถ
เดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทัง้ปี การสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลทางประวติัศาสตร์กบัแหล่ง
ท่องเที่ยวให้กระจายในแต่ละอ าเภอ และปรับบทบาทกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดการมีส่วนร่วม
ทางการท่องเที่ยว รวมทัง้การกระตุ้นให้เกิดการนอนพักแรมอันจะน ามาซึ่งการเพิ่มมูลค่ารายได้
จากการท่องเที่ยวภายในจงัหวดั  

5. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรให้ความส าคัญต่อการสร้างการรับรู้นโยบาย
ภาครัฐ ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในการเข้าถึง
แหลง่ท่องเที่ยว รวมทัง้การพฒันาประสิทธิภาพการเดินทางมายงัแหลง่ท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชนั
น าทาง ให้สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง ซึ่งจะเป็นการ
กระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวให้แก่ชมุชนได้อย่างทัว่ถึง  

6. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรให้ความส าคัญในการสร้างแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง โดยการเพิ่มความปลอดภยัในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ การเพิ่ม
ไฟส่องสว่างตามแหล่งท่องเที่ยว การติดตัง้กล้องวงจรปิดภายในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อลดการ
ก่อให้เกิดปัญหาที่จะเป็นอนัตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนกัท่องเที่ยว รวมทัง้การใช้มาตรการใน
การจัดการปัญหาการจราจรภายในแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (high 
Season) เพื่อลดปัญหาหาการจราจรที่ติดขดัและลดความสญูเสียที่เกิดจากอบุติัเหตุบนท้องถนน 
นอกจากนีค้วรมีการติดป้ายสญัลกัษณ์เส้นทางการเดินทางเพื่อเข้ามายงัแหล่งท่องเที่ยวที่สงัเกต
ง่ายอยู่เป็นระยะๆ  

7. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรให้ความส าคัญในการสร้างแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว ด้านการบริการภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยการเพิ่มระบบการสื่อสารภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น การพฒันาและติดตัง้ระบบ Wi-Fi ในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นกัท่องเที่ยวสามารถ
ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต เพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวความสวยงาม และใช้เป็นจุดส าหรับเช็คอิน
แหล่งท่องเที่ยว เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวรายอ่ืนๆ ที่จะเดินทางมาเที่ยวชมยังสถานที่
ท่องเที่ยวนัน้ๆ  
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8. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรให้ความส าคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว ด้านคุณค่า โดยการกระตุ้นการการถ่ายทอดเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ ความสวยงาม
คณุค่าและความภาคภูมิใจของสถานที่ท่องเที่ยว ประกอบกบัเพิ่มศกัยภาพแก่เจ้าหน้าที่ในการให้
ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว วิธีการปฏิบัติ กฎระเบียบ ความเชื่อและประเพณีต่างๆ ให้แก่
นกัท่องเที่ยว เพื่อให้นกัท่องเที่ยวได้รับความรู้และความเข้าใจต่อแหลง่ท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง 

9. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรให้ความส าคัญต่อการสร้างแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว ด้านการสร้างสิ่งดงึดดูใจ โดยการหาศกัยภาพและสร้างเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่
แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ เช่น ประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมของสถานที่ท่องเที่ยว ลวดลาย วฒันธรรม ประเพณี บรรยายกาศทางการท่องเที่ยว 
การสร้างเอกลกัษณ์ที่โดดเด่น ท่ีจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถจดจ ารายละเอียดและกลายเป็น
สญัลกัษณ์ของแหลง่ท่องเที่ยวนัน้ๆ  

10. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรให้ความส าคัญต่อการสร้างการรับรู้นโยบาย
ภาครัฐ ด้านบคุลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว โดยการสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการ
จดัฝึกอบรมบุคลากรที่ประกอบอาชีพมัคคเุทศก์และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมทางการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความรู้และทกัษะที่เชี่ยวชาญในการให้บริการทางการท่องเที่ยว ประกอบกับ
การจัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์และไกด์ชุมชน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตรวมทัง้เป็นการสร้างรายได้ให้แก่แหลง่ท่องเที่ยวในแต่ละแห่งได้ 

11. ภาครัฐควรให้ความส าคัญต่อการสร้างการรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้านสิทธิประโยชน์
ทางภาษี โดยการเพิ่มการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี  
ข้อปฏิบติั ข้อจ ากดัในแหลง่ท่องเที่ยวเมืองรอง โดยเฉพาะที่พกัแบบโฮมสเตย์ เพื่อให้นกัท่องเที่ยวมี
การรับรู้และเข้าพกัที่พกัประเภทโฮมสเตย์มากขึน้ 

12. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรให้ความส าคัญต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยเจ้าหน้าที่ที่ดแูลสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง ควรมีการจดัเตรียม
สิ่งอ านวยความสะดวกพืน้ฐานทางการท่องเที่ยว เช่น จ านวนห้องน า้ ท่ีเพียงพอต่อจ านวน
นักท่องเที่ยว รวมทัง้ควรจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดของห้องน า้อย่างสม ่าเสมอ 
ทัง้นีภ้ายในห้องน า้จึงจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ท าความสะอาดที่ครบถ้วน เช่น สายช าระ เจลล้างมือ 
กระดาษช าระ เพื่อเพิ่มความสะดวกและสร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเที่ยว 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในมิติอ่ืนๆ 

เช่น ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และรูปแบบการด าเนินชีวิต เป็นต้น   
ซึง่ผลจากการวิจยัที่ได้จะช่วยในการพฒันารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมได้มากยิ่งขึน้ 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาออกแบบกิจกรรม  
การท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากขึน้ 

3 . ค วรมี ก ารศึ กษ าถึ ง แ รงจู ง ใจ ในการท่ อ ง เที่ ย ว  ก า ร รับ รู้น โยบ ายภ าค รัฐ  
การประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว และภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ในลกัษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีระดับเชิงลึกเพื่อใช้ในการวางแผนการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมต่อไป 

4. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในมุมมอง
ของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อน าข้อมลูที่ได้มาพัฒนาและสง่เสริมประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีมาตรฐานสากลมากย่ิงขึน้ 

5. ควรมีการศึกษาศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัด เช่น โรงแรม/ที่พัก เพื่อใช้ในการวางแผนเพื่อรองรับการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมมากขึน้ 

6. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เพื่อน ามาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของ
กลุม่นกัท่องเที่ยวที่แตกต่างกนัได้ 

7. ควรมีการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่อยู่บริเวณพืน้ที่จังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดอ่างทอง เพื่อน ามาก าหนดรูปแบบการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพ และ  
มีความน่าสนใจมากขึน้ 
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                                                                      เลขที่แบบสอบถาม                         

 

แบบสอบถาม 

การวิจัยเร่ือง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

จังหวัดอ่างทอง 

ค าชีแ้จง 

  แบบสอบถามชุดนีจ้ัดท าขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์ ศึกษาถึง แรงจูงใจ การรับรู้นโยบาย
ภาครัฐ การประชาสมัพนัธ์และภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว เชิง
วฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง โดยแบบสอบถามชดุนีแ้บ่งออกเป็น 6 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่  1 ค าถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพและภมูิล าเนาของนกัท่องเที่ยว 

 ส่วนที่ 2 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว  ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านการเข้าถึง และด้านการบริการ   

ส่วนที่  3 การรับรู้นโยบายภาครัฐ ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว  
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านแรงจงูใจทางภาษี และด้านบคุลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว 

ส่วนที่ 4 การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ และด้าน
ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชาสมัพนัธ์   

ส่วนที่  5 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านคุณค่า  
ด้านจิตวิทยา และด้านการสื่อสาร   

ส่วนที่ 6 การตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 

จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านให้การให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลของ
ท่านจะถูกปิดเป็นความลบัและไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อท่าน ทัง้นี ้ข้อมูลที่ได้นัน้จะน ามาวิเคราะห์
ในภาพรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอ่างทอง 
เท่านัน้ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย     หน้า  ❑  ที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่านมากที่สุด 
1. เพศ     

  ❑  ชาย   ❑  หญิง              
2. อายุ    

   ❑   18 -25 ปี   ❑  26 – 33 ปี 
    ❑   34 – 41 ปี   ❑  42 – 49 ปี 
    ❑   50 ปี ขึน้ไป 

