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ตกอยูใ่น Quadrant  IV ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ปัจจยั

การตลาดท่ีพฒันาข้ึนมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และมีความสามารถในการพยากรณ์ระดบัดี

และเป็นท่ียอมรับผา่นเกณฑร้์อยละ 40 ข้ึนไป (χ2 /df = 2.365, GFI = 0.957, CFI = 0.974, RMR = 0.016, 

RMSEA = 0.058) 3)  การยกระดบัการตลาดท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีควรมีการ

ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และปรับปรุงการนาํเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ พฒันาบุคลากร

ทางการท่องเท่ียวเพื่อบอกเล่าเร่ืองราวของสถานท่ีท่องเท่ียวให้น่าสนใจ เพิ่มการมีส่วนร่วมของกิจกรรม

สาํหรับนกัท่องเท่ียว มีการพฒันาสินคา้ของท่ีระลึกในรูปแบบท่ีน่าสนใจและติดป้ายราคา และมีป้ายบอก

ทางท่ีชดัเจน  

คาํสาํคญั : การยกระดับ; ตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม; นักท่องเท่ียวไทย; จังหวัดสิงห์บุรี 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 

         การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตให้ความส าคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรม การส่งเสริม
การลงทุนจากภาคเอกชน โดยใชต้วัแบบการพฒันาจากประเทศพฒันา  (Developed countries) ท่ีเน้นการ
เจริญเติบโตจากภาคเศรษฐกิจ (Economic growth) น าการพฒันา แต่เม่ือพิจารณาในเชิงเศรษฐกิจและ
การตลาดแล้ว  อตัราการขยายตวัของการผลิตภาคเศรษฐกิจท่ีส าคญัของไทยในแต่ละปีเร่ิมมีความไม่
แน่นอนเกิดข้ึน โดยอตัราการขยายตวัของการผลิตภาคเศรษฐกิจมีการชะลอตวั ดงัจะเห็นไดจ้ากตาราง             
ท่ี 1.1  

ตารางท่ี 1.1  อตัราการขยายตวัของการผลิตภาคเศรษฐกิจท่ีส าคญั (หน่วย : อตัราร้อยละ) 
ผลผลิตภายในประเทศ (GDP) 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ผลผลิตรวม  7.2 2.7 0.8 2.8 0.7 2.3 
(ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) 

           อยา่งไรก็ดี ภายใตส้ถานการณ์ความเส่ียงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐ น าโดย
พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายการกระจายโอกาสในเชิงรายได้จากการ
ท่องเท่ียวลงสู่เศรษฐกิจฐานรากด้วยการส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรอง (Less visited area) เพื่อให้การ
ท่องเท่ียวเมืองรองเป็นกลไกสร้างรากฐานความแข็งแกร่ง กระจายรายไดแ้ละลดความเหล่ือมล ้ าให้กบั
ประชาชนภายในประเทศ (ศูนยข์อ้มูลข่าวอาเซียน กรมประชาสัมพนัธ์, 2561) ซ่ึงภายใตน้โยบายดงักล่าว 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลาย มีเอกลกัษณ์และความโดดเด่น โดยเนน้การหยิบจุดเด่นของ
ชุมชน ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรม ศิลปะ อาหาร และวิถีชีวิต น ามาเล่าเร่ืองในแบบของตนเองท่ีแต่ละจงัหวดั
มีไม่เหมือนกนั รวมถึงปรับปรุงจุดเด่นของชุมชนท่ีมีอยูน่ั้นใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เพื่อ
ก าหนดเป็นแนวทางดา้นการตลาดในการกระตุน้การท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินและเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวและ
รายไดเ้ขา้สู่เมืองรองและชุมชน ซ่ึงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากผา่นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมน้ี 
ถือว่ามีความน่าสนใจท่ีจะน ามาเป็นแนวทางหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตได้
ต่อไป เน่ืองจากมีความสอดคลอ้งกบัดชันีวดัความส าคญัของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยท่ีพบว่าการ
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ท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูง มีค่าคะแนน 2.3 (ส านักงาน เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม , 2559) ดังตารางท่ี 1.2 จึงเป็นประเด็นหลักในการศึกษาของผูว้ิจยัในเร่ืองของพฒันา
เศรษฐกิจดว้ยการท่องเท่ียวภายใตว้ฒันธรรมหรือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนัน่เอง 

ตำรำงที ่1.2 ดชันีวดัความส าคญัของเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องไทย  (ศกัยภาพสูง คะแนน = 2.5 หรือดชันี 
= 3.33  ศกัยภาพต ่า คะแนน = 1 หรือดชันี = 33.3) 

เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ ศักยภำพ
ด้ำน

เศรษฐกจิ 

ศักยภำพ
ด้ำนสังคม 

ดัชนีรวม (100) 

คะแนน ดัชนี 

กลุ่มมรดกทำงวฒันธรรม 2.0 2.3 2.1 70.6 
1. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 2.3 2.0 2.2 73.3 
2. อาหารไทย 2.0 2.5 2.2 73.3 
กลุ่มศิลปะ 1.5 2.5 1.9 63.3 
กลุ่มส่ือ 1.6 1.8 1.7 55.6 
3. ภาพยนตร์และวดิีทศัน์ 1.6 2.5 1.9 64.4 
 (ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) 

        คุณค่าทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ินหรือทุนทางวฒันธรรมสามารถน ามาจดัการให้เกิดความน่าสนใจ
สอดคลอ้งตามคุณค่าของชุมชนหรือเมือง (Melanie, 2006) และเป็นการเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู้ทางการท่องเท่ียว โดยการไดใ้ช้ชีวิตร่วมกบัชาวบา้นอย่างแทจ้ริง เช่น 
นกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวและมาสัมผสักบัวถีิชีวิตชาวนา ไดมี้โอกาสท่ีร่วมท านากบัชาวบา้นท่ียงัคงรักษา
ชีวิตความเป็นอยู่ ท่ีเรียบง่าย หรือการท่ีนักท่องเท่ียวได้มีโอกาสมาพกัโฮมสเตยใ์นชุมชนพร้อมกบัได้
เรียนรู้วิธี การประกอบอาหารทอ้งถ่ิน เรียนรู้วธีิการท าขนมไทย ดงันั้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจึงเป็น
รูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีมีวตัถุประสงค์ท่ีเป็นจุดมุ่งหมายในการคน้พบรูปแบบวิถีชีวิต และสถานท่ี
ต่างๆ อันส่งผลทางบวกทั้ งน้ีเพื่อสนองตอบความไม่ส้ินสุดของตนเอง ด้วยเหตุน้ีการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม จึงเป็นกุญแจส าคญัของการท่องเท่ียวแนวใหม่ ซ่ึงมีความยืดหยุน่และมีความละเอียดอ่อนทาง
วฒันธรรม มีลักษณะเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ถือเป็นส่ิงท่ีจะแทนท่ีการท่องเท่ียวแบบเดิมท่ีเป็นการ
ท่องเท่ียวแบบมวลชน (Richard, 2010, p.14) นอกจากน้ีเจา้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีทุนทางวฒันธรรมเป็น
ทั้งศิลปินและเป็นผูเ้ช่ียวชาญในงานต่างๆ เช่น สถาปนิกนักประพนัธ์ นักเตน้ นกัออกแบบนักดนตรี นัก
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วาด ช่างภาพ ผูป้ระกาศวทิยุและโทรทศัน์ ลว้นมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (James & 
Gray, 2009, pp.35-36) และสนบัสนุนการท่องเท่ียวเมืองรอง การดึงดูดทางวฒันธรรมส่งผลใหน้กัท่องเท่ียว
เกิดความสนใจการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม อาจเป็นนกัท่องเท่ียวกลุ่มเล็กแต่นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่ม
ท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัทอ้งถ่ินเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวจะใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ ท าให้เกิดการพกั
ค้างท่ียาวนานข้ึน หากท้องถ่ินรู้จกัใช้ธรรมชาติและความโดดเด่นทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่มาเป็นจุดขาย
ทางการท่องเท่ียว ก็จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมาเยือนได้บ่อยคร้ัง ประกอบกบัมีการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้นก็จะเป็นทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพต่อการพฒันาการ
ท่องเท่ียวระดบัประเทศพร้อมทั้งขยายสู่ระดบัภูมิภาคไดเ้ป็นอย่างดี (สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้
และการพฒันา, 2559) 

           หน่ึงในเมืองรองท่ีมีเอกลกัษณ์และมีความโดดเด่นทางด้านวฒันธรรมก็คือจงัหวดัสิงห์บุรี เป็น
จงัหวดัทางภาคกลางท่ีมีทุนวฒันธรรมอยู่มาก สามารถพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและ
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาท่องเท่ียวได ้อนัจะน ามาซ่ึงคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไดเ้ป็นอยา่งดี มี
ประวติัความเป็นมายอ้นหลงัท่ียาวนานกวา่ 4,000 ปี (กรมทรัพยากรธรณี, 2547) มีร่องรอยของชุมชนก่อน
ประวติัศาสตร์ต่อเน่ืองไปถึงสมยัทวารวดีเร่ือยมาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ มีความเป็นเอกลกัษณ์เชิง
ชาติพนัธ์ุ เน่ืองจากมีคนไทยหลายชาติพนัธ์ุอาศยัอยูร่่วมกนั เป็นจงัหวดัน าร่องเกษตรอินทรียท่ี์ไดถู้กข้ึน
ช่ือวา่เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุดแห่งหน่ึง มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ท่ีส าคญัมากมายให้สักการะบูชาซ่ึง
ถือเป็นจุดขายเหนือทุกจงัหวดั (ส านักงานจงัหวดัสิงห์บุรี, 2554) ซ่ึงจากคุณค่ามิติเชิงวฒันธรรมของ
จงัหวดัสิงห์บุรีดงักล่าว  สามารถสร้างความไดเ้ปรียบให้กบัจงัหวดัสิงห์บุรี แต่ในทางตรงกนัขา้ม จงัหวดั
สิงห์บุรีเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มจงัหวดัภาคกลางทั้งหมด กลบัพบว่า นักท่องเท่ียวและรายได้จากการ
ท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีปริมาณน้อยท่ีสุด ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาของการพฒันา
ตลาดและศกัยภาพการท่องเท่ียวของจงัหวดัอยา่งเห็นไดช้ดั ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 1.3  
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ตำรำงที่ 1.3 จ  านวนและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัภาคกลางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ  ปีพ.ศ. 2560 

พืน้ที่ นักท่องเทีย่วชำว
ไทย (คน) 

รำยได้  
(ล้ำนบำท) 

นักท่องเทีย่วชำว
ต่ำงประเทศ (คน) 

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) 

นนทบุรี 2,298,157 3,464 216,520 498 
ปทุมธานี 1,435,467 1,938 578,814 1,234 
อยธุยา 5,683,569 11,423 1,947,988 5,478 
สระบุรี 4,103,024 6,271 101,968 199 
อ่างทอง 744,057 888 31,310 32 
ลพบุรี 3,335,355 5,264 20,264 39 

สิงห์บุรี 530,101 784 2,884 4 

ชยันาท 821,231 1,229 4,365 7 
ฉะเชิงเทรา 3,209,047 4,599 30,852 55 

สมุทรปราการ 2,078,536 3,189 1,140,398 2,955 
นครปฐม 3,799,108 5,293 122,045 225 
สมุทรสาคร 1,506,672 2,471 4,236 7 

   ( ท่ีมา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. กรมการท่องเท่ียว, 2561) 

           จากตารางท่ี 1.3 จะพบวา่ในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางโดยรวม จงัหวดัสิงห์บุรีมีจ านวนและรายไดจ้าก
การท่องเท่ียวของทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศนอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเพียงปีละ 530,101 คน ทั้ งๆท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีมีฐานทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ี
เขม้แข็ง มีเร่ืองราวและร่องรอยทางประวติัศาสตร์ให้ไดศึ้กษาเรียนรู้อยูเ่ป็นจ านวนมาก มีเอกลกัษณ์ดา้น
วถีิชีวิตภูมิปัญญาท่ีแตกต่างและน่าสนใจ แต่ความเขม้แข็งทางดา้นวฒันธรรมดงักล่าวอาจขาดการจดัการ
ด้านฐานทรัพยากรท่ีมีอยู่ จึงท าให้นักท่องเท่ียวไม่เห็นคุณค่าของฐานทรัพยากรท่ีมีอยู่นั้ นเท่าท่ีควร 
ประกอบกบัการตลาดท่องเท่ียวของจงัหวดัอาจไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการตามท่ีนักท่องเท่ียว
มุ่งหวงัได ้อนัเป็นเหตุให้นกัท่องเท่ียวมีความสนใจท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีนอ้ย ซ่ึงส่งผล
ต่อรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีมีจ  านวนน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวดัอ่ืน  เน่ืองจากการตลาด
ท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวย่อมสร้างความได้เปรียบในการดึงดูด
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นักท่องเท่ียวให้เข้ามาท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน มีความจ าเป็นและมีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการ
พฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน อนัจะน ามาซ่ึงเศรษฐกิจท่ีมัน่คงของจงัหวดั ดงันั้น หากไดมี้การศึกษาถึง
ความตอ้งการของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแล้ว ก็จะสามารถพฒันาฐาน
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัสิงห์บุรีท่ีมีประสิทธิภาพ งานวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์
การยกระดับการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจังหวดัสิงห์บุรี” น้ี  จึงมุ่งแก้ไขปัญหาด้าน
การตลาดการท่องเท่ียวท่ีตอ้งแสดงให้เห็นคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้การตลาดเป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้
เกิดการเตรียมความพร้อมและพฒันาพื้นท่ีเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ
สมดุลในทุกมิติและเป็นการท าให้วฒันธรรมท่ีเป็นของเก่าท่ีทรงคุณค่าของจงัหวดัเมืองรองสิงห์บุรีเป็น
ตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีย ัง่ยนืและสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไดใ้นระยะยาว   

1.2 ค ำถำมกำรวจัิย 
    1. ลักษณะประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ ภู มิล าเนา  ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีเป็นอยา่งไร? 
    2. ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมือง
รองจงัหวดัสิงห์บุรีเป็นอยา่งไร?  
    3. กลยุทธ์การยกระดับการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีให้เกิดคุณค่าทาง
วฒันธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืควรเป็นอยา่งไร? 

1.3 วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
       1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้ภูมิล าเนา ของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 

      2. เพื่อวิเคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตลาดท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี  
      3. เพื่อเสนอกลยุทธ์การยกระดบัการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีให้เกิด
คุณค่าทางวฒันธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื 

1.4 สมมติฐำนกำรวจัิย  
        H1 :  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในแต่ละปัจจยั อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว ดา้นราคา ดา้น
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สถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพแตกต่างกนั 
   H2 :  นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในแต่ละปัจจยั อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว ดา้นราคา ดา้น
สถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพแตกต่างกนั 
   H3 :  นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความคาดหวงัต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี
ในแต่ละปัจจยัแตกต่างกบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บหลงัจากการท่องเท่ียว 

1.5 ข้อมูลพืน้ฐำนกำรวจัิย 

          อุตสาหกรรมส าคญัท่ีมีส่วนในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของไทยก็คืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ท่ี
สามารถน ารายไดเ้ขา้ประเทศไดอ้ยา่งมาก หากแต่การกระจายรายไดเ้หล่าน้ียงัไม่ทัว่ถึง เพราะยงัคงมีพื้นท่ี
อีกจ านวนมากท่ีนกัท่องเท่ียวยงัไปไม่ถึง ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากการท่ีนกัท่องเท่ียวยงัไม่เห็นถึงความส าคญั
หรือความโดดเด่นท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี การขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี หรืออาจมีปัญหาดา้นการจดัการด้าน
การตลาดท่องเท่ียวท่ียงัไม่ดีพอ ท าให้รายไดส่้วนใหญ่จึงเกาะกลุ่มอยู่ตามเมืองหลกั ซ่ึงในความเป็นจริง
แลว้ เมืองรองก็มีศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียวไม่นอ้ยไปกวา่เมืองหลกั โดยแต่ละเมืองรองนั้นจะมี
วิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนัไป มีความงดงามด้วยวฒันธรรม เพียบพร้อมทั้งอตัลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร ดงันั้น 
นโยบายของภาครัฐจึงมีแนวคิดการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนเมืองรองข้ึน เพื่อกระจายรายได้ให้กบั
เศรษฐกิจฐานราก ให้ชุมชนนอกเหนือจากเมืองหลกัมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและสามารถดูแลตวัเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
อนัจะน าไปสู่การลดความเหล่ือมล ้ าของสังคม รวมถึงการใช้ทรัพยากรหรือทุนทางวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่น
พื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด       
        ดงันั้นเพื่อเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างและยกระดบัฐานรากของการท่องเท่ียว
ให้เขม้แขง็ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระจายรายไดสู่้เมืองรอง ลดความเหล่ือมล ้าทาง
สังคมไทย ผูว้ิจยัจึงพิจารณาเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี เน่ืองจากจงัหวดัสิงห์บุรีมีทุนวฒันธรรม  สามารถ
ยกระดบัการท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ โดยจงัหวดัสิงห์บุรีเป็น
จงัหวดัขนาดเล็ก มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 822,478 ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ ตั้งอยูใ่นเขตภาคกลาง ห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เป็นจงัหวดัเก่าแก่ท่ีมีเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์
อยา่งยาวนาน ประกอบดว้ยอ าเภอต่างๆ 6 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอบางระจนั อ าเภอค่ายบางระจนั 
อ าเภอพรหมบุรี อ าเภอท่าช้าง และอ าเภออินทร์บุรี ซ่ึงแต่ละอ าเภอล้วนมีเร่ืองราวและร่องรอยทาง
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ประวติัศาสตร์ท่ีซ่อนอยู่ในแต่ละแหล่งท่องเท่ียว มีสถาปัตยกรรมท่ีส าคญั มีประเพณีโบราณดั้งเดิมและ
ประเพณีของชาติพนัธ์ุท่ีหลากหลาย มีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะในหลายๆดา้น ทั้งดา้น
การท านา ท าสวน ประมง ด้านอาหาร ตลอดจนดา้นการรักษาโรค  แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัได้แก่ เมือง
โบราณคู่บา้นเมือง พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี อนุสาวรียว์รีชนค่ายบางระจนั คูค่ายพม่า แหล่งเผา
เตาแม่น ้ าน้อย วดัพระนอนจกัรสีห์วรวิหาร วดัสว่างอารมณ์ วดัหน้าพระธาตุ วดัประโชติการาม วดั
กระดงังาบุปผาราม วดัโพธ์ิเกา้ตน้ วดัพิกุลทอง วดัพระปรางค ์เป็นตน้ ลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของ
จงัหวดัสิงห์บุรีเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ า ไม่มีภูเขา มีแหล่งน ้ าจ  านวนมาก เป็นแหล่งปลูกขา้ว และอุดมสมบูรณ์
ดว้ยสัตวน์ ้ าอนัเป็นท่ีมาของค าขวญัจงัหวดัท่ีว่า “นามกระฉ่อนปลาแม่ลา” มีแม่น ้ าเจา้พระยาและแม่น ้ า
น้อยท่ีเปรียบเสมือนหลอดเลือดใหญ่ท่ีหล่อเล้ียงชาวสิงห์บุรี ให้สืบทอดวิถีชีวิตเกษตรกรรมมาอย่าง
ยาวนาน เป็นบ่อเกิดวฒันธรรมต่างๆ และการเปล่ียนแปลงของชุมชนตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็น
แหล่งก าเนิดของศิลปวฒันธรรมประเพณีอนัมีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน เป็นเส้นทางคมนาคม เส้นทาง
การคา้ และเส้นทางถ่ายทอดและผสมผสานวฒันธรรม เหตุการณ์ส าคญัมากมายในประวติัศาสตร์ไทยท่ี
เกิดข้ึนบนสองฝ่ังฟากแม่น ้ าทั้งสองน้ี ความอุดมสมบูรณ์ของแม่น ้ าท าให้ผูค้นหลากหลายเช้ือชาติ ศาสนา
และวฒันธรรม ไดเ้ขา้มาติดต่อคา้ขาย ตั้งถ่ินฐานร่วมสร้างบา้นสร้างเมืองผสมผสานกนัอยา่งต่อเน่ือง จน
เกิดบูรณาการทางวฒันธรรมกลายเป็นสังคมลุ่มน ้ าเดียวกนัสืบมา (ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดั
สิงห์บุรี, ม.ป.ป.) ประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดัสิงห์บุรีประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม มีการใชพ้ื้นท่ีท า
การเกษตรประมาณร้อยละ 86.66 ของพื้นท่ีทั้งหมด พืชท่ีเพาะปลูกมากเป็นอนัดบัหน่ึงของพืชเศรษฐกิจ
ทั้งหมดคือ ขา้ว มีการเพาะปลูกทุกอ าเภอทั้งขา้วนาปี และขา้วนาปรัง พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัรองจากขา้วคือ 
ออ้ยและถัว่ลิสง ส่วนไมผ้ลท่ีปลูกกนัมากคือ มะม่วง กลว้ยน ้ าวา้ ไมย้ืนตน้ท่ีปลูกกนัมากคือ ปาล์มน ้ ามนั 
มะพร้าว และไผ่ พืชผกัท่ีปลูกมากคือ ข้าวโพด ฝักสด คะน้า แตงกวา พริกข้ีหนูสวน แคนตาลูป และ
ชะอม เป็นแหล่งประมงน ้ าจืดท่ีส าคญัจงัหวดัหน่ึงในภาคกลาง เน่ืองจากมีแหล่งน ้ าธรรมชาติ และคลอง
ชลประทานครอบคลุมทุกอ าเภอ นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งผลิตปลาช่อนแม่ลาท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงไดรั้บการยก
ยอ่งวา่ เป็นปลาท่ีมีรสชาติอร่อย (ส านกังานเกษตรและสหกรณ์ จงัหวดัสิงห์บุรี, 2558)  ความเป็นมาทาง
ประวติัศาสตร์ของจงัหวดัสิงห์บุรีนั้น มีประวติัความเป็นมายอ้นหลังได้ยาวนาน สามารถสืบสานเล่า
เร่ืองราว ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ส าคญัของชุมชนท่ีหลายหลาย มีร่องรอยเมืองโบราณและสถานท่ีส าคญัหลาย
แห่ง มีความหลากหลายของชาติพนัธ์ุต่างๆ ทั้งลาวเวียง ลาวพวน ลาวแงว้ รวมทั้งคนไทยเช้ือสายจีน คน
ไทยเช้ือสายญวน และคนไทยมุสลิมอาศยัอยูร่่วมกนั ท าให้จงัหวดัสิงห์บุรีมีศิลปวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็น
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เอกลกัษณ์สืบมาจนถึงปัจจุบนัน้ี ซ่ึงสามารถน ามายกระดบัการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีให้เกิดคุณค่า
และมูลค่าทางเศรษฐกิจได ้(ส านกังานจงัหวดัสิงห์บุรี, 2554) 
         ในส่วนของการตลาดท่องเท่ียวเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีนั้น ทางจงัหวดัไดมี้การน าปัจจยัทางการ
ตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Place) 
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Promotions) ดา้นบุคลากร (People) ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) และ
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical evidence) มาเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ โดยในด้าน
ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว  หน่วยงานภาครัฐจะมีการจดักิจกรรมบริเวณพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั
ในช่วงเทศกาลประจ าปี มีการวางแผนการจดังานประเพณีของจงัหวดัเพื่อดึงดูดความสนใจของ และมีการ
พฒันาร้านอาหารท่ีมีคุณภาพบริเวณโดยรอบแหล่งท่องเท่ียว ในดา้นราคา ผูป้ระกอบการภาคเอกชนและ
ชุมชนให้ความร่วมมือในการก าหนดราคาอาหาร ท่ีพกัและสินคา้ท่ีระลึกท่ีมีมาตรฐานและสมเหตุสมผล
แก่นกัท่องเท่ียว ในดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว หน่วยงานภาครัฐมีความพยายามท่ีจะพฒันาถนนเพื่อ
เช่ือมต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะท าให้นักท่องเท่ียวสามารถไปได้หลายท่ีในคราวเดียวกนัอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้นกัท่องเท่ียวสะดวกในการเดินทาง ในดา้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว การประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัสิงห์บุรีจะข้ึนตรงกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานจงัหวดั
ลพบุรี ซ่ึงดูแลรับผิดชอบดา้นการท่องเท่ียวของ 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ อ่างทอง ชยันาท ลพบุรี สิงห์บุรี ในส่วน
ของกิจกรรมการท่องเท่ียวอ่ืนๆของจังหวัด จะประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงานของจังหวัดคือ
ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัสิงห์บุรีท่ีจะให้ขอ้มูลดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวของจงัหวดัไปยงันกัท่องเท่ียว ใน
ดา้นบุคลากร หน่วยงานภาครัฐโดยส านักงานศึกษาธิการจงัหวดัสิงห์บุรีมีการจดัอบรมพฒันาเครือข่าย
อาสามคัคุเทศก์ท้องถ่ินเพื่อเพิ่มปริมาณมคัคุเทศก์ท้องถ่ินของจงัหวดัสิงห์บุรี นอกจากน้ีในส่วนของ
ภาคเอกชนโดยชมรมมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินก็มีบริการจดัน าเท่ียวภายในจงัหวดัสิงห์บุรีแก่นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจ 
ในด้านกระบวนการให้บริการ บริเวณพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ หน่วยงานภาครัฐและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในพื้นท่ีจะมีเอกสารเพื่อประกอบการให้ขอ้มูลความรู้ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์
ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน อาทิ แผน่พบัท่ีให้ขอ้มูลความรู้ภายในพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์วีรชนค่าย
บางระจนั แหล่งเตาเผาแม่น ้ านอ้ย ในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ หน่วยงานภาครัฐและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในพื้นท่ีจะมีการเตรียมความพร้อมในระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวกภายในแหล่ง
ท่องเท่ียว และมีความพยายามในการปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบแหล่งท่องเท่ียวส าคญัให้มีความสวยงาม
และเป็นท่ีประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียว 
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1.6  กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