3.  สถานภาพสมรส 
    ❑ โสด     ❑  สมรส/อยู่ด้วยกนั     ❑ หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่      
4. ระดับการศึกษา   
   ❑  ต ่ากว่าหรือเท่ากบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
   ❑  ปวส./อนุปริญญา  
  ❑  ระดบัปริญญาตรี   
  ❑  สงูกว่าระดบัปริญญาตรี  
5.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
              ❑  ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท   
             ❑  15,001 – 30,000 บาท     
              ❑  30,001 – 45,000 บาท    
             ❑  มากกว่า 45,001 บาท ขึน้ไป 
6. อาชีพ 
    ❑  นกัเรียน/นกัศกึษา   ❑  ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
  ❑  พนกังานบริษัทเอกชน   ❑  ธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ  
  ❑  แม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอายุ ❑  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ.....................  
7. ภูมิล าเนา 
   ภมูิล าเนาของท่านอยู่จงัหวดั…………………  
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ส่วนท่ี 2 แรงจูงใจในการท่องเท่ียว   
ค าชีแ้จง : โปรดข้อความและท าเคร่ืองหมาย   ลงช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด 
 

แรงจูงใจในการท่องเท่ียว 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
  

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านส่ิงดึงดูดใจ 5 4 3 2 1 
1. สถานที่ท่องเที่ยว มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของ
สิ่งก่อสร้างที่สวยงาม 

          

2. สถานที่ท่องเที่ยว มีความเป็นเอกลกัษณ์ที่โดดเด่น 
เช่น วดั พระอโุบสถ พระพทุธรูปที่เก่าแก่สวยงาม 

          

3. สถานที่ท่องเที่ยว มีประวติัศาสตร์ความเป็นมาที่น่า
ค้นหา  

          

4. สถานที่ท่องเที่ยว มีภมูิทศัน์แหลง่ท่องเที่ยวที่สวยงาม 
          

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 5 4 3 2 1 

1. มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ 
          

2. มีห้องสขุาที่เพียงพอกบัปริมาณนกัท่องเที่ยว 
          

3. มีกล้องวงจรปิด รอบบริเวณแหลง่ท่องเที่ยวที่เพียงพอ 
     

4. มีถงัขยะที่เพียงพอ 
     

ด้านการเข้าถึง 5 4 3 2 1 
1. ท่านสามารถเดินทางมายงัสถานที่ท่องเที่ยวได้
สะดวกและรวดเร็ว 

     

2. มีปา้ยบอกทางที่ตัง้ของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เป็นระยะๆ 
     

3. สภาพถนนในการเดินทางไปแหลง่ท่องเที่ยวมีสภาพดี 
     

4. การเข้าถึงแหลง่ท่องเที่ยวมีความปลอดภยั 
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ส่วนท่ี 2 แรงจูงใจในการท่องเท่ียว (ต่อ) 

 

แรงจูงใจในการท่องเท่ียว 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
  

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านการบริการ 5 4 3 2 1 
1. มีศนูย์บริการนกัท่องเที่ยวที่เพียงพอต่อจ านวน
นกัท่องเที่ยว 

          

2. มร้ีานอาหาร ที่หลากหลาย ไว้บริการต่อนกัท่องเที่ยว 
          

3. มีร้านขายของที่ระลกึ จ าหน่ายแก่นกัท่องเที่ยว 
     

4. มี Wi-Fi ให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยว 
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ส่วนท่ี 3 การรับรู้นโยบายภาครัฐ 
ค าชีแ้จง : โปรดข้อความและท าเคร่ืองหมาย   ลงช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด 
 

การรับรู้นโยบายภาครัฐ 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
  

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 5 4 3 2 1 
1. มีการจดัการจราจรในแหลง่ท่องเที่ยวที่ดี 

          

2. ท่านสามารถเดินทางมาแหลง่ท่องเที่ยวได้ทัง้ เช่น 
รถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถไฟ เป็นต้น 

          

3. สามารถค้นหาแหลง่ท่องเที่ยวผ่าน Google Maps ได้ 
          

4. มีบริการรถโดยสารเชื่อมต่อระหว่างแหลง่ท่องเที่ยว
อ่ืนๆ ที่อยู่โดยรอบ 

     

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 5 4 3 2 1 
1. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ล่องเรือ ไหว้พระ 
ตลาดชมุชน ฯลฯ 

     

2. มี การส่ งเสริมกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวตลอดทั ง้ปี  ที่
นอกเหนือจากประเพณีประจ าปี 

     

3. แหลง่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมมีการออกแบบให้ท่านมีสว่น
ร่วมในการท่องเที่ยว 

     

4. มีรายละเอียด ข้อห้าม ในแต่ละกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
ชดัเจน 
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ส่วนท่ี 3 การรับรู้นโยบายภาครัฐ (ต่อ) 

การรับรู้นโยบายภาครัฐ 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
  

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี 5 4 3 2 1 
1. ท่านเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษีใน
ค่าอาหารได้ 

     

2. ท่านเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษีในที่
พกัและโรงแรมได้      