      ตวัแปรตน้                                              ตวัแปรตาม 

                                                                     
                                                                      
                                                                      
                                                                     
                                                                      

 

                                                                                                        

                                          

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 
 
                                                        

                                                            
                                                            
 

 

ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์
ของนกัท่องเท่ียว 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ  
4. การศึกษา  
5. อาชีพ 
6. รายได ้ 
7. ภูมิล าเนา 
(Engel, J. F., 2006; 
Wanhill, S., 2008; 
Hobsbawm, 2008) 
 
 

 

ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว 
ต่อการตลาดท่องเท่ียวเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 

1) ดา้นผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว (product)  
2) ดา้นราคา (price) 
3) ดา้นสถานท่ี (place)  
4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (promotion)  
5) ดา้นบุคลากร (people)  
6) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (process)  
7) ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (physical evidence)  
(Jang & Feng, 2009; Kucukarslan & Nadkarni, 2008; 
Oliver, 1980; Robinson, 2006) 

 
 

เทคนิคการวเิคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ความคาดหวงัและความพึงพอใจ (IPA) 
(Martilla & James, 1977;  Choi & Chu, 2000) 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
ต่อการตลาดท่องเท่ียวเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 

1) ดา้นผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว (product)  
2) ดา้นราคา (price) 
3) ดา้นสถานท่ี (place)  
4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (promotion)  
5) ดา้นบุคลากร (people)  
6) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (process)  
7) ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (physical evidence)  
(Brown & Fazzone, 1998; Schiffman & Kanuk,2007) 
 
 

กลยทุธ์การ
ยกระดบั
การตลาด

ท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมือง
รองจงัหวดั
สิงห์บุรี 
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1.7 นิยำมศัพท์ 

         กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (Cultural tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบเฉพาะท่ีตอ้ง
อาศยัวฒันธรรมเป็นส่ือจูงใจ เป็นการเขา้ไปสัมผสัประเพณี คติ ความเช่ือ และแบบแผนการด าเนินชีวิตท่ี
มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Melanie,2006) โดยงานวิจยัน้ี เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะของจงัหวดั
สิงห์บุรีในดา้นมรดกทางวฒันธรรม เทศกาลประเพณี ศาสนา และวถีิชีวติภูมิปัญญา 

         ควำมคำดหวัง (Expectancy) หมายถึง การท่ีบุคคลใดแสดงพฤติกรรม  (หรือการกระท า)ใดๆ
เน่ืองจากบุคคลนั้นไดป้ระเมินแลว้วา่พฤติกรรม (หรือการกระท า) เหล่านั้นจะท าให้เกิดประโยชน์แก่ตน 
(Zeithaml, 2006) ในงานวิจยัน้ี หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัท่องเท่ียวบนพื้นฐานของประสบการณ์
เดิมท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีวา่ควรจะมีหรือควรจะเป็น 

         ควำมพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง การมีเจตคติท่ีดี เม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของ
นักท่องเท่ียวต่อการใช้บริการ (Kotler & Armstrong, 2002) ในงานวิจัยน้ีหมายถึงความรู้สึกท่ีดีของ
นกัท่องเท่ียวเม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการด้านการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรอง
จงัหวดัสิงห์บุรีในส่ิงท่ีมีหรือส่ิงท่ีเป็น  

         กำรตลำดท่องเที่ยว (Marketing  tourism) หมายถึง เคร่ืองมือหรือกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีช่วยให้การด าเนิน
ธุรกิจดา้นการตลาดเพื่อบรรลุตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ปัจจยัส าคญัของส่วนประสม
การตลาดบริการ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
ผูใ้ห้บริการ ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด และกระบวนการให้บริการ (Kotler,2001) ในงานวิจยัน้ีหมายถึง
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัสิงห์บุรี อนัได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว ด้านราคา ด้านสถานท่ี  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  

        ด้ำนผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยว (Product) หมายถึงส่ิงต่างๆ ท่ีนักการตลาดน ามาเสนอกบัตลาด 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ซ่ึงรวมถึงสินคา้ บริการ ประสบการณ์ กิจกรรม บุคคล สถานท่ี สินทรัพย ์
สารสนเทศและความคิด  (Kotler,2001) ในงานวิจัยน้ีให้รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวหรือเร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรม อาหารและของท่ีระลึกภายในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะทอ้นความ
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินของจงัหวดัสิงห์บุรี 



11 

 

 

        ด้ำนรำคำ (Price) หมายถึง การก าหนดค่าตอบแทนการให้บริการทางการท่องเท่ียว โดยคิดเป็นตวั
เงิน (Kotler,2001) ในงานวิจยัน้ีหมายถึงจ านวนเงินท่ีนักท่องเท่ียวยินดีท่ีจะจ่ายทั้งส่ิงของ อาหาร ของท่ี
ระลึก ภายในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินหากประเมินแลว้วา่มีความคุม้ค่าและ
เหมาะสมกบัราคา 

        ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Channel of distribution) หมายถึง กระบวนการในการจดัการเก่ียวกบั
การเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์หรือบริการจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค (Kotler,2001) ในงานวิจยัน้ีหมายถึง การ
เข้าถึงท่ีตั้ งแหล่งท่องเท่ียว (Place) อนัประกอบไปด้วย ความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว ป้ายบอกทางท่ีมีผลต่อการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  

       ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) หมายถึง ความพยายามร่วมกันของผูข้ายท่ีจะใช้ช่องทาง
ข่าวสารและจูงใจ เพื่อขายสินคา้และบริการหรือส่งเสริมความคิด (Kotler,2001) ในงานวิจยัน้ี หมายถึง 
การน าเสนอเพื่อส่ือสารสร้างความรู้จกัดว้ยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์และการบอกต่อ เพื่อกระตุน้ให้
นกัท่องเท่ียวเกิดความตอ้งการมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 

   ด้ำนบุคลำกร (People) หมายถึง พนกังานท่ีท าหน้าท่ีให้การบริการแก่ลูกคา้ ตอ้งสร้างความเช่ือถือ
ให้กบัลูกคา้ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนขององค์กร และสามารถสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ (Jame, 2001)  
ในงานวิจยัหมายถึงบุคคลท่ีให้ความรู้ด้านอตัลักษณ์ทางวฒันธรรมหรือให้บริการนักท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใหไ้ดเ้ห็นถึงความน่าสนใจท่ีแตกต่าง 

       ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร (Process)  หมายถึง ขั้นตอนและระบบในการให้บริการเพื่อบริการกบั
ลูกคา้ภายใตร้ะยะเวลาท่ีเหมาะสมรวดเร็ว และถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ (Bernstein, 2003)  
ในงานวิจยัน้ีหมายถึงกระบวนการให้บริการภายในแหล่งท่องเท่ียว การส่งมอบบริการท่ีรวดเร็ว ท าให้
นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ 

       ด้ำนส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพ (Physical environment)  หมายถึง คุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้นกายภาพ 
ส่ิงแวดลอ้มและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบันกัท่องเท่ียว เป็นส่ิงแรกท่ีนกัท่องเท่ียวพบ
เห็นเม่ือเดินทางมาถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีตอ้งอาศยัการจดัการท่ีดี รักษาความสะอาด ความปลอดภยั และ
ความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงมีผลต่อความประทับใจ  รวมถึงทางเดิน  ห้องน ้ า ป้าย 
(Zeithaml, 2006) ในงานวิจยัน้ีหมายถึงลกัษณะโดยรวมของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีท าให้เกิด
ทศันียภาพท่ีสวยงามแปลกตา สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาท่องเท่ียวมากข้ึน 
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        กลยุทธ์กำรยกระดับกำรตลำด  (Enhancing Marketing Strategy)  หมายถึง  กลไกท่ีองค์การ
ด าเนินการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกคา้เกิดการตอบสนองเชิงบวก เกิดความประทบัใจในการใชสิ้นคา้หรือ
บริการอยา่งต่อเน่ือง (Kotler, 2001) ในงานวิจยัน้ีหมายถึง การก าหนดยุทธวธีิในการจดัการดา้นการตลาด
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี เพื่อสามารถ
สร้างความแตกต่างในแหล่งท่องเท่ียวและสินคา้บริการ อนัน ามาซ่ึงจุดขายท่ีโดดเด่น สามารถกระตุน้การ
เดินทางของนกัท่องเท่ียว และน ามาซ่ึงประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีน่าประทบัใจ 

       เมืองรอง (Less visited area) หมายถึง  จังหวัด ท่ีไม่ ได้ เป็นจังหวัดก ลุ่ม เป้ าหมายหลักของ
นกัท่องเท่ียว เป็นจงัหวดัท่ียงัมีนกัท่องเท่ียวเขา้ไปท่องเท่ียวไม่มากนกั อนัมีผลต่อการกระจายรายไดแ้ละ
ความเหล่ือมล ้ าของประชาชนภายในประเทศ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2561) ในงานวิจยัน้ีจะ
หมายถึงจงัหวดัท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจนอ้ยท่ีสุดในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางคือจงัหวดัสิงห์บุรี 

       นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง ผูท่ี้เดินทางจากสถานท่ีหน่ึงมายงัสถานท่ีหน่ึง โดยไม่ไดเ้ดินทางมา
เพื่อประกอบอาชีพในพื้นท่ี (Solomon, 2007) ในงานวิจยัน้ีหมายถึง นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางจาก
สถานท่ีหน่ึงเพื่อมาท่องเท่ียวเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี  

1.8  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
         1. รัฐบาลสามารถน าผลการวิจยัไปวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร
ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม ท าใหเ้กิดคุณค่ากบัสังคมและชุมชนทอ้งถ่ินโดยรวม เพื่อการยกระดบัการตลาด
ท่องเท่ียวเมืองรองจงัหวดัอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
        2. หน่วยงานภาครัฐโดยองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) สามารถน าผลการวิจยัไปด าเนิน การ
พฒันาและปรับปรุงตลาดท่องเท่ียวของจงัหวดัตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งย ัง่ยืน รวมถึง
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) สามารถน าผลการวิจยัไปด าเนินการบริหารจดัการตลาดท่องเท่ียว
ภายในแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรมอนัจะเป็นการช่วยให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีอาชีพท่ี
มัน่คงจากการท่องเท่ียว 

       3. ผูป้ระกอบการภาคเอกชนสามารถน าผลการวิจยัไปพฒันาการตลาดท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับ
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
       4. ชุมชนของจงัหวดัสิงห์บุรีสามารถน าผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการ ตลาด
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจอนัน าไปสู่การยกระดบัคุณภาพชีวิตแก่
ชุมชน และสร้างรายไดท้างการท่องเท่ียวใหก้บัเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในระยะยาว 
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บทที ่2 

กำรทบทวนวรรณกรรม 

               การวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การยกระดับการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1   การตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรอง 

2.2   การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรอง 

2.3   ลกัษณะประชากรศาสตร์การท่องเท่ียวเมืองรอง 

2.4   ความคาดหวงัต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรอง  

2.5   ความพึงพอใจต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรอง  

2.6   การสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาดการท่องเท่ียวเมืองรอง 

2.1   กำรตลำดท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมเมืองรอง  

 การตลาดท่องเท่ียว (Marketing tourism) เป็นตลาดบริการท่ีลูกคา้มีอิสระในการเลือกบริโภคสินคา้
และบริการมากท่ีสุด โดยตลาดการท่องเท่ียวจะต้องมีทั้ ง 1) ผูซ้ื้อคือนักท่องเท่ียว นักทัศนาจรทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศท่ีมีความตอ้งการในการเดินทางท่องเท่ียว 2) ผูข้ายคือ ผูป้ระกอบ
ธุรกิจจดัหาสินคา้และบริการการท่องเท่ียว (Travel supplies) 3) สินคา้และบริการ (Heryanto, 2011; ฉลอง
ศรี พิมลสมพงศ์, 2550) ซ่ึงสินคา้และบริการสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สินคา้ท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ เช่น น ้ าตก ภูเขา ทะเล เขตรักษาพนัธ์ุพืช และสัตวป่์า ฯลฯ และสินคา้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น 
อนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ สวนสาธารณะ สวนสนุก พิพิธภณัฑ์ สถาปัตยกรรม ฯลฯ และยงัมีส่ิงดึงดูด
ใจทางด้านวฒันธรรมและสังคม ทั้ งรูปธรรมและนามธรรม เช่น ศาสนา ภาษา เทศกาล ประเพณี 
ศิลปหตัถกรรม ฯลฯ พร้อมทั้งสินคา้และบริการท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ สายการ
บินและการขนส่ง ท่ีพกัแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม การจดัน าเท่ียว สินคา้ของท่ีระลึก กิจกรรมการท่องเท่ียว 
บนัเทิงและพกัผ่อน เป็นตน้ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2550) ดงันั้น การยกระดบัการตลาดท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมจงัหวดัสิงห์บุรีในงานวิจยัน้ีจึงพิจารณาทั้ งนักท่องเท่ียว ซ่ึงถือเป็นผูซ้ื้อ พิจารณาภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชน ซ่ึงถือเป็นผูข้าย  รวมถึงผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว อนัไดแ้ก่สถานท่ีท่องเท่ียวและ
สินคา้ทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือเป็นสินคา้บริการ  
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         ธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ (Service industry) หรืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีความแตกต่างจาก
ธุรกิจอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จะประสบความส าเร็จไดก้็ต่อเม่ือทั้งองค์กรมีความ
เขา้ใจกนัว่าจะตอ้งด าเนินการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ภายใตค้วามสามารถของสินคา้ท่ี
องค์กรนั้นมีอยู ่โดยตอ้งให้ความส าคญัของส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) เป็นเคร่ืองมือในการ
เช่ือมโยง (Heryanto, 2011) ถือเป็นส่ิงเร้า (Stimulus) ท่ีผูป้ระกอบการสามารถบริหารจดัการไดด้ว้ยตนเอง 
การศึกษาเพื่อให้ไดข้อ้มูลส่วนน้ีจะยงัผลให้สามารถน าไปปรับปรุงการจดัการธุรกิจท่องเท่ียวให้ตรงใจ
นักท่องเท่ียวได้ทนัทีและมีความเป็นไปได้สูง (Aksoy & Kiyci, 2011) มีความส าคญัในด้านการจดัการ
ธุรกิจท่องเท่ียวให้ประสบความส าเร็จ (Collier & Stodnick, 2008; Heryanto, 2011; Li & Hung, 2009; 
Oleksiak, 2009; Vieira & Damacena, 2007) ส่วนประสมการตลาดจดัเป็นเง่ือนไขทางการคา้ท่ีสามารถจดั
ให้เหมาะสมเพื่อเสนอให้กบัผูบ้ริโภค (Baron et al., 2009, p. 25) เป็นชุดเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีบริษทั
ใช้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาด  (Kotler & Keller, 2006, p.19) และใช้ตอบสนองระดบัความ
ปรารถนาของตลาดเป้าหมาย (Churchill & Peter, 1995, p. 16) ส่วนประสมการตลาดท่ีส าคญัท่ีสามารถ
น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือทางในการจัดการธุรกิจท่องเท่ียวให้ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ เป็นส่ิงท่ีผูข้ายตอ้ง
มอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์
แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได้ (Tangible products)ได้แก่ ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวสามารถ
สัมผสัมองเห็นได้ เช่น แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ร้านอาหารในชุมชน  ร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก และ
ผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible products)ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวไม่สามารถสัมผสัหรือมองเห็นได ้
ตอ้งอาศยัการเรียนรู้และศึกษาในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ เช่น วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต (Kotler, 2001; 
Weaver & Lawton, 2006, pp. 219-229; Mill & Morrison, 2002; Isacsson & Alakoski, 2009) ด้านราคา 
(Price) เป็นคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา
ของบริการนั้น หากคุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการก าหนดราคาการให้บริการควรมี
ความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจนและง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนันกัท่องเท่ียว
สามารถเปรียบเทียบจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไปกบัส่ิงท่ีไดรั้บจากการท่องเท่ียว เช่น ท่ีพกัสะอาด การบริการ
ท่ีดี อาหาร ราคาไม่แพง แต่มีรสชาติอร่อย หรือสินคา้ราคาไม่แพงแต่คุณภาพดี ซ่ึงส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บ
มากกว่าจ านวนเงินท่ีจ่ายไปจะส่งผลต่อการกลับมาเท่ียวซ ้ าในคร้ังต่อไป  (Kotler, 2001; Weaver & 
Lawton, 2006, pp. 219-229; Mill & Morrison, 2002; Isacsson & Alakoski, 2009) ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ซ่ึงมี
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ผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเล
ท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) เช่น การท่ีนกัท่องเท่ียวจะสามารถซ้ือทวัร์
ของโรงแรมหรือเดินทางมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีนั้นๆได ้ซ่ึงอาจมีช่องทางทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่านแหล่ง
ท่ อ ง เท่ี ย ว โ ด ย ต ร ง  (Kotler, 2001; Weaver & Lawton, 2006, pp. 219-229; Mill & Morrison, 2002; 
Isacsson & Alakoski, 2009) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญั
ในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการโดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมการใช้บริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์การส่งเสริมการตลาดเป็นการ
บอก ประกาศ หรือแจง้ให้นักท่องเท่ียวรับรู้ขอ้มูล กระตุ้นเตือนความจ านักท่องเท่ียวเก่ียวกบัสถานท่ี
ท่องเท่ียว รับรู้และเขา้ใจ จนเกิดความตอ้งการไปท่องเท่ียวในสถานท่ีนั้นๆ โดยเคร่ืองมือในการส่งเสริม
การตลาด 5 ประการ ไดแ้ก่ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดโดยตรง และการ
ใช้พนักงานขาย  ซ่ึงต้องประสมประสานเคร่ืองมือทั้ งหมดเข้าด้วยกัน  และเลือกใช้เคร่ืองมือตาม
สถานการณ์และงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Kotler, 2001; Weaver & Lawton, 2006, 
pp. 219-229; Mill & Morrison, 2002; Isacsson & Alakoski, 2009) ด้านบุคลากร (People) หรือเจ้าของ
สถานท่ีท่องเท่ียว มีส่วนส าคญัในการบริการลูกคา้ มีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ซ่ึง
ตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่าง
เหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่างๆ ขององค์กร (Jame, 
2001; Laws, 2002; Goeldner & Ritchie, 2009, pp. 521-537; Mudie & Pirrie, 2006, pp. 5-6) ด้ า น
กระบวนการให้บริการ (Process) มีความส าคญัมากต่อการส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพและสามารถดึงดูด
นกัท่องเท่ียวได้ เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในด้านการบริการท่ีน าเสนอ
ให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจเม่ือ
นกัท่องเท่ียวจ่ายเงินซ้ือส่ิงต่างๆ เช่น ท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการอยา่งมากคือ การ
บริการท่ีดี รวดเร็ว และเป็นกนัเอง ยิ้มแยม้แจ่มใส ตลอดจนการบริการท่ีอธัยาศยัดี นกัท่องเท่ียวจะรับรู้ 
และเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีตอ้งสูญเสียไปกบัส่ิงท่ีไดรั้บ ถา้มีบริการท่ีดีก่อให้เกิดความประทบัใจและความ
พึงพอใจนักท่องเท่ียวจะมีความพึงพอใจ และมีโอกาสท่ีจะกลับมาท่องเท่ียวอีกคร้ังในโอกาสต่อไป 
(Bernstein, 2003; Laws, 2002; Goeldner & Ritchie, 2009, pp. 521-537; Mudie & Pirrie, 2006, pp. 5-6) 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical evidence/environment) ได้แก่ ความเป็นธรรมชาติของแหล่ง
ท่องเท่ียว สวน ท่ีพัก ห้องน ้ า ความสะอาด  ตลอดจนความปลอดภัย เป็นส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวใช้เป็น
เคร่ืองหมายแทนคุณภาพการบริการ และมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็นส่ิงแรกท่ี
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นกัท่องเท่ียวพบเห็นเม่ือเดินทางมาถึงแหล่งท่องเท่ียวและมีผลต่อความประทบัใจ (Zeithaml, 2006; Laws, 
2002; Goeldner & Ritchie, 2009, pp. 521-537; Mudie & Pirrie, 2006, pp. 5-6) การให้ความส าคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงการจดัการธุรกิจท่องเท่ียวให้ตรงใจนกัท่องเท่ียว 
ดงันั้น ในงานวิจยัน้ีจึงได้น าส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มาศึกษาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
นักท่องเท่ียวและพฒันาให้เกิดมูลค่าและสร้างรายได้ให้การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดั
สิงห์บุรีใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

             งำนวจัิยทีเ่กีย่วกบักำรตลำดท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมเมืองรอง  

  งานวิจยัของศิริประภา แกว้อุดม (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองทางเลือกกลยุทธ์การบริหารจดัการการ
ท่องเท่ียวชุมชน ผลการศึกษาพบวา่ การบริหารจดัการการท่องเท่ียวชุมชนด าเนินการภายใตส้โลแกนและ
มีกลยุทธ์การบริหารคือ 1) อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสืบสานวิถีการด าเนินชีวติประเพณี และวฒันธรรม
ท้องถ่ินไวอ้ย่างย ัง่ยืน 2) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการจดัการในทุกๆด้าน และปลูก
จิตส านึกให้ชุมชนและเยาวชนรู้สึกรักและหวงแหนถ่ินเกิด 3) ให้ความรู้แก่ชุมชนในการพฒันาสินคา้ให้มี
คุณภาพและพฒันาดา้นการตลาดใหชุ้มชนอยา่งต่อเน่ือง 4) ปลูกฝังใหชุ้มชนมีความสามคัคีและมีไมตรีท่ีดี
ต่อนกัท่องเท่ียว 5) มีการพฒันาในรูปแบบของคณะกรรมการและสมาชิกชมรมและให้ความรู้ความเขา้ใจ
ในการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน 6) ส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มของภายในชุมชนและ
บริเวณโดยรอบ  ผลการศึกษาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการด้านการ
ท่องเท่ียวชุมชนย่านตลาดบา้นใหม่ได้แก่ กลุ่มปัจจยัด้านโอกาส ประกอบด้วย ปัจจยัด้านท่ีตั้งและการ
คมนาคม การประชาสัมพนัธ์ พฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว  นโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมชุมชนของ
หน่วยงานภาครัฐ แหล่งท่องเท่ียวศาสนสถานท่ีมีช่ือเสียง การจดัการท่องเท่ียวของภาคเอกชน การส่งเสริม
การท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส่วนกลุ่มปัจจยัด้านอุปสรรค ประกอบด้วย ภาวะ
เศรษฐกิจท่ีตกต ่าจึงมีผลท าให้นกัท่องเท่ียวมีก าลงัซ้ือลดลงและราคาน ้ ามนัท่ีสูงข้ึนท าให้ตน้ทุนในการ
ผลิตสินคา้สูงข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มปัจจยัท่ีเป็นจุดแข็ง ประกอบดว้ย การส่ือสารและสินคา้โดยเฉพาะสินคา้
ประเภทอาหารท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการท่องเท่ียว การสืบทอดวิถี
ชีวิตสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทย-จีน การมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียว การมีผูน้ าท่ี
เข้มแข็ง  การจัดระเบียบการค้าขายและกิจกรรมเสริมการท่องเท่ียว  ส่วนกลุ่มปัจจัยด้านจุดอ่อน 
ประกอบดว้ยการบริการการท่องเท่ียวและบทบาทหน้าท่ีการท างานของคณะกรรมการชมรมรักษ์ตลาด
บา้นใหม่ การสร้างความเขา้ใจในแนวทางการอนุรักษ์อาคารตลาดโบราณ  และการน าเทคโนโลยี การ
ส่ือสารมาใช้ทางเลือก กลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการการท่องเท่ียวชุมชนย่านตลาดบา้นใหม่ 
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อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีเกิดจากการจบัคู่ปัจจยัดา้นจุดแข็งและโอกาส คือ กลยุทธ์ตลาดบา้นใหม่ 
คือ อาหารอร่อย และกลยทุธ์ตลาดบา้นใหม่ ท่ีเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  ในขณะท่ีงานของโรจนไชยศ สม
จนัทร์ (2558) พบวา่ กลยทุธ์การตลาดบริการทางดา้นการท่องเท่ียวโดยรวมทั้ง 8 ดา้นโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก มีจ านวน  6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบรรจุภัณฑ์  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ด้าน
ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว ดา้นกระบวนการบริหารจดัการการท่องเท่ียว ดา้นท าเลสถานท่ีท่องเท่ียว และดา้น
บุคลากรทางการท่องเท่ียว ส่วนกลยุทธ์การตลาดบริการท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง มีจ านวน 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และดา้นค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว ส่วนภาพลกัษณ์ ความประทบัใจ
ในมุมมองของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนอยูใ่นระดบัมาก การเปรียบเทียบปัจจยั
ส่วนบุคคลกับภาพลักษณ์การท่องเท่ียวจังหวดัแม่ฮ่องสอนมีความแตกต่างกัน โดยเพศชายมีความ
ประทบัใจมากกวา่เพศหญิง และนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสดจะให้ความสนใจมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมี
สถานภาพสมรส  ความสัมพนัธ์ของกลยุทธ์การตลาดกบัภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวพบว่า กระบวนการ
บริการ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง ส่วน
ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว ท าเลท่ีตั้งของสถานท่ี การส่งเสริมการท่องเท่ียว และบุคลากรทางการท่องเท่ียว 
จะมีความสัมพนัธ์กับภาพลักษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในระดับต ่า ส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ขอ้เสนอแนะการวิจยัควรมี
การส ารวจประชามติวา่ ตอ้งการพฒันาไปในทิศทางใด ควรจะมุ่งเน้นการพฒันาเชิงอนุรักษ์แบบดั้งเดิม
แล้วเสริมเติมด้วยสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเฉพาะท่ีจ าเป็น หรือจะมุ่งพฒันาตามกระแสโลกาภิวตัน์สู่
สังคมยุคใหม่ แล้วจึงน าไปสู่การท าแผนท่ีเชิงกลยุทธ์ (Strategy map) เพื่อท าการก าหนดวิสัยทศัน์และ
ปณิธานของจงัหวดัใหช้ดัเจน  

2.2  กำรท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเมืองรอง  

  แนวคิดดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (Cultural tourism) เป็นแนวคิดท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก
ในการศึกษาวิจยัดา้นการท่องเท่ียว ถือเป็นคุณลกัษณะของการท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีความยืดหยุน่ เป็นส่ิงท่ีจะ
แทนท่ีการท่องเท่ียวแบบเดิมท่ีเป็นการท่องเท่ียวแบบมวลชน (Richard, 2010) เป็นการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
ความนิยมและน าพาผูค้นจากดินแดนและชาติพนัธ์ุท่ีแตกต่างกนัมาพบปะซ่ึงกนัและกนั (Xie, 2004) เป็น
การท่องเท่ียวท่ีให้ความส าคญักบัวฒันธรรมของแหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของ
การเดินทางท่องเท่ียว (พะยอม ธรรมบุตร , 2558) เป็นการท่องเท่ียวเพื่อชมและศึกษาหรือสัมผ ัส
ศิลปวฒันธรรมแขนงต่างๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ภาษาและวรรณกรรม 



18 

 

 

หัตถกรรม นาฏศิลป์ และดนตรี รวมทั้งงานเทศกาล ประเพณี (ราณี อสิชยักุล, 2556) เป็นรูปแบบสินคา้
ทางวฒันธรรมซ่ึงถือว่าเป็นการใช้ทุนทางประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม เทศกาลประเพณีท่ีเน้นการ
เรียนรู้ การมีส่วนร่วมในวิถี ชีวิตของผู ้บ ริโภคในชุมชน (Gloedner & Ritchie, 2009, p.51) ช่วยให้
นักท่องเท่ียวไดส้ัมผสัและเรียนรู้ในความแตกต่างเชิงลึกของวฒันธรรม ทั้งภาษา การแต่งกาย วิถีชีวิต 
ศิลปะ อาหาร ในพื้นท่ีนั้ นๆอย่างแท้จริง (Smith, 2006, pp.4-5) เป็นสินค้าทางวฒันธรรมท่ีสามารถ
ดดัแปลงทุนวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่หไ้ดป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุนสร้างส่ิงดึงดูดใจ
ทางการท่องเท่ียว (Tourism attraction) (Robinson, 2007, p.7) เป็นการท่องเท่ียวท่ีน าเอาวฒันธรรมมาเป็น
จุดขาย (ร าไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2558) เป็นการท่องเท่ียวในลักษณะให้ความส าคญักบัประวติัศาสตร์ 
โบราณสถาน ศิลปวฒันธรรมและประเพณี คงไวซ่ึ้งวถีิชีวิตของทอ้งถ่ินในแง่สังคมและวฒันธรรม โดยยึด
หลกัท่ีวา่ตอ้งให้เป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการศึกษาความแตกต่างทางดา้นสังคมและวฒันธรรมอนั
หลากหลาย รวมถึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ชุมชนทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการพฒันาหรือจดัการท่องเท่ียว
อยา่งเตม็รูปแบบและไดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว อนัเป็นการกระจายรายไดสู่้ชุมชนทอ้งถ่ิน (บุญ
เลิศ จิตตั้งวฒันา, 2551) นักท่องเท่ียวหรือผูท่ี้สนใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะมีความตอ้งการท่ีจะ
ศึกษาเรียนรู้วฒันธรรมชนชาติและการด ารงชีวิตท่ีแตกต่างไปจากท่ีอาศยัอยู่เดิม (Pizan & Mansfeld, 
2009) เป็นการท่องเท่ียวท่ีตอ้งค านึงถึงการปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งทางการท่องเท่ียวแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความรัก หวงแหนทรัพยากรท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Richard, 2010) ท่ีส าคญัควรมีการ
ให้ความรู้และส่ือความหมายในการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มโดยส่งเสริม
การรับรู้ของสาธารณชนและเสริมสร้างความเขา้ใจต่อแหล่งมรดกวฒันธรรมด้วยรูปแบบของกิจกรรม 
ส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ อุปกรณ์ท่ีติดตั้งในแหล่งโปรแกรมการศึกษา มีการน าเสนอเน้ือหาของแหล่งมรดก
วฒันธรรมอย่างมีการวางแผนท่ีรัดกุม โดยผา่นการเรียบเรียงขอ้มูลซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยวิธีการทางเทคนิค
ต่างๆ อาทิ ป้ายแสดงขอ้มูล การจดัแสดงแบบพิพิธภณัฑ์ การจดัทวัร์เดินชมอยา่งเป็นทางการ การบรรยาย 
และการน าเท่ียวและการน าเสนอดว้ยส่ือมลัติมีเดีย รวมถึงการมีผูส่ื้อความหมายหรือวิทยากรประจ าแหล่ง 
(Site interpreter) ณ แหล่งมรดกวฒันธรรมท่ีท าหน้าท่ีส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับคุณค่า และความส าคญัของ
แหล่งสู่สาธารณชน (ICOMOS THAI, 2550) ทั้ งน้ี การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม
ประเภทได ้คือ 1) การท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุ (Ethical tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ชมวฒันธรรมของคนพื้นเมืองท่ีแปลกตา (Quaint)  และแปลกใหม่ (Exotic) โดยมีกิจกรรมอ่ืนๆ ประกอบ 
เช่น การเยีย่มชมเรือนพกัพื้นเมือง การชมหมู่บา้น การชมการแสดงหรือประเพณีพื้นเมือง รวมถึงการเท่ียว
ชมพิพิธภณัฑ์ (Valene, 1989, p.4) 2) การท่องเท่ียวเชิงมรดกทางวฒันธรรม (Cultural heritage tourism) 
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หรือการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (Historical tourism)  ได้แก่ การเท่ียวชมมรดกทางวฒันธรรมและ
พื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นโบราณสถาน อนุสรณ์สถาน (Monuments) 
หรือซากปรักหักพงัต่างๆ ท่ีจดัเป็นการท่องเท่ียวเพื่อช่ืนชมประสบการณ์และความทรงจ าท่ีส าคญัของ
มนุษยช์าติ (Prentice, 2001, p.5) การแสดงแสงเสียง (Light and sound performance) ท่ีน าเสนอเร่ืองราว
ทางประวติัศาสตร์ของท้องถ่ิน (Prentice, 2001, p.7) 3) การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agricultural tourism) 
เป็นการท่องเท่ียวซ่ึงใช้ทุนทางวฒันธรรมการเกษตรในทอ้งถ่ินเป็นหลกั ไดแ้ก่ การเท่ียวชมการปลูกขา้ว 
การเท่ียวชมการปลูกไมด้อกไมป้ระดบั การเล้ียงสัตว ์การประมง ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน
ในพื้นท่ีการเกษตร (Stockebrand & Achim, 2011, p.26) ทั้งน้ีการท่องเท่ียวเชิงเกษตรยงัประกอบไปดว้ย
การพกัคา้งแรมในพื้นท่ีท าการเกษตร (Farm stay) (Visentin,2011) การทดลองท าการเกษตรด้วยตนเอง 
พร้อมทั้งรับประทานอาหารจากแปลงเกษตรท่ีไปเยี่ยมชมและเลือกซ้ือของท่ีระลึกและของฝากในพื้นท่ี
แปลงเกษตรซ่ึงในบางคร้ังแหล่งท่องเท่ียวอาจจดักิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไดแ้ต่
ผลท่ีได้รับต้องตอบแทนสู่คนในท้องถ่ิน (Canoves & Morais, 2011, pp.205-209) 4) การท่องเท่ียวเชิง
อาหาร (Food tourism) การท่องเท่ียวประเภทน้ีเป็นการท่องเท่ียวในถ่ินท่ีมีการผลิตอาหารและมีการ
ทดลองชิมอาหารตลอดจนพบปะพูดคุยกับผูป้รุงอาหาร เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ให้แก่
นักท่องเท่ียว ซ่ึงจดัเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ให้กบัแหล่งท่องเท่ียวในท้องถ่ินอีกทางหน่ึง 
(Hall & Shaples, 2003, p.10) 5) การท่องเท่ียวในตวัเมือง (Urban tourism) เป็นการท่องเท่ียวประเภทน้ีท่ีมี
พฒันาการมาจากผูแ้สวงบุญ (Pilgrims) ท่ีเดินทางไปยงัศาสนสถานส าคญัต่างๆ ตามตวัเมืองใหญ่ในทวีป
ยุโรปเพื่อชมศิลปวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมท่ีงดงามในตัวเมืองของประเทศต่างๆ ควบคู่ไปกับ
การศึกษาหาความรู้ (Ashworth, 2011, p.218) 6) การท่องเท่ียวเชิงศาสนา (Religious tourism) หรือเรียก
อีกอย่างหน่ึงว่าการท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual tourism) หรือ การท่องเท่ียวเชิงแสวงบุญ 
(Pilgrimage tourism) เป็นการท่องเท่ียวตามศาสนสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ สถานท่ีซ่ึงมีความเก่ียวพนักบัความ
เช่ือหรือต านานทางศาสนา (Wiltshier, 2011) 7) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health/Wellness tourism) 
ไดแ้ก่ วฒันธรรมการแพทยพ์ื้นบา้น ภูมิปัญญาชาวบา้นด้านสมุนไพร และการนวด (Melanie, 2006) 8) 
การท่องเท่ียวเชิงเทศกาล (Festival tourism) เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมท่ีจดัข้ึนมาในโอกาส
พิเศษต่างๆ โดยมีความเก่ียวข้องกับวฒันธรรมเป็นหลักท่ีจัดข้ึนในโอกาสพิเศษและเช่ือมโยงกับ
วฒันธรรมประเพณีท่ีในทอ้งถ่ินนั้น (Gelder & Ritchie, 2009) หลายประเทศไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัและ
ประโยชน์ของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศของตนอยา่งมหาศาล จึงน า
วฒันธรรมมาเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินการท่องเท่ียว (Canoves & Morais, 2011) ไม่วา่จะเป็นการสร้าง
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ผลงานดา้นศิลปะ การถ่ายทอดความรู้หรือการพฒันาทุนมนุษยผ์า่นการสร้างสรรคกิ์จกรรมต่างๆ ท่ีท าให้
เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในภาคบริการ ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม (Butcher, 2015) ตวัอย่างของกิจกรรม
ทางวฒันธรรมท่ีมีส่วนเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่  ผลิตภัณฑ์วฒันธรรมการท่องเท่ียว 
ศิลปะการแสดง งานฝีมือและของท่ีระลึก ผลงานศิลปะทุกสาขา อุตสาหกรรมศิลป์ หนงัสือและผลงาน
วรรณกรรม ส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์  ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง หนังสือและส่ิงพิมพ์ วิดีทศัน์ 
ดนตรี การแสดง ศิลปะ รวมถึงพิพิธภณัฑ์สถาน (Eagleton, 2000) เช่นเดียวกบัท่ี Kristensen & Eskildsen 
(2008) ไดก้ล่าวไวว้า่ มรดกวฒันธรรมและการท่องเท่ียวคือความร่วมมือกนัระหวา่งอุตสาหกรรม มรดกท่ี
เปล่ียนต าแหน่งท่ีตั้งธรรมดาให้กลายเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียว และมรดกวฒันธรรมสามารถท าให้
การท่องเท่ียวพฒันาไดใ้นแง่ของเศรษฐกิจ โดยประเทศท่ีน าการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมาสร้างรายได ้
เช่น ประเทศเกาหลีได้มีการจดัตั้ งหน่วยงานอิสระท่ีมีการสนับสนุนภาคเอกชน ในการส่งออกสินค้า
วฒันธรรมซ่ึงจะเห็นโฆษณาการท่องเท่ียวของเกาหลีท่ีเน้นการสัมผสัวฒันธรรมและเทคโนโลยี รวมถึง
การโฆษณาแฝงในภาพยนตร์ซีรีย์ต่างๆ ของเกาหลี ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร์ ก็พยายามใช้ความ
หลากหลายของเช้ือชาติมาเป็นจุดขายในการท่องเท่ียวเช่นกนั ภายใตแ้นวคิดท่ีว่า “Uniquely Singapore” 
โดยได้มีการฟ้ืนฟูแหล่งวฒันธรรมดั้งเดิมของคนสิงค์โปร์ เช้ือชาติจีน อินเดีย และมลายู ในประเทศให้
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับประเทศมาเลเซีย การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะเนน้ความเป็นมุสลิมส าหรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีอยากสัมผสัมิติต่างๆของมุสลิม นอกจากน้ียงัมีประเทศอ่ืนๆท่ีมีการจดัการการท่องเท่ียว
วฒันธรรมอย่างเป็นระบบ อาทิ ประเทศจีน ประเทศในทวีปยุโรปและออสเตรเลีย ส าหรับการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมของประเทศไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยก็ไดมี้การวางแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใน
ภูมิภาคต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยจะมุ่งให้มีนกัท่องเท่ียวชาวไทย
มากข้ึนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์ไปยงันักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ นอกจากน้ีการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมยงัมีประโยชน์ในการเผยแพร่เอกลักษณ์ท้องถ่ินให้เป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางข้ึนไม่ว่าจะเป็นใน
ประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงการท่ีนักท่องเท่ียวต่างถ่ินและคนในทอ้งถ่ินมีโอกาสรู้จกักนั ผลท่ีได้ก็คือ
ความสามคัคีของคนในชาติและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งคนต่างเช้ือชาติ (Sarup, 2001) ทั้งน้ีการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมไดถู้กบ่งช้ีวา่เป็นหน่ึงในภาคส่วนหลกัท่ีเจริญเติบโตของทวีปยุโรป (Zeppel & Hall, 1998) 
องคก์ารการท่องเท่ียวโลกไดป้ระมาณการไวว้า่การท่องเท่ียวสากลจะมีเร่ืองของวฒันธรรมเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
ดว้ยและการท่องเท่ียวลกัษณะน้ีจะเติบโตข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากความสนใจของบรรดานกัท่องเท่ียวก าลงัมุ่ง
ไปท่ีวฒันธรรมและการเพิ่มข้ึนของจ านวนนกัท่องเท่ียวอยา่งสากลผกูติดกบัการเพิ่มข้ึนของการท่องเท่ียว
ในแหล่งวฒันธรรม (Richard, 2010; Bywater, 2004) โดยนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะแสวงหาการด ารงอยูข่อง
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ส่ิงท่ีเป็นตนเองอย่างแท้จริงมากกว่าการตามหาวตัถุท่ีเป็นของแท้ (Wang, 2000) กระตือรือร้นในการ
เสาะหาพื้นท่ีท่ีห่างไกลชุมชนเมืองเป็นประสบการณ์ท่ีแปลกประหลาดใกล้และสามารถติดต่อกบัชน
พื้นเมืองต่างๆ ไดอ้ยา่งแทจ้ริง (Seaton, 2002) ทั้งน้ีนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 
7 กลุ่ม คือ 1) รู้ผิวเผนิ/ชอบความงาม (The dilettante/aesthete) ก าเนิดมาจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปซ่ึง
นิยมเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ โรงมหรสพ แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่างๆ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีทิวทศัน์
สวยงาม 2) นกัแสวงหาโบราณวตัถุ (The antiquarian heritage seeker) โดยจะสนใจในประวติัศาสตร์และ
โบราณวิทยา 3) นกัผจญภยัและนกัคน้หา (The explorer-adventurer) ถูกครอบง าดว้ยการพฒันากิจกรรม
ทางภูเขา เช่น การเดินเขา การเดินป่า และแบกเป้สะพายท่องเท่ียว 4) นกัแสวงบุญและตามหาความล้ีลบั
ทางวิญญาณ  (The religious pilgrim and spiritual seeker) นิยมแวะเวียนจุดมุ่งหมายในการแสวงบุญ
โดยเฉพาะในนักท่องเท่ียวชาวตะวนัตกท่ีนิยมท่องเท่ียวตามศาสนสถานของดินแดนตะวนัออก 5) นัก
เท่ียวตามงานเทศกาลท่ีมีการหยอกลอ้กนั (The festival charivarist) นิยมไปเท่ียวในเทศกาลท่ีอนุญาตให้มี
การปลดปล่อยและขาดขอ้จ ากดั 6) นกัวรรณคดี (The literature) สนใจในส่ิงก่อสร้างและพื้นท่ีท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัวรรณคดี และ 7) นกัวิทยาศาสตร์ทางสังคมและธรรมชาติ (The natural and social scientist) 
สนใจในมรดกชนบท (Smith, 2006) นอกจากน้ี Smith ยงัไดมี้การเปรียบเทียบประเภทของนกัท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมกบัประเภทของแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมและความน่าสนใจ ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 