3. ท่านเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษีค่าทวัร์ 
และแพ็กเกจท่องเที่ยวได้      

4. ท่านเลือกท่องเที่ยวเพราะสามารถลดหย่อนภาษีในการ
เข้าพกัแบบโฮมสเตย์ได้      

ด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว 5 4 3 2 1 

1. มีเจ้าหน้าที่ประจ าแต่ละจุดเพื่อให้บริการนกัท่องเที่ยว 
     

2. เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวได้อย่างถกูต้อง 

          

3. เจ้าหน้าที่มีมารยาทและมีความเต็มใจในการให้บริการ 
          

4. เจ้าหน้าที่เต็มใจให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในด้านต่าง  ๆ 
ได้ดี  
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ส่วนที่ 4 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

ค าชีแ้จง : โปรดข้อความและท าเคร่ืองหมาย   ลงช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด 
 

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
  

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ 5 4 3 2 1 

1. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากรูปแบบหนงัสือ
นิตยสารหรือหนงัสือท่องเที่ยว           

2. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีการ
ประชาสมัพนัธ์ผ่านแผ่นพบั หรือโบรชวัร์           

3. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากการบอกเลา่ปากต่อปาก           

4. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากการประชาสมัพนัธ์
อย่างต่อเนื่องจากทางอินเตอร์เน็ต และโทรทศัน์           

ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการประชาสัมพันธ์ 5 4 3 2 1 

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวนัน้มาก
ขึน้ เมื่อได้รับข้อมลูการประชาสมัพนัธ์ที่เพียงพอ 

          

2. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้ถึงความเป็นมาทาง
ประวติัศาสตร์ของแหลง่ท่องเที่ยวจากการประชาสมัพนัธ์
ที่ได้รับ จนเกิดแรงกระตุ้นในการท่องเที่ยว 

          

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจจากการประชาสมัพันธ์  จน
เกิดแรงบนัดาลใจให้ท่านหวงแหนต่อสถานที่ท่องเที่ยว 

     

4. การประชาสมัพนัธ์โดยให้ข้อมลูที่ระเอียดและครบถ้วน 
สง่ผลให้ท่านเข้าใจข้อมลู และข้อปฏิบติัต่อแหลง่
ท่องเที่ยวที่มากขึน้ 
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ส่วนที่ 5 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

ค าชีแ้จง : โปรดข้อความและท าเคร่ืองหมาย   ลงช่องว่างให้ตรงกับความคิดเหน็ของท่าน
มากที่สุด 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
  

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 5 4 3 2 1 

1. สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมนัน้มีการรักษาความ
สะอาดได้อย่างดี           
2. สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมนัน้ เป็นแหลง่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง           

3. สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมนัน้ มีวฒันธรรมท่ี
แตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบเดียวกนั 

          

4. สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกชมนัน้ มีพืน้ที่กว้างใหญ่ 
และมีอากาศถ่ายเทได้ดี             

ด้านคุณค่า 5 4 3 2 1 

1. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมีความคุ้มค่ากบัการ
เดินทางท่องเที่ยวของท่าน 

          

2. ประสบการณ์ที่ได้รับมีความคุ้มค่ากบัการเดินทาง
ท่องเที่ยวของท่าน 

          

3. ท่านได้รับความรู้ที่มากขึน้ หลกัจากที่ได้เดินทางมา
ท่องเที่ยว 

          

4. ท่านรู้สกึว่าสิ่งทีไ่ด้รับจากการท่องเที่ยวมีคณุค่าต่อจิตใจ
ของท่าน 
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ส่วนที่ 5 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (ต่อ) 
 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
  

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านจิตวิทยา 5 4 3 2 1 
1. การท่องเที่ยวของท่านเกิดแรงบันดาลใจที่จะกลบัมา
เที่ยวซ า้ในครัง้ต่อไป 

     

2. ท่านมีความรู้สึกที่ดีต่อสถานที่ท่องเที่ยว และบุคลากร
ที่ให้บริการ 

     

3. ท่านรู้สึกมีความสุขและรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้มา
ท่องเที่ยวแห่งนี ้

     

4. การเดินทางมาท่องเที่ยวของท่าน ท าให้ท่านรู้สกึชอบ
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมมากขึน้ 

     

ด้านการสื่อสาร 5 4 3 2 1 
1. สื่อการท่องเที่ยวที่ท่านได้รับเพียงพอต่อการวางแผน
ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยว 

     

2. สื่อการท่องเที่ยวที่ท่านได้รับตรงกบัข้อมลูหรือ
บรรยากาศของแหลง่ท่องเที่ยวจริง 

     