ตำรำงที่ 2.1 ประเภทของนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกบัประเภทของแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมและความ
น่าสนใจ 

ประเภทของนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ประเภทของแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมและความน่าสนใจ  
นกัท่องเท่ียวเชิงมรดก  1. เยอืนปราสาท พระราชวงั บา้นโบราณ  

2. แหล่งโบราณคดี  
3. อนุสาวรีย ์ 
4. สถาปัตยกรรม  
5. พิพิธภณัฑ ์ 
6. แหล่งศาสนา  

 
 
 



22 

 

 

ตำรำงที ่2.1 (ต่อ)  
 
ประเภทของนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ประเภทของแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมและความน่าสนใจ  
นกัท่องเท่ียวเชิงศิลปะ  1. เยอืน โรงละคร  

2. คอนเสิร์ต  
3. งานเทศกาล งานร่ืนเริงและเหตุการณ์ส าคญั  
4. แหล่งวรรณกรรม  

นกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเมือง 1. เมืองประวติัศาสตร์  
2. พฒันาริมน ้า 
3. ศิลปะ และส่ิงดึงดูดใจทางมรดก  
4. ซ้ือสินคา้ 

นกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในชนบท 1. หมู่บา้น ฟาร์ม หรือ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
2. พิพิธภณัฑเ์ชิงนิเวศ  
3. ภูมิทศัน์วฒันธรรม  
4. สวนสาธารณะ 

นักท่ องเท่ี ยวทางว ัฒนธรรมของชน
พื้นเมือง 

1. ชาวเขา เดินป่า เดินทะเลทราย  
2. เยอืนศูนยว์ฒันธรรม  
3. ศิลปะและหตัถกรรม  
4. เทศกาล 

(ท่ีมา : Smith, 2006)  

 การบริโภคเชิงวฒันธรรมสามารถให้อรรถประโยชน์ท่ีมีคุณค่ามากมายและสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัผูม้าเยือนทุกคน การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจึงกลายเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้แหล่งท่องเท่ียวนั้นไม่
เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะในเร่ืองของประเพณีและวิถีชีวิตท่ีเกิดข้ึนมาพร้อมกบัผูบ้ริโภคท่ีมีการสั่งสม
ความเป็นวฒันธรรมออกมาทั้งในนามธรรมและรูปธรรม (Bywater, 2004) ส่ือถึงความเป็นชาติความเป็น
ประวติัศาสตร์หรือแมแ้ต่การด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบนั ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นมรดกของมนุษยท์ั้งส้ิน 
(Seaton, 2002) และท่ีส าคญัอีกประการคือ วฒันธรรมถือได้ว่าเป็นรากเหง้าของการท่องเท่ียวเช่นกัน 
เพราะการท่องเท่ียวจะเกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้งเก่ียวพนัธ์กบัความเป็นวฒันธรรมเสมอมาไม่วา่จะเป็นการเท่ียว
ชมโบราณสถานท่ีส าคญัต่างๆ การไดส้ัมผสัประเพณี วิถีชีวิตต่างๆ ลว้นแลว้แต่เป็นทุนทางวฒันธรรม
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ด้วยกันทั้ งส้ิน (Richard, 2010) และยงัส่งผลให้มีกิจกรรมทางวฒันธรรม ถ่ายทอดมาโดยผ่านส่ือใน
รูปแบบต่างๆ ให้ผ่านสู่สายตานักท่องเท่ียวจากถ่ินต่างๆ ท่ีมีความต่างกันหลายประการ ทั้ งทางด้าน
สถาปัตยกรรมท้องถ่ิน  ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  ศิลปะและประเพณี  วิถีชีวิต  ความเช่ือท้องถ่ิน 
วรรณกรรมและภาษา การแต่งกาย และอาหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคนต่างถ่ินมีความตอ้งการท่ีจะศึกษา
หรือเท่ียวชมความแตกต่างนั้น (Smith, 2006) ดังนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าวฒันธรรมในท้องถ่ินนั้นๆได้
กลายเป็นจุดเช่ือมโยงผูค้นจากหลายทอ้งถ่ินไดม้ารู้จกักนัและวฒันธรรมยงัเป็นส่ือในการสร้างสรรคโ์ลก
ใหอ้ยูร่่วมกนัใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งสันติ  

 การพฒันาและการส่งเสริมการท่องเท่ียวต้องพิจารณาองค์ประกอบภายในแหล่งท่องเท่ียว มี
ทิศทางและแนวทางท่ีเหมาะสม  มีกระบวนการจดัการอย่างต่อเน่ืองท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จ และเป็นไปตามทิศทางท่ีถูกตอ้ง (Laws, 2002) โดยแหล่งท่องเท่ียวจะประกอบดว้ย ส่ิงดึงดูด
ใจ  (Attractions) ซ่ึงหมายถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ี ท่ีให้ความสวยงามและความน่าประทับใจ  ถือเป็น
องค์ประกอบท่ีมีความส าคัญสูงสุด เพราะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว แหล่ง
ท่องเท่ียวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีมีความโดดเด่น (Buhalis, 2005; Mill & Morrison, 2002) เป็นปัจจยั
หลกัต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียวและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเกิดแรงจูงใจของ
นักท่องเท่ียว ส่ิงท่ีดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ อาจมีความแตกต่างกัน (Middleton, 1994) โดย
สถานท่ีท่องเท่ียวนั้ นอาจเกิดธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างข้ึน แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural 
attractions) ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ อาทิ ชายหาด ทะเล ส่วน
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Built attractions) ไดแ้ก่ ส่ิงก่อสร้าง สาธารณธูปโภคการท่องเท่ียวต่างๆ 
อาทิ สถาปัตยกรรม สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ อนุสาวรีย  ์สวนสาธารณะ ศูนยก์ารจดัการประชุม 
ท่าเทียบเรือ โบราณสถาน และแหล่งท่องเทียวอ่ืนๆ อาทิ สวนสนุก สนามกอล์ฟ ห้างสรรพสินคา้ต่างๆ 
(Bernstein, 2003) ส่ิงดึงดูดแหล่งท่องเท่ียวยงัรวมถึงส่ิงดูดใจเชิงศิลปวฒันธรรม (Cultural attractions) ซ่ึง
หมายถึงประวติัศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ศาสนาและศิลปะ คนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงอ่ืนๆ  ซ่ึง
สามารถพฒันาให้เป็นเทศกาล งานร่ืนเริงเฉลิมฉลองต่างๆ (Laws, 2002) อีกทั้ง ส่ิงดึงดูดแหล่งท่องเท่ียว
ยงัรวมถึงส่ิงดึงดูดใจเชิงชุมชนสัมพนัธ์ (Social attractions) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของเจา้บา้น ภาษาและ
โอกาสท่ีจะได้พบปะและเรียนรู้ความเป็นอยู่ของผู ้คนในท้องถ่ิน (Buhalis, 2005) องค์ประกอบท่ีมี
ความส าคัญในการดึงดูดนักท่องเท่ียวยงัต้องมีส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) ทั้ งในเร่ืองท่ีพัก 
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก หรือบริการอ่ืนๆ ปัจจยัพื้นฐาน (Infrastructure) ในเร่ืองระบบการส่ือสาร 
และสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปา ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งในแหล่งท่องเท่ียว เพราะจะช่วยท าให้
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นกัท่องเท่ียวเกิดความสะดวกสบาย (Bernstein, 2003; Mill & Morrison, 2002) โดย Buhalis ไดร้วมท่ีพกั
แรมและส่ิงอ านวยความสะดวกไวด้้วยกัน เป็นท่ีพกัแรมและส่ิงอ านวยความสะดวกในการต้อนรับ 
(Accommodation) ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮา้ส์ โฮมสเตย ์ท่ีพกัแรม ประเภทต่างๆจะมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกในระดบัต่างๆกนั ซ่ึงจะท าให้มีราคาและบริการในระดบัต่างกนั เช่น ภตัตาคาร สระว่ายน ้ า 
บาร์ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซาวน่า บิสซิเนสเซ็นเตอร์ อนัเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะเพิ่มศกัยภาพให้กบัแหล่งท่องเท่ียว 
(Buhalis, 2005) การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ได้แก่  การมีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ี
เหมาะสม เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม การขนส่ง (Transportation) ทั้งการขนส่งทางอากาศ ทางบก 
และทางน ้ า ซ่ึงจะเอ้ืออ านวยให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปถึงแหล่งท่องเท่ียว จุดหมายปลายทาง 
(Destination) ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  (Bernstein, 2003; Buhalis, 2005) กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว (Activities) นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัเช่นกนัในยคุปัจจุบนั ซ่ึงการท่องเท่ียวมิไดห้มายเพียง
แค่การเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย ์ความงดงามของธรรมชาติเท่านั้น หากความส าคญัส าหรับผู ้
มาเยือนคือ การไดมี้โอกาสท ากิจกรรมต่างๆ ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์ (Experience) ท่ีอยู่
ในความทรงจ าของนักท่องเท่ียวและกิจกรรมดงักล่าวมกัก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถ่ิน 
(Buhalis, 2005) และบริการเบด็เตล็ด (Ancillary) ไดแ้ก่ โรงพยาบาล ไปรษณีย ์สถานีบริการน ้ามนั ร้านคา้ 
ร้านขายของท่ีระลึก (Mill & Morrison, 2002) รวมถึงความปลอดภยัและความสะดวกด้านมัคคุเทศก ์
(Bernstein, 2003)  
 ในการพัฒนาการท่ องเท่ี ยว เชิ งว ัฒนธรรม  กรม ส่ งเส ริมการปกครองส่ วนท้อง ถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย ได้มีการจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียว เป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นในการ
วางแผนเพื่อให้ไดภ้าพระดบักวา้ง การท่องเท่ียวจะไดพ้ฒันาไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งและส่งเสริมการ
พฒันาในดา้นอ่ืนๆ ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการวางแผนการท่องเท่ียวนั้นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาส ารวจขอ้มูล และจดัหมวดหมู่ขอ้มูล 
ประกอบด้วย 1) ส ารวจขอ้มูลทัว่ไป เป็นขั้นตอนแรกของการจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียว ข้อมูลท่ี
จ าเป็น ไดแ้ก่ สภาพกายภาพของพื้นท่ี ไดแ้ก่ ท่ีตั้ง และเขตการปกครองสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ภยัธรรมชาติ และการใช้ท่ีดิน สภาพเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลผลิตมวลรวมของพื้นท่ี 
รายไดต่้อหวัประชากร อาชีพพื้นฐานประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ และการจา้งงานทางตรงและทางออ้ม
จากการท่องเท่ียว ลกัษณะของประชากร ได้แก่ จ านวนและอตัราการเพิ่มประชากร สัดส่วนประชากร
เมืองต่อประชากรชนบท อตัราการเกิด อตัราการตาย การอพยพเขา้ออกของประชากร และจ านวนแรงงาน 
และสัดส่วนประชากรท่ีมีอาชีพเก่ียวกบัการท่องเท่ียว สภาพสังคม ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมาของพื้นท่ี 
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การนบัถือศาสนา สภาพการศึกษา ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ การละเล่น กีฬาทอ้งถ่ิน สภาพทัว่ไป
ดา้นสาธารณสุข 2) ส ารวจขอ้มูลด้านแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ทรัพยากรการท่องเท่ียว ทางดา้นธรรมชาติ 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางด้านประวติัศาสตร์ ศาสนา ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางด้านวฒันธรรม 
กิจกรรม งานประเพณี กีฬา การละเล่นส าคญั เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน และหัตถกรรมสินค้าท่ีระลึก 3) 
ส ารวจข้อมูลด้านตลาดการท่องเท่ียว ได้แก่ จ านวนและท่ีมาของนักท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว และ
กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจ การกระจายตวัของนกัท่องเท่ียวในแต่ละเดือน แต่ละสถานท่ี และช่วงเวลาท่ี
มีจ  านวนนักท่องเท่ียวสูงสุดและต ่าสุดโครงสร้างนักท่องเท่ียว การใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวและการ
เดินทางของนักท่องเท่ียว 4) ส ารวจข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ เส้นทางและโครงข่ายการ
คมนาคมทั้งภายในพื้นท่ีเองและพื้นท่ีใกล้เคียง โครงสร้างพื้นท่ี เช่น ระบบไฟฟ้า น ้ าประปา โทรศพัท ์
ความพร้อมของเมือง เช่น จ านวนร้านค้า สถานบริการ ร้านอาหาร สถานเริงรมย์และท่ีพักส าหรับ
นกัท่องเท่ียว ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์และก าหนดขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการท่องเท่ียว เป็นการน าขอ้มูล ท่ีไดจ้าก
การศึกษาเบ้ืองตน้มาวิเคราะห์ เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของทอ้งถ่ิน โดยการเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีใกลเ้คียงวา่ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของพื้นท่ี สามารถแข่งขนั
กับพื้นท่ีเป็นแบบเดียวกันได้หรือไม่ ประเด็นท่ีควรน ามาพิจารณาในการวิเคราะห์และก าหนดข้อ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบดา้นการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ ดา้นการท่องเท่ียว ท่ีตั้ง และทศันคติของคนใน
ทอ้งถ่ินต่อการท่องเท่ียว ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลงัจากท่ีไดว้ิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคแล้ว จะท าให้มีข้อมูลในการวางแผนและตดัสินใจ  ดังนั้ น จึงควรมีการ
ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของประเทศของกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬาและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ขั้นตอนท่ี 4 เขียนแผนงานและโครงการ เม่ือมี
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีมีความชดัเจนและทิศทางท่ีแน่นอนแลว้ จ าเป็นท่ีจะตอ้งเขียนแผนงานและ
โครงการโดยแผนงานและโครงการควรจะสอดคล้องกบันโยบายและโครงการดงักล่าว ตอ้งค านึงถึง
มาตรฐานดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว ขั้นตอนท่ี 5 ด าเนินการตามแผนงานและโครงการในขั้นตอนน้ี
ควรจะด าเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว  ้มีการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม มีการ
อ านวยการและประสานงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากการด าเนินการจดัท าแผนแม่บทเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวทั้ง 5 ขั้นตอน โดยเห็นถึงภาพรวมของพื้นท่ีทัว่ไปดา้นแหล่งท่องเท่ียวโครงสร้างพื้นฐานและ
การตลาดการท่องเท่ียว สามารถน ามาวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ตลอดจนขอ้ไดเ้ปรียบ
เสียเปรียบทางการท่องเท่ียว สุดท้ายจะเกิดแผนงานโครงการต่างๆ ท่ีสอดคล้องกันเพื่อส่งเสริมและ
พัฒ น าก ารท่ อ ง เท่ี ย ว ใน ท้ อ ง ถ่ิ น  (ก ารท่ อ ง เท่ี ย ว แ ห่ งป ระ เท ศ ไท ย , 2559) ส อดค ล้ อ งกับ
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มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีไดมี้การก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมายให้เป็นขั้นตอน
ของการวางกรอบและทิศทางเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีท่ีไดท้  าการศึกษา คือ 1) 
การก าหนดนโยบาย เป็นแนวทางท่ีผูว้างแผนไดพ้ิจารณาจากสถานการณ์ต่างๆ อยา่งรอบคอบ จึงก าหนด
เป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งกวา้งๆ เพื่อให้ผูจ้ดัท าโครงการและผูท้  าแผนพฒันาโครงการ
น าไปปฏิบติัตามแนวนั้นๆ การก าหนดนโยบายคือ การตอบค าถามวา่ จะท าอะไรบา้ง ในการพฒันาการ
ท่องเท่ียว แต่จะไม่ระบุในรายละเอียด นอกจากน้ี ส่ิงท่ีควรพิจารณาควบคู่ไปดว้ยในการก าหนดนโยบาย
คือ นโยบายระดบัต่างๆ ได้แก่ นโยบายระดับชาติ นโยบายระดบักระทรวง และนโยบายของจงัหวดั 
แผนงานและโครงการพฒันาในระดบัต่างๆ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และอุปนิสัยของชาว
ทอ้งถ่ิน เน่ืองจากส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี จะมีส่วนร่วมในการก าหนดความเป็นไปไดข้องนโยบายพฒันาการ
ท่องเท่ียววา่มีมากนอ้ยเพียงไร 2) การก าหนดวตัถุประสงค ์เป็นความมุ่งหมายท่ีตอ้งการหรือผลท่ีตอ้งการ
จะให้เกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากนโยบายท่ีไดก้ าหนดไว ้การตอบค าถามวา่ตั้งนโยบายต่างๆ เหล่านั้นเพื่ออะไร 
การก าหนดวตัถุประสงคจ์ะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีก าหนดและส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาควบคู่ไปดว้ยเสมอ 
คือ วตัถุประสงค์ของชาติ ของกระทรวงต่างๆ และของจงัหวดั วตัถุประสงคข์องโครงการส าคญัๆ ระยะ
ยาวต่างๆ ความสามารถในการยอมรับของประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งความเป็นไปไดข้องวตัถุประสงคอี์ก
ดว้ย และ 3) การก าหนดเป้าหมาย หมายถึง ความตอ้งการหรือผลท่ีตอ้งการจะให้เกิดข้ึน อนัเน่ืองมาจาก
นโยบายเช่นกัน เป้าหมายและวตัถุประสงค์อาจเป็นส่ิงเดียวกันแต่ต่างกนัท่ีว่าวตัถุประสงค์เป็นผลท่ี
ค่อนขา้งจะจบัตอ้งยาก ฉะนั้นจึงตอ้งอาศยัการตั้งเป้าหมายเป็นเคร่ืองทดสอบหรือเคร่ืองวดัวา่ ผลงานท่ีได้
ท าหรือก าลงัเป็นไปตามนโยบายท่ีไดว้างไว ้จริงหรือไม่ เป้าหมายคือ การถอดวตัถุประสงค์ ซ่ึงไดรั้บการ
ก าหนดข้ึนแบบนามธรรมออกมาเป็นผลในลกัษณะของรูปธรรม (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , 
2545) ขั้นตอนการวางแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัซ่ึงตอ้งมีการวางแผนให้
มีความสอดคลอ้งกนัในทุกระดบั ตอ้งมีการประเมินทรัพยากรในแหล่งท่องเท่ียว การวิเคราะห์ตลาด การ
พฒันากลยุทธ์ และการวางแผนการตลาดการท่องเท่ียว ซ่ึงในการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวนั้นมี
กระบวนการท่ีส าคัญ  3 ขั้นตอน  คือ การระบุโอกาสและข้อจ ากัดของแหล่งท่องเท่ียว (Identifying 
opportunities & constraints) การตั้งค่าพฒันาเป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารพฒันา  (Setting development 
goals and objectives) และการจัดท าแผนปฏิบัติการท่องเท่ียว (Devising the action plan) (Godfrey & 
Clarke, 2000) ซ่ึงแผนพฒันาการท่องเท่ียวท่ีดีตอ้งมีการวเิคราะห์ถึงปัญหาและค านึงถึงความพึงพอใจของ
คนในชุมชนซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการใชแ้ผนพฒันาการท่องเท่ียว (Goeldner & Ritchie, 
2009) ดงันั้น ในการวิจยัการยกระดบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัสิงห์บุรี จึงได้มีการศึกษาการ
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วางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวจากภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนเจ้าของพื้นท่ี ในการด าเนินงานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เพื่อท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

             งำนวจัิยทีเ่กีย่วกบักำรท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมเมืองรอง 

 จากการวิจยัของเพทาย บ ารุงจิตต์ (2559) พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยให้ความสนใจมากในเร่ือง
ของความเก่าแก่ คุณค่า ของศิลปวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรมอธัยาศยัไมตรีของคนใน
ท้องถ่ิน และเอกลกัษณ์ วฒันธรรมท่ีแตกต่าง วิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน และพบว่าจงัหวดัเชียงรายมี
ศกัยภาพและความพร้อมของภาคีเครือข่ายชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว มีความดึงดูดใจ และความสวยงาม
ตามล าดบั ศกัยภาพและความพร้อมระดบัต ่าไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและการจดัการในพื้นท่ีและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามล าดบั ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาระดบันโยบาย ประกอบดว้ย 1) ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน การให้ประชาชนในชุมชน หรือในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ในระดบัตั้งแต่
ประชาชนทัว่ไป ผูป้ระกอบการภาคบริการและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคราชการ และองค์กร
เอกชน ไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการจดัการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินกิจกรรม การตรวจสอบ จนถึง
การประเมินผลร่วมกนั จะเป็นการสร้างความรู้สึกให้กบัประชาชนในพื้นท่ี ให้เกิดความรัก ความหวง
แหน รักษา ดูแลสภาพของพื้นท่ี ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการสร้างเครือข่ายของการจดัการร่วมกนัระหวา่งภาครัฐ 
กบัภาคีเครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ 2) ส่งเสริมให้เป็นการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนคณะกรรมการด าเนินการของ
จงัหวดั จะต้องสร้างความเขา้ใจให้กับประชาชนในพื้นท่ีท่องเท่ียวได้เข้าใจปรัชญาท่ีแท้จริงของการ
ท่องเท่ียวสร้างความเขม็แข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได ้เนน้การมีงานท าของประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ แบ่งผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ส่งเสริมให้มีกิจกรรมหรืองานท่ีเป็นธุรกิจ
ต่อเน่ืองของการท่องเท่ียว เช่น ส่งเสริมการน าผลิตภณัฑ์ OTOP มาขายในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวโดยสร้าง
ความเข้าใจให้กับชุมชนว่า การท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจในการต้อนรับ การดูแล ความ
ซ่ือสัตย์และการขายสินค้าท่ีได้มาตรฐานในราคาท่ียุติธรรม  ไม่เอาเปรียบนักท่องเท่ียว จะท าให้
นักท่องเท่ียวกลบัมาเท่ียวส่งผลให้การท่องเท่ียวในชุมชน เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนต่อไป 3) 
ส่งเสริมดา้นการดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูเ่ดิม จากการศึกษาพบวา่ แหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา ศิลปะ
และวฒันธรรม ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ได้รับการดูแลเอาใจใส่ เร่ืองของสภาพแวดล้อมน้อย ปล่อยให้มีการ
ท าลายสภาพภูมิทศัน์โดยการทิ้งขยะในบริเวณพื้นท่ีประชาชนในพื้นท่ีไม่มีจิตสานึกในการดูแลร่วมกนั 
ท าให้ภูมิทศัน์ไม่สวยงาม เป็นท่ีน่ารังเกียจและความไม่ประทบัใจของนักท่องเท่ียว 4) ส่งเสริมให้มีการ
วจิยัการท่องเท่ียวเพื่อน าผลการวจิยัท่ีไดม้าพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นฐานขอ้มูล
สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัที 5) จดัสร้างอาคารศูนยก์ารท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย เพื่อเป็นศูนยก์ารเขา้ชม
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แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆในจงัหวดัเชียงราย ส าหรับการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่นกัท่องเท่ียวก่อนท่ีจะเขา้ไปดูใน
สถานท่ีจริง เพื่อให้นักท่องเท่ียวเขา้ใจและเกิดการเรียนรู้ควบคู่กบัการเท่ียวชม ส่วนงานวิจยัของธันยา 
นวลละออง (2557) พบวา่อุปสงคก์ารท่องเท่ียวจากกลุ่มเป้าหมายอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง การศึกษาปัญหา
ศกัยภาพ พบว่าดา้นการเขา้ถึง ดา้นอุปสงค์การท่องเท่ียว ดา้นจินตภาพของแหล่งท่องเท่ียว การพฒันามี
ปัญหาด้านงบประมาณ และระยะเวลา ควรเน้นการปรับปรุงทศันียภาพและพฒันาเป็นศูนยบ์ริการการ
ท่องเท่ียวหลกั เน้นการท่องเท่ียววิถีชีวิตชาวมอญ และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความ
สะดวก  ส่วนงานวิจยัของส่งศรี วงษเ์วช (2555) พบวา่สองฝ่ังแม่น ้ าปิงมีองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมท่ีครบถว้น สามารถจดัรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมได ้2 รูปแบบคือ การท่องเท่ียว
ทางน ้ า และทางบก แต่พบว่าปัจจุบนัยงัขาดความชดัเจนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ขาดความ
รับผดิชอบของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์บริเวณลุ่มแม่น ้ าปิง ซ่ึง
ลุ่มแม่น ้าปิงสามารถพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีย ัง่ยืนไดโ้ดยการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
ให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางของคนทัว่ไป จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธี SWOT สรุปไดว้่า จุดแข็งคือ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีองคป์ระกอบทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย จุดอ่อนคือ มีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมท่ีไม่เด่นชัด อุปสรรค คือ ขาดความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแล
สภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์บริเวณลุ่มแม่น ้ าปิง โอกาสของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมลุ่มแม่น ้ าปิงคือ ท า
การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ได้ง่ายเพราะเกิดกระแสนิยมในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและเป็นเมือง
ท่องเท่ียวเป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้ ส าหรับผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดก้ลยุทธ์และแนวทางในการพฒันาให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมดงัน้ี 1) กลยุทธ์การจดัการ เช่น การจดัหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวอยา่งจริงจงั 2) กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ เช่น สนบัสนุนการจดัระบบข้อมูล ข่าวสารและการ
ส่ือสารมวลชนเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ลุ่มแม่น ้ าปิงเป็นท่ีรู้จกั
กนัอยา่งกวา้งขวางของคนทัว่ไป 3) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดและบริการท่องเท่ียว เช่น น าเอกลกัษณ์
หรือจุดแข็ง และโอกาส ผนวกกบักิจกรรมท่ีน่าสนใจเสนอขาย 4) กลยุทธ์การจดัโครงสร้างพื้นฐานและ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ให้ทุกหน่วยงานปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร และการบ าบดัของ
เสียลงสู่แม่น ้ า 5) กลยทุธ์สร้างจิตส านึก เช่น สนบัสนุนให้มีการศึกษาในประวติัศาสตร์ลา้นนาแก่เยาวชน
ทอ้งถ่ินเพื่อจะไดต้ระหนกัถึงคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในแหล่งท่องเท่ียวพื้นท่ีของตน 6) กลยุทธ์การ
มีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน เช่น เปิดโอกาสชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวางแผนตดัสินใจและติดตาม
ประเมินผล ตลอดจนไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เช่นเดียวกบังานวิจยัของ 
Maneenetr & Tran (2014) ท่ีวิเคราะห์ศกัยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบวา่มีศกัยภาพทางการ



29 

 

 

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประกอบด้วยส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือ ความ
ศรัทธาของคนในทอ้งถ่ิน ความนับถือในพระพุทธศาสนาและอาหารทอ้งถ่ิน มีวฒันธรรมท่ีสะทอ้นถึง          
อตัลกัษณ์ของผูค้นในทอ้งถ่ิน  กิจกรรมการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมมีความเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและ
ความศรัทธา ความสามารถในการเขา้ถึงพื้นท่ีท่ียงัมีข้อจ ากดั เพราะสามารถเดินทางเข้าถึงได้ทางบก
เท่านั้น การก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จากจุดอ่อนคือการพฒันาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสร้างการมีส่วนร่วม งานวิจยัพบว่าปัจจุบนัประสบปัญหาด้านคุณภาพและส่ิงอ านวยความ
สะดวก ท่ีพกัขาดมาตรฐานและคุณภาพ การประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่วนโอกาสของ
การท่องเท่ียวคือความไดเ้ปรียบเชิงพื้นท่ีท่ีติดกบัแนวชายแดน การคิดเชิงบวกของคนในทอ้งถ่ินต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นพื้นท่ีท่ีมีสินคา้ทางการท่องเท่ียวท่ีจริงแท  ้ดงันั้น แนวทางในการพฒันาคือ
ควรสร้างเวบ็ไซด์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การสนับสนุนการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีพกัสัมผสั
วฒันธรรมชนบท (Home stay) ให้กบันักท่องเท่ียว การจดัท าและการจดักิจกรรมท่ีส่ือความหมายและ
สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม งานวิจยัของ Underberg-Goode (2014) พบว่าแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมก่อนสมยัอินคาได้รับการพฒันาอย่างรวดเร็ว โดยมีความเช่ือมโยงวฒันธรรม
ดงักล่าวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงการศึกษาแสดงใหเ้ห็น ถึงความเช่ือมโยงระหวา่งแหล่งโบราณคดี มรดกทาง
วฒันธรรม และการเดินทางมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในประเทศเปรู ในขณะท่ีคนในชุมชนทอ้งถ่ินมี
ความตอ้งการท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตและมีรายไดจ้ากการพฒันาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีของตนเอง ทั้งน้ี 
แหล่งโบราณคดีใหม่ๆ หรือแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีถูกคน้พบนั้นได้มีบทบาทต่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินเป็นอย่างมาก และการท่องเท่ียวไดเ้ช่ือมโยงวฒันธรรมความเก่าแก่และความทนัสมยัในปัจจุบนั
เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงส่งผลต่อโอกาสในการพฒันาเศรษฐกิจส าหรับชุมชน ก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างการมี
ส่วนร่วมกบัชุมชนและการพฒันาทอ้งถ่ินในหลายระดบั การศึกษาน้ีไดเ้น้นย  ้าถึงการเสริมสร้างพลงัของ
ชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมทางการท่องเท่ียว ซ่ึงจะช่วยยกระดบัชุมชนและลดความยากจน 
ส่วนงานวิจยัของ Naipinit et al. (2015) การวิเคราะห์ส่ิงดึงดูดทางการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้องกับวดัและ
แหล่งโบราณคดี พบว่าการเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียวมีความสะดวกสบาย ท่ีพกัมีความหลากหลาย ความ
ปลอดภัยมีสูง กิจกรรมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกับศาสนาและวดั และประเด็นทางสังคมเร่ิมเห็น
ความส าคญัของการท่องเท่ียว ซ่ึงโอกาสและจุดอ่อนของกลุ่มน้ีคือ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการ
ขนส่ง แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมทางศาสนา เครือข่ายความร่วมมือ และความเช่ือของทอ้งถ่ิน โดยกลยุทธ์
การพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพการท่องเท่ียวคือ การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้เช่ือมโยงระหว่างคนกบัความ
เช่ือความศรัทธา การพฒันากิจกรรมทางศาสนาและความเช่ือ การพฒันาเครือข่าย การจดัการระหว่าง
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ภาคเอกชนและภาครัฐ การคมนาคมขนส่งท่ีครอบคลุมการขนส่งสาธารณะ ส่วนภาคประชาชนคือการ
รักษาประวติัเร่ืองราวของชุมชนไว  ้งานวิจยัของ Naipinit et al. (2015)ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการอนุรักษ์ประเพณี พบว่าประเพณีก่อให้เกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถ่ินมีความส าคญัต่อการสร้างความย ัง่ยืน แต่ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมในระดบัต ่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการเชิญชวนใหค้นทอ้งถ่ินมามีส่วนร่วม การมีส่วนในการวางแผน มีความรู้
และความเขา้ใจประวติัศาสตร์ ความเป็นมา การช่วยเหลืองบประมาณให้แก่ชุมชน การให้ความรู้เก่ียวกบั
การอนุรักษแ์ละการฟ้ืนฟูแก่ชุมชน การเน้นย  ้าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ประวติัศาสตร์และประเพณีแก่สาธารณะซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด แนวทาง
ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษป์ระเพณีน้ีเพื่อก่อใหเ้กิดความย ัง่ยืนควรประกอบดว้ย 
6 ประการ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ของวฒันธรรมท้องถ่ินให้กับเยาวชนในท้องถ่ิน สนับสนุนให้
พิพิธภณัฑ์เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถ่ิน จดัท าภาพและค าอธิบายเก่ียวกบัประเพณีแห่เทียน
เขา้พรรษาลงในสมุดนกัเรียน ถ่ายทอดความรู้ของช่างปฎิมากรและช่างแกะสลกัเทียนแก่เยาวชน องคก์าร
ส่วนจงัหวดัควรสนบัสนุนปราชญท์อ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดทกัษะ และความรู้การแกะสลกัเทียน
แก่เยาวชน สนบัสนุนให้วดัเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้การประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา และสนบัสนุนให้
ผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ินท าผลิตภณัฑ์ท่ีส่ือความหมายถึงประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา ในขณะท่ีงานวิจยั
ของ Promsaka, et al. (2013) ได้ศึกษาวิจยัการพฒันาและการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบว่า
ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวคือปัญหาสภาพการจราจร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การจดัการน ้ าเสียท่ียงัไม่สามารถจดัการไดดี้ ค่าครองชีพสูง นโยบายการจดัเก็บภาษี และค่าจา้งแรงงาน 
ดงันั้น ปัจจยัส าคญัท่ีจะมีผลต่อการสร้างแนวทางการอนุรักษ์และการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการท า
นโยบายเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวท่ีจ าเป็นท่ีจะเน้นการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกและการสาธารณะ การ
จดัการของเสีย และระบบการขนส่งมวลชน  งานของ Hughes & Allen (2010) ไดศึ้กษาถึงการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมในยุโรปกลางและตะวนัออกในมุมมองของการสร้างภาพลกัษณ์  ดว้ยการศึกษาเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท้รงคุณวุฒิใน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศฮงัการี โครเอเชีย บลัแกเรีย และ
โปแลนด์ โดยประเทศดงักล่าวเคยปกครองดว้ยระบอบคอมมิวนิสต ์อยา่งไรก็ตาม รูปแบบการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมถูกหยิบยกมาเป็นภาพลกัษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในเชิงการตลาด ท่ีก าลงัเติบโตข้ึน
มากกว่าการถูกน ามาใช้ดว้ยเหตุผลทางการเมืองคือการสร้างภาพลกัษณ์ ของประเทศ โดยการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมท่ีมีคุณภาพในประเทศกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวและ
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มีระบบการคมนาคมขนส่งท่ีเพียงพอและเช่ือมโยงกนั การไม่สร้างส่ิงปลูกสร้างมากจนเกินไป รวมถึง 
การสร้างความสมดุลระหว่างวิถีชีวิตของชุมชน และวฒันธรรมของชุมชนท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว ้
แมว้่า การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะไม่สามารถแข่งขนัไดก้บัการท่องเท่ียวประเพณีนิยมเพราะเป็นการ
ท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม แต่ก็เป็นการท่องเท่ียวท่ีก าลังเติบโต และควรหากลยุทธ์ทาง
การตลาดและกลยุทธ์ในการรักษานกัท่องเท่ียวท่ีจะเขา้มาเยือนในอนาคต ส่วนงานของ Moya (2011) ได้
ศึกษาการท่องเท่ียวเศรษฐกิจวฒันธรรมชนบท พบวา่งานท่ีไดรั้บการพิจารณาวา่การด าเนินการในขณะน้ี
เป็นวิธีการท่ีชนบทไดน้ าผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อมารับการแกไ้ขร่วมกนั ซ่ึงมีจ  านวนค่อนขา้งน้อย ท่ีมี
ความพยายามตรวจสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ินในคร้ังน้ี จุดมุ่งหมายของการวิจยัน้ี คือ
การส ารวจบางส่วนของปัจจยัเหล่าน้ีผ่านกรณีศึกษาการพฒันาการท่องเท่ียวในชนบท Brittany ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีถกเถียงกนัอยู่ว่ากรอบแนวคิดท่ีผสมผสานแนวทางเศรษฐกิจวฒันธรรม กบัการพิจารณาของวิถี
โคจรทางประวติัศาสตร์ของความสัมพันธ์ทางสังคมทั้ งเก่าและใหม่เป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อให้เข้าใจถึง
กระบวนการ ซ่ึงทั้ งแรงขบัเคล่ือนหรือขดัขวางการเปล่ียนแปลงของการแข่งขนัองค์ความรู้ในระดับ
ท้องถ่ินสู่ความเข้าใจในระดบัประเทศมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีในงานวิจยัของสายใจ ทนัการ และคณะ 
(2556) ศึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว พบวา่การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของการท่องเท่ียวในอีสาน
ใตค้วรด าเนินการโดยภาครัฐควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง ควรปรับปรุง
และรักษาแหล่งท่องเท่ียวให้มีความสวยงามและอยู่ในสภาพท่ีดี ปรับปรุงภูมิทศัน์ หรือเส้นทางเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียวให้มีความสะดวกและปลอดภัยตลอดการเดินทาง ภาครัฐควรพัฒนาหรือหาแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ๆในทอ้งถ่ินเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทางมาเยือนเพราะจะท าให้เกิดรายไดก้บัชุมชน 
และควรปรับปรุงและพฒันาปัจจยัพื้นฐานในการเดินทางท่องเท่ียว เช่น การเดินทาง ดว้ยรถประจ าทางท่ี
ปลอดภยั ราคาไม่แพง บริการอยา่งต่อเน่ือง สถานท่ีท่องเท่ียว ความปลอดภยัต่อการท่องเท่ียว นอกจากน้ี
ในแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแหล่งควรจะมีเร่ืองราว (Story) ท่ีน่าสนใจ ควรมีผูใ้ห้ขอ้มูลด้านการท่องเท่ียว
ประจ าอยูอ่ยา่งนอ้ย 1 คน เพื่อให้ความรู้และส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหรืออาจ
บนัทึกเร่ืองราวเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนเพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดส้ามารถศึกษาดว้ยตวัเอง และควร
มีจุดแวะพกัระหว่างทาง ซ่ึงอยู่ในยา่นชุมชนหรือใกลก้บัส่วนราชการหรือสถานีต ารวจและมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีจ าเป็น เช่น ห้องน ้ าพร้อมใช้งาน สินค้าในแหล่งท่องเท่ียวมีราคาสูงกว่าคุณภาพสินค้า 
สินคา้บางชนิดหมดอายุ รัฐบาลจึงควรมีมาตรการควบคุมอยา่งเขม้งวด  สินคา้พื้น บา้นท่ีเป็นของฝากของ
ท่ีระลึกมีนอ้ย และไม่มีความหลากหลายทั้งผลิตภณัฑ์และราคา รัฐจึงควรสนบัสนุนชุมชนพฒันางานฝีมือ
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงั ให้ทกัษะความรู้ดา้นการตลาดและหาช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ 
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ส่วนผูใ้หบ้ริการในแหล่งท่องเท่ียวก็ยงัขาดความรู้ความสามารถในดา้นการบริการและการใหข้อ้มูลต่างๆ  
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวควรใชส่ื้อในการประชาสัมพนัธ์ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และควร
จดักิจกรรมประกวดหรือแข่งขนัดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความต่ืนตวัอยา่ง
สม ่าเสมอ อีกทั้ งบรรจุวิชาท่ีเก่ียวกับท่องเท่ียวไวใ้นหลักสูตรการเรียนรู้การสอนในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา รวมถึงในชุมชนท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวควรจดัตั้งกลุ่มบริการทางการท่องเท่ียว 
โดยภาครัฐควรให้การสนับสนุนดา้นความรู้ในการบริหารจดัการกลุ่ม งานของ Tirasatayapitak (2556) 
ท าการศึกษาเร่ืองการพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดภาพลกัษณ์เช่นกนั พบวา่วฒันธรรมและมรดกทาง
วฒันธรรมเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการส่งเสริมการท่องเท่ียว ดงันั้นวฒันธรรมและมรดกทางการท่องเท่ียว
ควรจะเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อท่ีจะดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวในการเป็นทางเลือกท่ีจะ
เดินทางเขา้มายงัประเทศกมัพูชา คุณค่า ความงามของแต่ละพื้นท่ีลว้นมีความน่าสนใจท่ีแตกต่างกนัไป 
ควรมีการสร้างโอกาสให้คนในพื้นท่ีของตนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของภาพลกัษณ์ท่ีมีอยู ่และสร้าง
คุณค่าต่อยอดความรู้สู่การส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนต่อไป สอดคลอ้งกบังานของวาลิกา แสนค า 
(2555) ท่ีพบว่า การมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครบถว้นเพียงพอ ไม่มีผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว 
แต่ควรจะปรับปรุงดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกเบ้ืองตน้ อนัไดแ้ก่ ศูนยบ์ริการขอ้มูลทางการท่องเท่ียวและ
ความสะอาดของห้องน ้ าสาธารณะตามแหล่งท่องเท่ียว จากการศึกษาสามารถสรุปแนวทางการพฒันาท่ี
เหมาะสมส าหรับการเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมได้ 4 แนวทางดงัน้ี 1) ส่งเสริมและพฒันาการ
จดัการรายการน าเท่ียวทางวฒันธรรมภายในชุมชน  2) การจดัการท่องเท่ียว แบบโฮมสเตยซ่ึ์งบริหาร
จดัการโดยคณะกรรมการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน 3) การจดัเส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงกับแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของชุมชนใกลเ้คียง 4) การจดัเทศกาลดอกนางพญาเสือโคร่งบาน เพื่อเป็นจุด
ดึงดูดใจนักท่องเท่ียว เช่นเดียวกบังานของจอมขวญั ลอยศกัดิวงศ์ (2556) ผลการวิจยัพบว่าสภาพการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก มีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีมากมาย
และหลากหลาย มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตนเอง  ทั้งท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน อาทิเช่น สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ วิถีการด ารงชีวิต วฒันธรรมประเพณี เทศกาล
งานประเพณี อาหารพื้นบา้นต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเองนบัวา่เป็นศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว
ของอ าเภอแม่สอดท่ีมีอยูแ่ลว้และเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวไดม้าก ดา้นการเขา้ถึงของ
อ าเภอแม่สอด ระบบการคมนาคมขนส่งเพื่อเขา้ถึงยงัแหล่งท่องเท่ียวดา้นวฒันธรรมมีเพียงพอแก่ความ
ตอ้งการของนักท่องเท่ียว เส้นทางการเดินทางส่วนใหญ่ปลอดภยั ไม่มีปัญหาเพราะสภาพถนนมีการ
พฒันาดีกว่าแต่ก่อนมาก มีป้ายบอกทางชดัเจนและเขา้ใจง่าย ระบบไฟฟ้าเขา้ถึงยงัแหล่งท่องเท่ียวและมี
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การบริการข้อมูลการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมด้านส่ิงอ านวยความสะดวกส่ิงบริการขั้นพื้นฐานทางการ
ท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกั ร้านอาหาร สถานบริการขอ้มูลทางการท่องเท่ียว ระบบคมนาคมขนส่ง สวสัดิการดา้น
การรักษาความปลอดภยัส่วนใหญ่มีเพียงพอแก่การรองรับนักท่องเท่ียว ส่วนปัญหาการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมในเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่สอดด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ควรค านึงถึงความสะอาดของ
แหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภยัจากชนต่างดา้ว ในการท่องเท่ียวเพราะเป็นเขตอ าเภอท่ีอยูติ่ดชายแคนไทย-
พม่า การปรับราคาท่ีพกัและร้านอาหารท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเท่ียวและการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ด้านการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ด้านการเขา้ถึงส่วนใหญ่ ไม่พบ
อุปสรรคใดๆในการเขา้ถึงยงัแหล่งท่องเท่ียวแต่ก็มีประเด็นเล็กนอ้ยท่ีเป็นปัญหา เช่น เส้นทางบางเส้นทาง
ช ารุดเพราะมีรถวิง่ผา่นตลอดเวลาและยงัขาดการบ ารุงรักษา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นท่ีพกั ราคาท่ี
พกัท่ีเหมาะสมเพื่อให้เป็นท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่ดา้นร้านอาหาร ควรจะค านึงถึงคุณภาพ
และราคาท่ีเหมาะสม ดา้นร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก พบวา่ สินคา้บางอยา่งเม่ือซ้ือแลว้ไม่สามารถท าการขน
ยา้ยได ้เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ไมต่้างๆ ดา้นการ เดินทาง บางเส้นทางในการเขา้ถึงยงัแหล่งท่องเท่ียวยงัช ารุด 
เป็นหลุมเป็นบ่อ ด้านราคา ค่าโดยสาร ท่ีเหมาะสม ด้านข้อมูลทางการท่องเท่ียว น่าจะมีการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในดา้น
ความสะอาดและความปลอดภยัของการใชห้้องน ้ าสาธารณะตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ และควรเพิ่มสถานี
อนามยัเล็กๆ ไวต้ามจุดแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ควรค านึงถึงความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
จากชนต่างดา้ว และการสนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจากภาครัฐ-เอกชน และชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ 
อยา่งเด่นชดัเพื่อให้อ าเภอแม่สอดเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนอีกแห่งหน่ึง ส่วนงานของสุมณฑา 
บุญปลูก (2554) และฉตัรแกว้  สิมารักษแ์ละคณะ (2559) ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือพบวา่ 
ปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจท่องเท่ียวในประเทศ ไดแ้ก่ 1) ความสนใจในประเพณี วฒันธรรมตลอดจน
อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ 2) ความตอ้งการความรู้หรือการเรียนรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ อนั
ไดแ้ก่ สถานท่ีโบราณคดี ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ 3) ค่าใชจ่้ายใน
การท่องเท่ียว โดยงานของเพียงกานต์ นามวงศ์ (2555) ยงัพบอีกว่าแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมสามารถจะพฒันาไดเ้ม่ือพิจารณาดา้นส่ิงดึงดูดใจ ดา้นการเขา้ถึงหมู่บา้น ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก และดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของคนในชุมชน ในขณะท่ีงานของ 
Clarke (2012) พบวา่ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดองคป์ระกอบของภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการรับรู้
คุณภาพของการบริการทางการท่องเท่ียวมีสาเหตุมาจาก 2 ปัจจยัคือ ปัจจยัส่ิงกระตุน้ (Stimulus  factor) 
เป็นปัจจยัทางดา้นคุณลกัษณะและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และปัจจยัส่วนบุคคล (Personal  factor) 
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ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัดา้นจิตวิทยาและดา้นสังคม  เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดและการแสดง
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ดังนั้นปัจจยัส่วนบุคคลหรือขอ้มูลพื้นฐานของนักท่องเท่ียว จึงเป็นปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางและการรับรู้คุณภาพของสินคา้  การบริการ และสถานท่ีท่องเท่ียว  
ขอ้มูลพื้นฐานของนกัท่องเท่ียวท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชีพ  รายได้  ในด้านพฤติกรรมการเดินทาง  ได้แก่  ความถ่ีท่ีเคยมาเท่ียว  ขนาดของกลุ่มเดินทาง  
สถานท่ีพกัแรม  และระยะเวลาท่ีมาท่องเท่ียว  ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการ และการ
รับรู้คุณภาพบริการทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวทั้งส้ิน นอกจากน้ี งานวิจยัของนงลกัษณ์ จนัทาภา
กุล และนรินทร์ สังขรั์กษา (2559) ไดท้  าการศึกษาพบวา่ ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชน
โดยรวมมี 4 ด้าน คือ ด้านพื้นท่ี ด้านการจดัการ ด้านกิจกรรม และด้านองค์กร และแนวทางในการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีส าคญั ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจดัการกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง  การให้ความรู้การจดัอบรมในการจดัการท่องเท่ียวให้ประสบผลส าเร็จ การศึกษา
ดูงานและการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซต ์และหน่วยงานต่างๆในระดบัจงัหวดั รวมถึงส่ือต่างๆ มีการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีการท าการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว
ต่างๆ ในส่วนของปัญหาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนบา้นหวัเขาจีนพบวา่ปัญหา โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ปัญหาดา้นองค์กรมีค่าคะแนนสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นปัญหาดา้นกิจกรรม ส่วนดา้นท่ีต ่าสุดคือ
ด้านพื้นท่ี  งานของอิราวฒัน์  ชมระกา (2558) ได้ศึกษาพบว่าทรัพยากรการท่องเท่ียวทางด้านวตัถุ 
ศิลปวฒันธรรมมีคุณค่าและมีศกัยภาพ แต่ยงัขาดการเช่ือมโยงคุณค่าเหล่าน้ีกับกิจกรรมส่วนอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง แนวทางการส่งเสริมการตลาดท่ีน ามาใชคื้อการรวมกลุ่มแบบภาคีมีการร่วมมือกบัองคก์รทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ถึงลูกคา้ เป็นรายบุคคลโดยตรง และการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึง
จะตอ้งอาศยัการจดัการโดยทอ้งถ่ิน และการจดัการเชิงธุรกิจอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เช่นเดียวกบังานของ
เนตรชนก นนัที (2557) ท่ีไดพ้บวา่แนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมส าหรับการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรมนั้นมี 4 ดา้น คือการจดัการดา้นโครงสร้างองคก์รทางการท่องเท่ียว การจดัการดา้นบุคลากร 
การจดัระบบการด าเนินงาน และการจดัรายการน าเท่ียว  สอดคล้องกบังานของปวีณา ข าพดั (2556) ได้
ศึกษาพบวา่ เหตุผลการเดินทางมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเหล่าน้ีก็คือ การมาสักการะสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
การมาไหวพ้ระเพื่อขอพรและการมาเพื่อศึกษาโบราณสถานและศึกษาธรรมและระดบัความพึงพอใจและ
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างก็พบว่ามีความพึงพอใจในดา้นส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด เพราะ
แสดงใหเ้ห็นถึงความมีประสิทธิภาพของบุคลากรในการบ ารุงและดูแลรักษาสถานท่ีท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่ง
ดี นอกจากน้ีแนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมก็ยงัเป็นส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวอยากให้
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เกิดข้ึนเพื่อเป็นการท าให้แหล่งท่องเท่ียวสามารถคงอยูไ่ดอี้กในอนาคตต่อไป ส่วนในงานของกรรณิการ์ 
สองเมือง (2555) ไดศึ้กษาการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบว่าปัญหา และอุปสรรคใน
การจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมคือขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน ขาดแผนยุทธศาสตร์
การท่องเท่ียว โครงสร้างพื้นฐานในการจดัการท่องเท่ียวไม่เพียงพอและขาดแคลนงบประมาณในการ
สนบัสนุนการท่องเท่ียว จากการศึกษาวเิคราะห์ศกัยภาพการท่องเท่ียวของเทศบาลกู่กาสิงห์ พบวา่ จุดเด่น
ของเทศบาลกู่กาสิงห์ คือ มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ส่วนจุดอ่อนอยู่ท่ีโครงสร้าง
พื้นฐานไม่เพียงพอต่อการอ านวยความสะดวกของนักท่องเท่ียว ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีเทศบาลต าบลกู่กาสิงห์ ดา้นโอกาสของเทศบาลต าบลกู่กาสิงห์ คือ 
จงัหวดัร้อยเอ็ดมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว และด้านอุปสรรค คือ เจตคติของประชาชนในพื้นท่ี
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมยงัอยูใ่นระดบัต ่า นอกจากนั้น การ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ียงัพบว่าแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ
เทศบาลกู่กาสิงห์ คือ การเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีกลยุทธ์ดังน้ี 1) สร้างเครือข่ายของการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเท่ียว
กลุ่มเป้าหมาย 3) ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว 4) ปลูก
จิตส านึกแก่เยาวชน 