3. การจดัท าสื่อการท่องเที่ยวเฉพาะกลุม่ Facebook 
Fanpage มีสว่นช่วยในการสร้างภาพลกัษณ์ของแหลง่
ท่องเที่ยว 

     

4. การสื่อสารผ่านบคุคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นกัแสดง 
Youtuber  มีสว่นช่วยในการสร้างภาพลกัษณ์ของแหลง่
ท่องเที่ยว 
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ส่วนที่ 6 การตัดสินใจท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง 

ค าชีแ้จง : โปรดข้อความและท าเคร่ืองหมาย   ลงช่องว่างให้ตรงกับความคิดเหน็ของท่าน
มากที่สุด 

การตัดสินใจท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
  

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ 5 4 3 2 1 

1. ท่านต้องการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากความเครียด
จากการท างาน/เรียน/ภาวะเศรษฐกิจ           

2. ท่านต้องการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากกระแสจาก
ละคร เช่น บพุเพสนันิสวาส            

3. ท่านต้องการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากได้พบปะกบั
ผู้คนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเหมือนกนั 

          

4. ท่านต้องการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
เนื่องจากต้องการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 

          
ด้านการค้นหาข้อมูล 5 4 3 2 1 

1. ท่านมีการหาข้อมูลผ่านค าบอกเล่าหรือการถ่ายทอด
ประสบการณ์  เช่ น  Pantip.com และเพ จ  รีวิ วการ
ท่องเที่ยวเป็นต้น 

          

2. ท่านได้น าประสบการณ์ในอดีตในทางท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
มาพิจารณาประกอบการตดัสินใจด้วย 

     

3. ท่านได้ติดตามการอัพเดทปฏิทินการท่องเที่ยวจาก
ส านกังานการท่องเที่ยวจงัหวดั 

     

4. ท่ าน ได้สอบถามจากบุคคลใก ล้ชิด  เช่น  เพื่ อน 
ครอบครัว ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่แห่งนัน้มาก่อน           
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ส่วนที่ 6 การตัดสินใจท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง (ต่อ) 

การตัดสินใจท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
  

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านการประเมินทางเลือก 5 4 3 2 1 

1. ท่านมีการเปรียบเทียบแหลง่ท่องเที่ยวทางวฒันธรรมที่
อ่ืน ก่อนตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 

          

2. การออกแบบรูปแบบจดักิจกรรมการท่องเที่ยวท่ี
สอดคล้องกบัพืน้ถิ่น เช่น การแต่งกาย อาหาร สง่ผลให้
ท่านตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 

          

3. การแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ส าคัญภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่ครบถ้วน ชัดเจน  ส่งผลให้ท่านตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเที่ยว 

     

4. การมีไกด์ชมุชนคอยให้ค าแนะน าและอธิบายถึงแหลง่
ท่องเที่ยวได้ดี สง่ผลให้ท่านตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 

     

ด้านการตัดสินใจท่องเที่ยว 5 4 3 2 1 

1. ท่านตดัสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว เนื่องจากระยะทาง
ไม่ไกลจากที่พกัของท่าน 

     

2. ท่านตดัสินใจท่องเที่ยว เนื่องจากเหมาะกบัรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของท่าน 

     

3. ท่านตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากมี
พนกังานรักษาความปลอดภยัในแหลง่ท่องเที่ยวท่ี
เพียงพอ 

     

4. ท่านตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากสามารถ
เดินทางไปเช้า- เย็นกลบัได้ 
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ส่วนที่ 6 การตัดสินใจท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง (ต่อ) 

การตัดสินใจท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

 เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
  

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านความรู้สึกหลังการท่องเท่ียว 5 4 3 2 1 

1. สถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามและตรงตาม
ข้อมลูที่ท่านศกึษามา 

          

2. การท่องเที่ยวของท่านในครัง้นีเ้กินความคาดหมาย
ที่ตัง้ไว้ 

          

3. ท่านจะแนะน าบคุคลที่รู้จกัมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี ้           

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการบริการที่
ได้รับ 

     

 

* ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม * 
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ภาคผนวก ข  
รายชื่อผู้ เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 

รองศาสตราจารย์สพุาดา สิริกตุตา  อาจารย์ประจ าสาขาบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
           คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 

    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร. สนัติ เติมประเสริฐสกลุ  อาจารย์ประจ าสาขาการเงิน 
      คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นาย ชวกร ศรีราชา 
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สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2559   
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
พ.ศ. 2562  
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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