2.3  ลกัษณะประชำกรศำสตร์กำรท่องเทีย่วเมืองรอง 

               ปัจจยัประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะของประชากรไดแ้ก่ ขนาด องคป์ระกอบของครอบครัว เพศ 
อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดบั รายได ้อาชีพ เช้ือชาติ สัญชาติ ซ่ึงรวมแลว้จะมีผลต่อรูปแบบของอุป
สงคแ์ละปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว โดยเช่ือวา่ คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่าง
กนัจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย (Engel, 2006) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้
ใช้เป็นลักษณะพื้นฐานท่ีนักการตลาดมักจะน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market 
Segmentation) โดยน ามาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ ความชอบและอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงการ
แบ่งส่วนตลาดช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะด้านจิตวิทยาสังคม วฒันธรรมช่วย
อธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น (Wanhill, 2008) ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะ
สามารถเขา้ถึงลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั (Hobsbawm, 2008) โดยความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมี
พฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั  คือเพศหญิงมีแนวโน้มมีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสาร
มากกว่าเพศชาย ขณะท่ีเพศชายไม่ไดมี้ความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่มี
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ความตอ้งการท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดข้ึนจากการรับและการส่งข่าวสารนั้นดว้ย นอกจากน้ีเพศ
หญิงและเพศชายมีความแตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ืองความคิด ค่านิยมและทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรม
และสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั อายเุป็นปัจจยัท่ีท าใหค้นมีความแตกต่าง
กนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนท่ีอายุน้อยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ มองโลก
ในแง่ดีมากกว่าคนท่ีอายุมาก ในขณะท่ีคนอายุมากมักจะมีความคิดท่ีอนุรักษ์นิยม เน่ืองมาจากผ่าน
ประสบการณ์ชีวติท่ีแตกต่างกนั พฒันาการใชส่ื้อมวลชนก็ต่างกนั คนท่ีมีอายมุากมกัจะใชส่ื้อเพื่อแสวงหา
ข่าวสารมากกวา่ความบนัเทิง ดงันั้นอายุจึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสามารถในการท าความเขา้ใจในเน้ือหา
และข่าวสารรวมถึงการรับรู้ต่างๆ ไดม้ากนอ้ยต่างกนั นอกจากน้ีก็จะช้ีให้เห็นอารมณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป
ในกลุ่มคนท่ีมีไวต่้างกนั อนัเน่ืองจากกระบวนการคิดและตดัสินใจท่ีผา่นการกลัน่กรองจากประสบการณ์
ของช่วงวยั ท่ีจะส่งผลต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์ของแต่ละช่วงอายุของบุคคล ระดบั
การศึกษา เป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่างกนัคนท่ีมีการ ศึกษาสูง
จะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดี เพราะเป็นผูท่ี้มีความกวา้งขวางและเขา้ใจกนัไดดี้ แต่จะเป็น
คนท่ีจะไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะท่ีการศึกษาต ่ามกัจะใชส่ื้อประเภท
วทิยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร์ หากผูมี้การศึกษาสูงมีเวลาวา่งพอก็จะใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ มีเวลา
จ ากัดก็มักจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงได้แก่ อาชีพ รายได้และ
สถานภาพทางสังคมของบุคคลมีอิทธิพลอย่างส าคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร แต่ละคนมี
วฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยมและเป้าหมายท่ีต่างกนั อาชีพและลกัษณะการรวมกลุ่มของผูฟั้ง
จะบ่งบอกลกัษณะเฉพาะของบุคคล ช่วงเวลาท่ีเปิดรับข่าวสารเร่ืองท่ีกลุ่มผูฟั้งสนใจ และสถานภาพสมรส 
ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น คนโสด สมรส หมา้ย หยา่ หรือแยกกนัอยู ่ลกัษณะความแตกต่างมีผลโดยตรงต่อการ
รับรู้ข่าวสาร สถานภาพสมรสบ่งบอกถึงความมีอิสระในการตดัสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนการคิดการ
วิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร สตรีท่ีสมรสแลว้และสตรีท่ียงัโสดยอ่มมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกนั
อนัเน่ืองมาจากสถานภาพครอบครัวและอิทธิพลของจ านวนของบุคคลรอบขา้ง  ดงันั้นสถานภาพสมรส
ยอ่มส่งผลต่อการรับสารท่ีแตกต่างกนัดว้ย (Wanhill, 2008) ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดน้ีมาพิจารณาเน่ืองจากมีผล
ต่อพฤติกรรม ความต้องการ ความสนใจ การตดัสินใจ รวมถึงความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว โดยลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีผลต่อการรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนัไป
ดว้ย ทั้งน้ีเพื่อน าผลท่ีได้มาประกอบการวางแผนการยกระดบัตลาดท่องเท่ียวให้สอดคล้องกบัลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัต่อไป 
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           งำนวจัิยทีเ่กีย่วกบัลกัษณะประชำกรศำสตร์ทำงกำรท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมเมืองรอง  

           ทชัชะพงศ ์อศัวพรหมธาดา (2556) ไดท้  าการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียว ตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งของผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 7,001-12,000 บาท ดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียว มี
ส่ิงจูงใจทางดา้นเหตุผลคือ เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ส่ิงจูงใจทางดา้นอารมณ์ คือ ตอ้งการมาเห็นวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน มีการรับรู้ข่าวสารจากเพื่อนมากท่ีสุด ส่วนพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้าน
ความถ่ีในการท่องเท่ียว ด้านการบอกต่อ และดา้นการกลบัมาท่องเท่ียวอีกคร้ังพบว่ามีมูลเหตุจูงใจการ
ท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั ส่วนศิริวรรณ ปิติวรรณ (2555) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยกรณีศึกษา: บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25–34 ปี จบ
การศึกษาสูงสุดในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. โดยมีอาชีพ นิสิต/นักศึกษา มีรายไดค้รัวเรือนต่อ
เดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท และมีภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง ดา้นแรงจูงใจแบบผลกั พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่ ให้ความส าคัญกับการมาท่องเท่ียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ด้านแรงจูงใจแบบดึง พบว่า 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัความหลากหลายของจุดท่องเท่ียวภายในสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้น
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในสถานท่ีท่องเท่ียวพบว่านกัท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่
เป็นนักท่องเท่ียวท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวแล้ว นักท่องเท่ียวให้ระดับความคิดเห็นด้านแนวโน้มการ
กลบัมาท่องเท่ียวในอนาคตและบอกต่ออยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีอนุชิต พึ่งปัญญาดี (2556) ท าการศึกษา 
เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของนกัท่องเท่ียว ผลการวิจยั
พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี เป็นโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท โดยผลการทดสอบ
สมมติฐานท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่าเพศและระดบัการศึกษาสูงสุดของนักท่องเท่ียวไม่มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของนักท่องเท่ียว  ส่วนด้านอาย ุ
สถานภาพทางการสมรส และรายไดต่้อเดือนของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
นอกจากน้ี อรวรรณ เลิศสุรนนท ์(2557) ยงัไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้ าคลอง
บางน้อย อ าเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม เพื่อหาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว ผลการศึกษา
พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี เป็นพนักงานเอกชนท่ีมีรายได้อยู่
ระหว่าง 14,001-21,000 บาท นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจกบัสินคา้ท่ีมีราคาถูก อีกทั้งยงัพบวา่ส่ิงท่ีมีผล
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ท าให้นักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวก็คือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ การคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมและราคาท่ี
สมเหตุสมผล 

2.4  ควำมคำดหวงัต่อกำรตลำดท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเมืองรอง   

         แนวคิดความคาดหวงั  (Expectancy theory) เป็นแนวคิดเก่ียวกบัความมุ่งหวงัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงวา่ควร
จะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมหรือความเช่ือว่าบางส่ิงบางอยา่งอาจจะเกิดข้ึนหรือจะตอ้งมี
จะต้องเป็น  (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2006) หรือเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็นอย่างมี
วจิารณญาณของบุคคลท่ีคาดคะเน หรือคาดการณ์ล่วงหนา้ต่อบางส่ิงบางอยา่ง และเช่ือมัน่วา่ควรจะมี ควร
จะเป็น  (Hawkins, Best, & Coney, 2004) หรือเป็นการคาดการณ์ของบุคคลต่อส่ิ งต่าง  ๆ  โดยใช้
ประสบการณ์ท่ีเคยประสบมาเป็นปัจจยัในการก าหนดความคาดหวงั (Schiffman & Kanuk, 2007) ความ
คาดหวงัจะมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ โดยผูซ้ื้อจะคาดหวงัเก่ียวกบับริการท่ีซ้ือ หากบริการเป็นไปตามท่ี
คาดหวงัก็จะเกิดความพึงพอใจ (Brown & Fazzone, 1998) ความเขา้ใจของลูกคา้ต่อคุณภาพบริการเกิดข้ึน
ได้จากการรับรู้ความแตกต่างระหว่างความตอ้งการ ความคาดหวงัและประสบการณ์จริงท่ีลูกคา้ไดรั้บ 
(Parasuraman et al.,1994) แมว้่าความคาดหวงัจะไม่ใช่ความจ าเป็น (Needs) แต่สามารถกล่าวสรุปไดว้่า
ความคาดหวงัเป็นส่ิงท่ีบุคคลคาดหวงั และเป็นส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการ (Wants) (Ferrer, 2009) 
           ตามทฤษฎี Blackwell et al (2006) อธิบายว่าความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจากการเปรียบเทียบ
ระหวา่งความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีตอ้งการไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ (Expectancy Disconfirmation) ซ่ึง
เกิดข้ึนก่อนการซ้ือกบัความจริงท่ีไดรั้บหลงัการซ้ือหรือหลงัการใชสิ้นคา้หรือบริการ โดยจะเกิดเป็นความ
พึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ (Disconfirmation Model) ทั้งน้ีความคาดหวงัมีอิทธิพลโดยตรงกบัความพึงพอ
ใจความสมดุลระหวา่งความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวและประสบการณ์จริงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว ดงันั้นการวดัการรับรู้คุณค่าจากคุณภาพบริการจนเกิดความพึงพอใจ ในภาคส่วนบริการ
จึงค านึงถึงความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อบริการ (Shahin, 2007) ด้วย ในขณะท่ี Zeithaml et al. (2006) 
กล่าววา่บริการท่ีปรารถนาของลูกคา้ไดรั้บอิทธิพลจากประสบการณ์ในอดีต ความคาดหวงัสามารถวดัได้
จากบริการท่ีปรารถนา ทั้งน้ีโดยบริการท่ีปรารถนาจะถูกประมวลจากความรู้สึกนึกคิดภายหลงัการท า
การตลาดขององค์กร จากภาพลกัษณ์ท่ีลูกค้าเคยรับรู้และจากประสบการณ์ท่ีเคยได้สัมผสั นอกจากน้ี 
Ferrer (2009) ยงัไดศึ้กษาเร่ืองโมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณค่าบริการ ความคาดหวงั 
และความพึงพอใจในการมาใช้บริการของลูกค้าในประเทศสเปน เป็นการศึกษาองค์ประกอบความ
คาดหวงัด้านการบริการท่ีปรารถนา (Desired service) หรือบริการท่ีจ าเป็น (Needs service) ทั้ งน้ีโดย
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มาตรฐานความคาดหวงับริการท่ีปรารถนา  (Standard of expectation desired service ) เป็นระดับของ
บริการท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัจะได้รับซ่ึงบริการท่ีปรารถนา  (Desired service) เป็นการประสมประสาน
ระหว่างอะไรท่ีผู ้บ ริโภคเช่ือว่าจะเป็นไปได้ (Can be) และควรจะเป็น  (Should be) (Kristensen & 
Eskildsen, 2008) บริการท่ีปรารถนามีความหมายคลา้ยแนวคิดของ  (Bebko, 2000) กล่าวคือเป็นมุมมอง
ระดับการปฏิบติัท่ีผูบ้ริโภคเห็นว่าควรจะได้รับ (Ought to receive) หรือสมควรได้รับ (Deserves) หาก
ผูบ้ริโภครู้สึกถึงคุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีมีมากกว่าความคาดหวงั ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจ 
(Positively disconfirmed) ในทางตรงกนัขา้ม หากผูบ้ริโภครู้สึกไดรั้บคุณค่าของสินคา้หรือบริการต ่ากว่า
ท่ีคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะเกิดความไม่พึงพอใจ (Negatively disconfirmed) แต่หากผลการประเมินผูบ้ริโภค
รู้สึกพึงพอใจ ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความภกัดีและซ้ือซ ้ า (Schiffman & Kanuk, 2007) รวมถึงเชิญชวนให้ผูอ่ื้น
ซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นดว้ย (Fache, 2000) ในทางกลบักนัหากผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจจะไม่อุดหนุนสินคา้
หรือบริการนั้นอีก และอาจบอกต่อถึงขอ้บกพร่องของสินคา้หรือบริการไปยงัผูอ่ื้น (Hawkins, Best, & 
Coney, 2004)  
           ความคาดหวงัของลูกคา้แต่ละคนจะความแตกต่างกนัไป และจะประกอบดว้ย ความคาดหวงัและ
ระยะห่างท่ียอมรับได ้รวม 3 องคป์ระกอบ คือ 1) ความคาดหวงัท่ีผูรั้บบริการหวงัไวว้า่จะไดรั้บ (Desired 
service) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูรั้บบริการมีความตอ้งการและเช่ือวา่มีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บบริการหรือควรจะ
ไดรั้บบริการ 2) ระดบัขั้นต ่าของบริการท่ีผูรั้บบริการยอมรับได ้(Adequate service) ในการรับบริการแต่
ละคร้ังอาจมีอุปสรรคท าให้ไม่ไดผ้ลลพัธ์ดงัท่ีคาดหวงัไว ้ระยะห่างระหว่างความคาดหวงัท่ีผูรั้บบริการ
หวงัไวว้่าจะได้รับ กบัระดบัต ่าท่ีสุดของการบริการท่ีผูรั้บบริการยอมรับได้ เรียกว่า ระยะห่างระหว่าง
ความคาดหวงัของผู ้รับบริการ  และ 3) ระยะห่างระหว่างความคาดหวงัของผู ้รับบริการ (Zone of 
tolerance) ท่ีจะได้ผลลัพธ์จากการบริการขององค์กรธุรกิจกับการยอมรับผลลัพธ์ขั้นต ่าท่ีผูรั้บบริการ
ยอมรับได ้นอกจากน้ี ระยะห่างดงักล่าวยงัเกิดจากความแตกต่างในการให้บริการประเภทอ่ืน เช่น การ
บริการท่ีไม่แน่นอนซ่ึงเกิดข้ึนจากตวัผูใ้ห้บริการเอง หรือจากประเภทของการบริการท่ีแตกต่างกนัในแต่
ละประเทศหรือวฒันธรรม  (Zeithaml, 2006) ความคาดหวงัเป็นตัวบ่งช้ีความส าเร็จท่ีจะช่วยในการ
ตดัสินใจของแต่ละคนในการเลือกการกระท า ทั้งน้ีอาจข้ึนอยูก่บัลกัษณะความแตกต่างภูมิหลงัของแต่ละ
คน ความคาดหวงัของบุคคลอาจแตกต่างกนัเพราะแต่ละคนมีความคิดและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัใน
ด้านการท่องเท่ียวความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวนั้นเป็นความคาดหวงัในเร่ืองการรับบริการทางการ
ท่องเท่ียวเม่ือนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว ความคาดหวงัพื้นฐานคือการไดรั้บบริการท่ีตรงกบัความ
ต้องการ หากนักท่องเท่ียวได้รับบริการตามความคาดหวงัหรือสูงกว่าความคาดหวงัแล้วจะท าให้
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นกัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจและเกิดความประทบัใจในบริการนั้นในทางตรงกนัขา้มหากนกัท่องเท่ียว
ไม่ได้รับบริการตามท่ีคาดหวงัไวห้รือได้รับบริการต ่ากว่าท่ีคาดหวงัจะท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความไม่
พอใจและอาจไม่มาใชบ้ริการนั้นอีก (Vroom, 2001)   
         ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ 1) ระดบับริการในอุดมคติ (Ideal 
service level) เป็นระดับบริการท่ีผูบ้ริโภคปรารถนา (Wished) ท่ีจะได้รับซ่ึงในทางปฏิบัติแล้วอาจไม่
สามารถให้บริการระดบันั้นได ้เป็นบริการท่ีลูกคา้ใฝ่ฝันอยากไดรั้บบริการนั้น 2) ระดบับริการท่ีปรารถนา 
(Desired service level) ความคาดหวงัของลูกค้าจะอยู่ในระดับต ่ากว่าระดับในอุดมคติ เรียกว่า ระดับท่ี
ปรารถนา ระดบับริการท่ีปรารถนาจะเป็นระดบับริการท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือหวงัวา่จะไดรั้บบริการอยา่งนั้น
ในสถานการณ์เช่นน้ี ระดบับริการท่ีปรารถนาจะต ่ากวา่ระดบับริการในอุดมคติ 3) ระดบับริการท่ีพอรับได ้
(Adequate service level) เป็นระดับบริการท่ีต ่าท่ีสุดท่ีผูบ้ริโภคจะยอมทนหรือยอมรับได้ โดยปราศจาก
ความไม่พอใจ 4) ระดบับริการท่ีคาดไวล่้วงหนา้ (Predicted service level) เป็นระดบับริการท่ีผูบ้ริโภคหวงั
วา่จะไดรั้บจากธุรกิจท่ีให้บริการ ซ่ึงระดบับริการท่ีคาดไวล่้วงหน้าจะอยูใ่นช่วงตั้งแต่ระดบับริการในอุดม
คติจนถึงระดบับริการท่ีพอรับได ้5) ระดบัระยะห่างท่ียอมรับได ้(Zone of tolerance) เป็นพื้นท่ีท่ีอยูร่ะหวา่ง
ระดบับริการท่ีปรารถนากบัระดบับริการท่ีพอรับได ้เรียกวา่เขตท่ีสามารถยอมรับได ้งานบริการท่ีเสนอแก่
ผูบ้ริโภคถา้อยูใ่นเขตพื้นท่ีน้ีผูบ้ริโภคจะยอมรับได ้แต่ถา้การให้บริการอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ระดบับริการท่ีพอ
รับไดห้รืออยูน่อกพื้นท่ีน้ีผูบ้ริโภคจะไม่สามารถยอมรับได ้(Bitner & Gremler, 2006)  

             งำนวจัิยทีเ่กีย่วกบัควำมคำดหวงัต่อกำรตลำดท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมเมืองรอง   

           วาสนา จตุัพร (2557) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่องานสัปดาห์
สะพานขา้มแม่น ้ าแคว เพื่อศึกษาระดบัความคาดหวงั ระดบัการรับรู้ และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
โดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวงาน
สัปดาห์สะพานขา้มแม่น ้ าแคว จงัหวดักาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และมีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดักาญจนบุรี มีความ
คาดหวงัและการรับรู้ต่อการท่องเท่ียวงานสัปดาห์สะพานขา้มแม่น ้ าแควจงัหวดักาญจนบุรีในดา้นต่างๆ 
ดังน้ี  ด้านภาพลักษณ์และองค์ประกอบของสถานท่ีด้านการแสดงแสง  สี  เสียง ด้านมหรสพ  ด้าน
การละเล่น ด้านร้านจ าหน่ายอาหาร ด้านร้านจ าหน่ายสินคา้ และด้านเจา้หน้าท่ีในบริเวณงาน ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัมีความคาดหวงัมาก มีการรับรู้อย่างมาก จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้
ของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น ้ าแคว จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า 
นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้ ซ่ึงสรุปไดว้า่ นกัท่องเท่ียวไม่พอใจในการมาท่องเท่ียว



41 

 

 

งานสัปดาห์สะพานขา้มแม่น ้ าแคว จงัหวดักาญจนบุรีในทุกดา้น ส่วนงานของวิภาดา พิศดู (2556) ศึกษา
เร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้จริงของการให้บริการการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์กรณีศึกษา หาดส้ม
แป้น จงัหวดัระนอง ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นการให้บริการของนักท่องเท่ียว ดา้นการบริการดา้นอาหาร 
ดา้นการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว มีความคาดหวงัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และดา้นการจดักิจกรรมในการ
สัมผสัวฒันธรรมชนบท ดา้นลกัษณะทางภายภาพของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นการส่งเสริมดา้นการตลาด และ
ดา้นมาตรฐานท่ีใชใ้นการให้บริการท่ีพกัและความปลอดภยั มีความคาดหวงัอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 
ผลการเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้จริงของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวโฮมสเตย ์หาดส้ม
แป้น จงัหวดัระนอง พบว่านักท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัสูงกว่าการรับรู้จริงในทุกดา้น ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเท่ียวไม่พึงพอใจต่อการท่องเท่ียว
โฮมสเตย ์หาดส้มแป้น จงัหวดัระนอง  งานของพรศิริ บินนาราว ี(2557) ศึกษาเร่ืองความคาดหวงัและการ
รับรู้ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จากผลการวิจยัใน
ประเด็นความคาดหวงัและการรับรู้จริงของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน พบวา่มีความแตกต่างในคะแนนเฉล่ียรวมและในแต่ละดา้น ซ่ึงช้ีให้เห็นวา่มีช่องวา่งระหวา่ง
ความคาดหวงัและการรับรู้จริง ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรปรับปรุงและพฒันาการให้บริการ
ท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ เพื่อลดช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้จริงให้นอ้ยท่ีสุด อนัจะน ามาซ่ึง
บริการท่องเท่ียวท่ีเหนือกวา่ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว เพื่อให้นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจและ
พึงพอใจมากท่ีสุด  และงานของณัฐนรี สมิตร (2558) ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบวา่ความ
คาดหวงัของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในพื้นท่ีอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนอยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ี
มีต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นพื้นท่ีอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่นกัท่องเท่ียวเพศชายและเพศ
หญิงมีความคาดหวงัดา้นชุมชนสีเขียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการเปรียบเทียบ
ความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในพื้นท่ีอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนั มีความคาดหวงัแตกต่างกนัในดา้นชุมชนสีเขียว และมีความพึง
พอใจแตกต่างกนัทุกด้านอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 โดยสรุปได้ว่านักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางขา้มาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์มีความคาดหวงัค่อนขา้งมากแต่ทว่ามีความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการจดัการโดยใชแ้นวคิดสีเขียว 7 ขอ้ (7 Green 
Concepts) เพื่อก่อใหเ้กิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นพื้นท่ีอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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2.5  ควำมพงึพอใจต่อกำรตลำดท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเมืองรอง  

          แนวคิดความพึงพอใจ (Satisfaction theory) เป็นแนวคิดเก่ียวกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคได้รับ
สินคา้หรือบริการแลว้และมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้หรือบริการ
นั้นๆ เป็นเจตคติเชิงยืนยนัในระดบัท่ีคาดหวงั ท่ียงัผลมาจากการประเมินประสบการณ์เชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่าท่ีผู ้บริโภคได้รับจริงกับความคาดหวงัท่ีมีต่อสินค้าและบริการ (Navarro, Iglesias, & 
Torres, 2006) เป็นเจตคติโดยรวมของบุคคลท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ภายหลงัการซ้ือ (Solomon, 2007) ในการวจิยั
เป็นท่ียอมรับว่าความพึงพอใจเป็นผลทา้ยสุดของกิจกรรมการบริโภคสินคา้หรือบริการ (Oliver, 1997) 
การพิจารณาความพึงพอใจในแง่การตลาด ความพึงพอใจคือการตอบสนองของผูบ้ริโภคท่ีบรรลุผล โดย
พิจารณาจากลกัษณะพิเศษของสินคา้หรือบริการ หรือตวัของสินคา้หรือบริการเองท่ีสามารถตอบสนอง
ระดับความต้องการบริโภคได้อย่างสมบูรณ์ (Zeithaml et al., 2006) ความรู้สึกสามารถสังเกตได้จาก
พฤติกรรมท่ีแสดงออก3 ลกัษณะ คือ พอใจ ไม่พอใจ หรือเฉยๆ โดยหากสินค้าหรือบริการท่ีผูบ้ริโภค
ไดรั้บต ่ากวา่ความคาดหวงัก็จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ และหากสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บตรง
กบัความคาดหวงั ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจ และหากสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บมากกว่า
ความคาดหวงัก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจมากข้ึน (Kotler & Armstrong, 2002) โดยปกติแลว้ ผลของ
ความรู้สึกพึงพอใจจะเป็นเชิงบวกมากกวา่เชิงลบ (Navarro et al., 2006) จึงสามารถกล่าวไดว้่า ความพึง
พอใจเป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยาท่ีรวมความรู้สึกของการอยูดี่มีสุข (Well-being) และความยนิดี (Pleasure) ท่ี
เป็นผลจากส่ิงท่ีคาดหวงั (Bowden, Dagger, & Elliott, 2009) 
         ทฤษฎีท่ีน ามาใช้เพื่อการศึกษาความพึงพอใจมีนักวิจยัรุ่นแรกๆ ได้แก่ Swan & Combs (1976) ได้
พยายามเช่ือมโยงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเปรียบเทียบระหว่างส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บรู้จากบริการจริง 
(Service perception) กบัความคาดหวงัในบริการ (Service expectation) ซ่ึงเป็นหลกัการตน้ก าเนิดทฤษฎี 
Expectancy Disconfirmation หรือ Disconfirmation Model (Oliver, 1980) โดยแนวคิดทฤษฎีน้ีอธิบายว่า
ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเกิดจากการเปรียบเทียบกนัระหวา่งความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ
ได้รับจากบริการ ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนการใช้บริการกบัความจริงท่ีได้รับหลงัการใช้บริการ(Blackwell et al., 
2006; Bowen & Chen, 2001) การประเมินผลเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและความรู้สึกท่ีไดรั้บจริง
จะเกิดผลใน 3 รูปแบบ คือ ความไม่พึงพอใจซ่ึงเกิดข้ึนในกรณีความรู้สึกท่ีไดรั้บจริงต ่ากวา่ความคาดหวงั 
(Negatively disconfirmed) ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนในกรณีความรู้สึกท่ีได้รับจริงสูงกว่าความคาดหวงั 
(Positively disconfirmed) และ ความรู้สึกเฉยๆ โดยมีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจก ้าก่ึงกนั (Confirmed) 
ความรู้สึกน้ีเกิดข้ึนในกรณีส่ิงท่ีไดรั้บจริงท่ีมีค่าเท่ากบัความคาดหวงั (Blackwell et al., 2006) นอกจากการ
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ใช้ทฤษฎี Expectancy Disconfirmation เพื่ออธิบายความพึงพอใจแลว้ยงัมีทฤษฎีอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในการ
อธิบายไดเ้ช่นกนั อาทิ ทฤษฎี Emotion, Attributions และ Equity เป็นตน้ ซ่ึงทฤษฎีเหล่าน้ีใชอ้ธิบายความ
พึงพอใจไดด้งัน้ี ทฤษฎี Emotion ให้ความส าคญัดา้นอารมณ์กบัระดบัความพึงพอใจ โดยปกติอารมณ์ของ
ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงข้ึนลงอยู่เสมอ หากขณะได้รับสินค้าหรือบริการผูบ้ริโภคมีอารมณ์ดีท าให้เกิด
แนวโน้มพึงพอใจในสินคา้หรือบริการมาก รวมทั้งในขณะท่ีไดรั้บสินคา้หรือบริการผูบ้ริโภคมีอารมณ์ดี 
แมจ้ะไดรั้บสินคา้หรือบริการต ่ากว่าท่ีคาดหวงัก็มีแนวโน้มเกิดความพึงพอใจเช่นกนั ในทางตรงกนัขา้ม
หากขณะไดรั้บสินคา้หรือบริการผูบ้ริโภคเกิดอารมณ์ไม่ดี ก็มีแนวโนม้ไม่พึงพอใจ แมจ้ะไดรั้บสินคา้หรือ
บริการในคุณภาพอยา่งดีก็ตาม (Zeithaml et al., 2006) ทฤษฎี Attributions สามารถอธิบายความพึงพอใจ 
โดยอา้งถึงการรับรู้สาเหตุของเหตุการณ์ต่าง ๆ กล่าวคือ ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจในสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บ ผูบ้ริโภคจะคน้หาเหตุผลหรือสาเหตุมาใชป้ระกอบการประเมิน  หาก
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากสินคา้หรือบริการจริงต ่ากวา่ความคาดหวงั และผูบ้ริโภคหาเหตุผลหรือสาเหตุเพื่อ
อธิบายเหตุการณ์ดงักล่าวได้อย่างเพียงพอ ผูบ้ริโภคอาจยอมรับได้และไม่เกิดความไม่พึงพอใจ ในทาง
กลบักนัหากผูบ้ริโภคไม่สามารถหาเหตุผลหรือสาเหตุเพื่ออธิบายเหตุการณ์ดงักล่าวไดผู้บ้ริโภคอาจไม่พึง
พอใจ (Zeithaml et al., 2006) ส่วนทฤษฎี Equity สามารถอธิบายไดว้า่ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเกิดข้ึน
ได้ ส่วนหน่ึงมาจากการได้รับความเท่าเทียมกนัหรือความยุติธรรมในส่วนน าเขา้ (Input) และผลลัพธ์ 
(Output) ของตนเองเปรียบเทียบกบัของผูอ่ื้น กล่าวคือผูบ้ริโภคจะประเมินคุณค่าจากคุณภาพของสินคา้
หรือบริการท่ีได้รับสิทธิพิเศษท่ีได้รับหรือราคาท่ีตนจ่ายเท่าเทียมกับผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆหรือไม่ หาก
ประเมินแล้วเกิดความเท่าเทียมกนัหรือยุติธรรมผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจในทางกลบักนัหากเกิด
ความไม่เท่าเทียมกนัผูบ้ริโภคอาจเกิดความไม่พึงพอใจได ้(Zeithaml et al., 2006) อยา่งไรก็ตาม ความรู้สึก
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของผูบ้ริโภคเป็นผลจากการประเมินของผูบ้ริโภคบนกระบวนทศัน์ระดบัการ
ยอมรับในความคาดหวงั (Expectation disconfirmation paradigm) ระหวา่งบริการท่ีไดรั้บจริงกบับริการท่ี
คาดหวัง  (Jang & Feng, 2009; Kucukarslan & Nadkarni, 2008; Oliver, 1997; Robinson, 2006) ดังนั้ น
ทฤษฎีท่ีใชอ้ธิบายความพึงพอใจทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้ ทฤษฎี Disconfirmation เป็นทฤษฎีท่ีใช้อธิบาย
ความพึงพอใจได้ดีท่ีสุด (Bigne, Mattila, & Andreau, 2008; Blackwell et al., 2006; Chen, C.F. & Chen, 
F.S., 2010) ส่วนทฤษฎีอ่ืนยงัคงใช้หลักการ Disconfirmation เพียงแต่ทฤษฎีทั้ ง 3 เป็นปัจจยัเสริมท่ีมี
อิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ เม่ือเปรียบเทียบกันระหว่างส่ิงท่ีได้รับจริงกับความ
คาดหวงั การใชท้ฤษฎีทั้ง 3 น้ี จะช่วยเสริมการอธิบายความพึงพอใจใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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          สืบเน่ืองจากทฤษฎี Expectancy Disconfirmation หรือ Disconfirmation Model (Oliver, 1980) ท่ีใช้
อธิบายการประเมินประสบการณ์เชิงเปรียบเทียบระหวา่งส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากสินคา้และบริการจริงกบั
ความคาดหวงัจนกลายเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ท าให้ความคาดหวงัจดัเป็นองคป์ระกอบส าคญั
ท่ีมีผลต่อการรับรู้เชิงประเมินคุณค่าจนเกิดเป็นความพอใจหรือไม่พอใจตามทฤษฎีน้ี ความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงมาจากค าวา่การรับรู้คุณค่าจากคุณภาพบริการ (Zeithaml et al., 2006, pp. 106-
109) เม่ือรับรู้คุณค่าบริการจริงเหนือกวา่ความคาดหวงั หากผูบ้ริโภคมีการยอมรับความคาดหวงัในทิศทาง
ท่ีเป็นบวก (Positively disconfirmed) นัน่ยอ่มหมายถึงความพอใจกบับริการท่ีไดรั้บ แต่หากผูบ้ริโภครับรู้
คุณค่าบริการท่ีไดรั้บจริงต ่ากวา่ความคาดหวงั การยอมรับในความคาดหวงัยอ่มมีทิศทางเป็นไปในทางลบ 
(Negatively disconfirmed) ซ่ึงผลท่ีตามมาคือความไม่พึงพอใจของผูบ้ริโภค (Bigne et al., 2008) ในการ
วิจยัของ Kristensen & Eskildsen (2008) เร่ืองการบูรณาการตวัแบบ SERVQUAL (SERVQUAL model) 
กบัดชันีช้ีวดัความพึงพอใจของลูกคา้แห่งชาติ เพื่อวดัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการธนาคาร และ
บริการบริษทัประกนัภยั โดยใชโ้มเดลโครงสร้างวิเคราะห์ปัจจยัเชิงเหตุ พบวา่ความคาดหวงัมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจ และความภกัดี นอกจากน้ีการวิจยัของ Turkyilmaz & Ozkan (2007) พบวา่ความคาดหวงัมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ โดยความสมดุลระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้คุณค่าท่ีไดรั้บจาก
บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จากวรรณกรรมขา้งตน้สามารถบูรณาการโมเดลปัจจยั
เชิงเหตุไดด้งัภาพท่ี 2.1 
                         ภำพที ่2.1 ปัจจยัเชิงเหตุของความพึงพอใจในบริการของนกัท่องเท่ียว 

 

 

 

                                               (ท่ีมา :  Turkyilmaz & Ozkan, 2007) 

             งำนวจัิยทีเ่กีย่วกบัควำมพงึพอใจต่อกำรตลำดท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมเมืองรอง   

           งานวิจัยของวิธาน จีนาภักด์ิ (2555) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่ออุทยาน
แห่งชาติน ้ าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี ผลการวจิยั พบวา่ 1) ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
มีต่ออุทยานแห่งชาติน ้ าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรีโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 2) นกัท่องเท่ียวชาว
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ไทยท่ีมีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติน ้ าตกเอราวณั  จงัหวดักาญจนบุรีโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 3) นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติน ้ าตกเอราวณั 
จงัหวดักาญจนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั 4)นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึง
พอใจต่ออุทยานแห่งชาติน ้ าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั 5) นกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติน ้ าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี โดยรวมไม่แตกต่าง
กนั ในขณะท่ีงานของสุนิษา เพญ็ทรัพย ์และคณะ (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ พบว่า  นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความ
สะดวกในระดบัมาก โดยนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจด้านบรรยากาศความร่มร่ืน การมีบริเวณให้นั่ง
พกัผ่อนอย่างเพียงพอ มีการเดินทาง ท่ีสะดวก สภาพแวดล้อมของสถานท่ีได้รับการดูแลและบริเวณ
โดยรอบมีความสะอาด นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านน ้ าแร่มีความสะอาด 
บริสุทธ์ิ โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นบ่อแช่น ้ าพุร้อนมีให้บริการเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว 
ป้ายแนะน าเก่ียวกบัวิธีการใชบ้่อน ้ าพุร้อน การดูแลและซ่อมแซมบริเวณโดยรอบของบ่อน ้ าพุร้อน และมี
ศาลาและห้องอาบน ้ าไวบ้ริการอยู่ในระดับมาก อีกทั้ งนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจด้านบุคลากรผู ้
ให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านความเต็มใจในการให้บริการ  ความพร้อมท่ีจะ
ให้บริการ ความสุภาพอ่อนโยน ความสามารถในการให้รายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว รวมถึงการ
ให้ค  าแนะน าในเร่ืองต่างๆแก่ผูใ้ช้บริการ นอกจากน้ี นักท่องเท่ียวยงัมีความพึงพอใจด้านกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก โดยนอกจากจะมีบริการอาบน ้ าแร่เพื่อสุขภาพแลว้ ยงัมีสปาและนวดแผนไทย
ไวบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวดว้ย อีกทั้งยงัมีบริการเช่าจกัรยานเพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดช้มทศันียภาพโดยรอบ 
และมีร้านขายของท่ีระลึกให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ยีย่มชมและเลือกซ้ือของฝาก โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเป็น
เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดยรวมทุกดา้นแตกต่าง
กนั นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดยรวมทุกดา้น
แตกต่างกนั และนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพโดยรวมทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ในการศึกษาน้ี ยงัมีขอ้เสนอแนะ
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวดว้ย ไดแ้ก่ (1) ดา้นการอ านวยความสะดวก ควรมีการจดัหาท่ี
นัง่พกัผ่อนให้มากข้ึนในบริเวณโดยรอบ ควรจดัให้มีห้องอาบน ้ าแร่ส่วนตวั และควรมีการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์เพิ่มมากข้ึนและให้ดีกว่าท่ีมีอยู่ ยงัคงเป็น
ปัญหาหลกั การขาดแคลนเงินทุนในการพฒันาส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจะท าให้นักท่องเท่ียวไม่ได้รับความ
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สะดวกในการเดินทางมาท่องเท่ียว และอาจไม่อยากเดินทางมาท่องเท่ียวอีก (3) ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ 
ควรเพิ่มจ านวนบุคลากรผูใ้ห้บริการมากกวา่น้ีควรมีบุคลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
เพื่อส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกัใชป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเพิ่มมากข้ึน พร้อมทั้งควรจดั
ให้บุคลากรอยูใ่นแต่ละสถานท่ีท่ีให้บริการ โดยรอบบ่อน ้ าพุร้อน (4) ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ควรเพิ่ม
ความหลากหลายของกิจกรรมให้มากข้ึน เพื่อเป็นทางเลือกแก่นกัท่องเท่ียว และควรเพิ่มการทา กิจกรรม
ร่วมกบัชุมชนให้มากยิ่งข้ึน (5) ควรมุ่งเนน้การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางดา้นสุขภาพใหเ้ด่นชดั เพื่อเสนอ
เป็นจุดขาย ท่ีมีศกัยภาพและได้รับการพฒันาอย่างเพียงพอและต่อเน่ือง รวมทั้งการเตรียมการสาหรับ
รองรับ ปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนด้วย (6) ประชาสัมพนัธ์ทางการท่องเท่ียว โดยเป็นรูปแบบการ
ท่องเท่ียวในด้านอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็นภาพพจน์ทางด้านลบต่อจังหวดั ส่งเสริมการเดินทางท่องเท่ียวแบบ
ครอบครัว และกลุ่มสตรีรวมทั้งกลุ่มเยาวชนและส่งเสริมการท่องเท่ียวของกลุ่มท่ีมาเยอืนท่ีมีคุณภาพ กลุ่ม
ครอบครัวและกลุ่มสนใจเฉพาะ (7) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเท่ียว โดยเน้นรูปแบบการ
ท่องเท่ียวท่ีพัฒนาใหม่ๆ และการให้การศึกษาข้อมูล การท าความเข้าใจในแหล่งท่องเท่ียวมากข้ึน
โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว 

2.6  กำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่กำรตลำดกำรท่องเทีย่วเมืองรอง 

         การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัผลิตภณัฑ์หรือบริการก่อนท่ีจะ
น าเสนอผลิตภณัฑน์ั้นแก่ผูบ้ริโภค โดยจะนิยมใชใ้นกรณีท่ีผลิตภณัฑ์ของบริษทัมีลกัษณะเหมือนกบัคู่แข่ง
ขนัดว้ยการสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้และบริการ ซ่ึงมีผลต่อการเลือกและสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้ (Aaker, 2001: 154) เน่ืองจากมูลค่าเพิ่มเป็นส่ิงท่ีนอกเหนือจากผูบ้ริโภคคาดวา่หรือตอ้งการจะไดรั้บ 
หรือเกินความคาดหมายของผูบ้ริโภค (Levittis, 1980) ทั้งน้ีมูลค่าเพิ่มอาจหมายรวมถึงการเพิ่มหรือเสริม
ส่ิงใหม่ๆ สู่ตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Chernatory & Dall’Olmo., 2000) 
นอกจากมูลค่าเพิ่มจะช่วยใหผ้ลิตภณัฑต์อบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจไดม้ากข้ึนแลว้ ยงั
ช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Competitive advantaged) ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในระยะยาว 
(Naumann, 1995) ทั้ งน้ีควรมีความสัมพนัธ์กบัความต้องการของผูบ้ริโภคบรรลุผลของการสร้างก าไร 
(Prentice & Andersen, 2003) และคุม้ค่ากบัตน้ทุนหรือเวลาท่ีเสียไป การสร้างมูลค่าเพิ่มเป็น วิธีการสร้าง
ความแตกต่างให้กับผลิตภณัฑ์ (Aaker, 2001) เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากสินค้าและ
บริการ เน่ืองจากส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการไม่ใช่แค่คุณค่า แต่เป็นมูลค่าเพิ่มท่ีท าให้ลูกคา้มีความรู้สึกมากกว่า
ความพอใจ ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหสิ้นคา้และบริการผา่นห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) 
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ทั้งในส่วนของลูกคา้ (Supply chain) และลูกคา้ (Demand chain) อยา่งครบวงจรทั้งระบบ โดยจะเก่ียวขอ้ง
กับหน่วยงานทั้ งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ผูข้ายปัจจัยการผลิต (Supplier) การจัดหาวตัถุดิบ 
(Material procurement) ฝ่ ายออกแบบผลิตภัณฑ์  (Product designers) ผู ้ท่ี จ ัดจ าห น่ าย (Distributors) 
การตลาด (Marketing) และหน่วยงานลูกคา้สัมพนัธ์ (Contact center) เป็นต้น (Modal, 2010) การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือและความพึงพอใจของลูกคา้ (Aaker, 2001) ในบริบทของการ
ท่องเท่ียวนั้น จะเป็นการสร้างความแตกต่างดา้นแหล่งท่องเท่ียวและการบริการเพื่อท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิด
ความพึงพอใจ (Jago et al., 2000) การน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่องเท่ียวท่ีเหนือกวา่ (Superior Tourism product 
offering) จะเป็นการออกแบบลกัษณะต่างๆ ของสินคา้หรือบริการทางการท่องเท่ียวให้แตกต่างจากคู่
แข่งขนั และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวได ้ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ 
1) วตัถุดิบ (Ingredient) หรือส่วนประกอบ (Component) ซ่ึงเป็นวสัดุขั้นพื้นฐานท่ีใช้ในการผลิตหรือ
ประกอบเป็นสินคา้หรือบริการ 2) การน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่องเท่ียว (Product offering) เป็นการใชว้ตัถุดิบ
หรือส่วนประกอบท่ีท าให้มีความแตกต่างในสินคา้หรือบริการและมีคุณค่าเหนือกวา่คู่แข่งขนั 3) การรวม
ผลิตภณัฑ์ท่องเท่ียว (Combining products) เป็นการรวมคุณสมบติัของหลายผลิตภณัฑเ์ขา้ไวใ้นผลิตภณัฑ์
เดียว 4) รูปลักษณะของการท่องเท่ียว (Features) เป็นลักษณะทางกายภาพท่ีสามารถมองเห็นได ้
ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งมีการพฒันารูปลกัษณะผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึนเร่ือยๆ ทั้งน้ีลกัษณะใหม่ๆ 
นั้นจะตอ้งเป็นท่ีตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 5) การออกแบบ (Design) เป็นการสร้างรูปลกัษณะโดยรวมท่ีมี
ผลกระทบต่อหนา้ท่ีของผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 6) นวตักรรมและ
เทคโนโลยี (Technological innovation) เป็นการคน้หาหรือสร้างสรรค์ หรือประดิษฐ์คิดคน้ผลิตภณัฑ ์
หรือเทคโนโลยีใหม่ท่ียงัไม่มีมาก่อน และน าไปสู่การปฏิบติั (Aaker, 2001; Modal, 2010) นอกจากการ
สร้างความแตกต่างดา้นแหล่งท่องเท่ียวและการบริการเพื่อท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจแลว้ ใน
บริบทของการท่องเท่ียวยงัตอ้งพิจารณาสร้างความแตกต่างดา้นบุคลากร (Personnel differentiation) ดว้ย 
เป็นการสร้างความแตกต่างในคุณสมบติัของบุคลากร องคก์รจะมีขอ้ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนัโดยใชร้ะบบ
การจา้งและการฝึกอบรมพนกังานให้เหนือกวา่คู่แข่งขนั คือ (1) มีความสามารถ (Competence) บุคลากร
จะตอ้งมีความช านาญและมีความรู้ในแหล่งท่องเท่ียว รู้จกัสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวเป็นอยา่งดี 
(2) มีความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) บุคลากรจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี มีความเป็นกันเองและมี
วญิญาณในการตดัสินใจและแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ไม่แสดง
ความไม่พอใจใหน้กัท่องเท่ียวเห็น (3) มีความเช่ือถือได ้(Credibility) บุคลากรจะตอ้งมีความน่าเช่ือถือ (4) 
มีความไวว้างใจได้ (Reliability) บุคลากรจะต้องท างานด้านการบริการด้วยความซ่ือสัตย์ (5) การ



48 

 

 

ติดต่อส่ือสาร (Communication) บุคลากรตอ้งให้ความพยายามท่ีจะท าความเขา้ใจกบันักท่องเท่ียวด้วย
ภาษาท่ี เข้าใจง่าย  (Tolba, 2006) นอกจากน้ี  การสร้างความแตกต่างด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Distribution channel differentiation) ในบริบทการท่องเท่ียวก็ควรตอ้งพิจารณา เป็นการใช้ช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดการเดินทางมาท่องเท่ียว ซ่ึงช่องทางท่ีใชจ้ะมีหลายรูปแบบ หลกั
ในการใช้ช่องทางการจดัจ าหน่ายคือ (1) มีความครอบคลุม (2) มีความเช่ียวชาญ (3) มีการด าเนินงานท่ี
แตกต่าง (Aaker, 2001) รวมถึงการสร้างความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ (Image differentiation) อนัเป็นการ
สร้างความแตกต่างด้านความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว แม้ว่า
ผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดเ้หมือนกนั แต่นกัท่องเท่ียวจะรับรู้ถึง
ความแตกต่างในภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ไดโ้ดยการช้ีจุดเด่นในตวัผลิตภณัฑ์ ดงันั้นกลยุทธ์ดา้นความ
แตกต่างในภาพลักษณ์ โดยใช้เคร่ืองมือ การส่ือสารการตลาดเขา้มาช่วยในการพฒันาภาพลักษณ์ตรา
สินคา้ โดยการติดต่อส่ือสารผา่นส่ือต่างๆ ในรูปของสัญลกัษณ์ ส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทย ุและโทรทศัน์ บรรยากาศ 
และเหตุการณ์ (Modal, 2010) ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะเป็นการน าแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มมาปรับใชเ้พื่อการ
ยกระดบัให้กบัแหล่งท่องเท่ียวรวมถึงผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินของจงัหวดัสิงห์บุรี เพื่อดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัสิงห์บุรีเพิ่มข้ึนท าใหน้กัท่องเท่ียวกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า (Repeat visitation) เกิดการบอก
ต่อ (Word-of-mouth) รวมถึงเพื่อดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ินอย่างเต็มใจโดยไม่ค  านึงถึงเร่ือง
ของราคาท่ีอาจสูงข้ึน 
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บทที ่3 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

              การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ รายได ้ภูมิล าเนา ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 
2) เพื่อวเิคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 3) เพื่อเสนอกลยุทธ์การยกระดับการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรอง
จงัหวดัสิงห์บุรีให้เกิดคุณค่าทางวฒันธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน การวจิยัน้ีด าเนินการวจิยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) มีการศึกษา ดงัน้ี 

              3.1  ประชากร 

              3.2  กลุ่มตวัอยา่ง 

              3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

              3.4  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั  

              3.5  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 

              3.6  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

              3.7  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.1  ประชำกร 
       ประชากรในงานวิจยัน้ีคือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดั
สิงห์บุรี จ านวน 530,101 คน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. กรมการท่องเท่ียว, 2561)  

3.2  กลุ่มตัวอย่ำง 

       งานวิจยัน้ีพิจารณาความเหมาะสมของกลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัท่ีใช้เคร่ืองมือเทคนิคทางสถิติ 
Structural Equation Modeling (SEM) ท่ีสามารถก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 100-150 ตวัอยา่ง โดยถือ
ว่ามีความเหมาะสมกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล และให้ผลการวิจยัท่ีน่าพึงพอใจ (Ding, Velicer & Harlow, 
1995) แต่เน่ืองจาก Kerlinger (1986) ไดอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัอย่างกบัความคลาดเคล่ือน
หรือความผิดพลาดของผลการวิจยัวา่ กลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็กจะมีความผิดพลาดไดม้าก ถา้กลุ่มตวัอยา่งมี
ขนาดใหญ่ ความผิดพลาดจะมีนอ้ยและโดยทัว่ไปแลว้ การใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่จะดีกวา่การใชก้ลุ่ม
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ตวัอย่างท่ีมีขนาดเล็กเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด นอกจากน้ีเกณฑ์ตามแนวคิดของ Boomsma  
(1983) ยงัไดเ้สนอว่าขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมควรเป็น 400 ตวัอย่าง ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเลือกพิจารณา
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ความผดิพลาดไม่เกินร้อยละ 
5  ซ่ึงในพื้นท่ีท่ีมีการจดัเก็บขอ้มูล  เป็นการเจาะจงพื้นท่ีซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั อนั
ประกอบดว้ย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนส่วนใหญ่ไดร้ะบุไวใ้น 6 อ าเภอ ดงันั้นจึงเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota  sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยค านึงถึงสัดส่วนองคป์ระกอบของ
ประชากร อ าเภอละ 67 คน รวมกลุ่มตวัอย่างจ านวนรวมทั้งส้ิน 402 คน และเลือกกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละ
อ าเภอแบบบงัเอิญจนครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ ดงัน้ี 

ตำรำงที่ 3.1  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัสิงห์บุรี 

แหล่งท่องเทีย่วทีใ่ช้ในกำรเก็บข้อมูล จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
เตาเผาแม่น ้านอ้ย  อ.บางระจนั 67 
วดัโพธ์ิเกา้ตน้ อ.ค่ายบางระจนั 67 

วดัพระนอนจกัรสีห์วรวหิาร อ.เมือง 67 

วดัพิกุลทอง อ.ท่าชา้ง         67 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี 67 

วดักุฎีทอง อ.พรหมบุรี   67 

รวม 402 

 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
            เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีจดัท าข้ึนตามผล
ของการศึกษาการด าเนินการด้านการตลาดท่องเท่ียว ด้านอตัลกัษณ์วฒันธรรมของจงัหวดัสิงห์บุรีจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนและกรอบแนวคิด (Conceptual framework)  ท่ีได้ออกแบบเพื่อแสวงหา
ค าตอบเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี ซ่ึงมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดงัน้ี 
             ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ภูมิล าเนา มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 
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             ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการตลาด
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัสิงห์บุรี  
            ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เป็นแบบค าถามปลายเปิดเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดแ้สดงความคิดเห็นต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีอยา่งอิสระ 

3.4  กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวจัิย  
               การสร้างแบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
              ขั้นท่ี 1 ท าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัสิงห์บุรีท่ีใชใ้นการศึกษา  
              ขั้นท่ี 2 ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และประโยชน์
ของการวิจยัโดยการท าโครงสร้างแบบสอบถาม  โดยเรียงล าดบัค าถามแยกหมวดหมู่ตามตวัแปรส่วน
ประสมทางการตลาด 
              ขั้นท่ี 3 ตรวจสอบและปรับปรุงร่างแบบสอบถาม โดยจะตรวจสอบดูถอ้ยค าส านวนประโยคท่ีใช้
ความชดัเจนของค าถามหรือค าอธิบายของค าถาม ความครบถว้นของขอ้มูลท่ีจะไดจ้ากค าถามแต่ละขอ้ 
              ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีสร้างข้ึนพร้อมแบบประเมินไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความรู้
และประสบการณ์เฉพาะดา้นจ านวน 3 ท่าน นกัวิชาการดา้นการท่องเท่ียว นกัวิชาการดา้นบริหารธุรกิจ 
และ นักวิชาการด้านการตลาด ตรวจคุณภาพด้านความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content validity) เพื่อ
พิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัและความเหมาะสมของส านวนภาษา  
              ขั้นท่ี 5 ปรับปรุงแบบสอบถามตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะ 
              ขั้นท่ี 6 น าแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีไดผ้า่นการแกไ้ขจากผูท้รงคุณวุฒิแลว้ไปทดลองใช ้(Try-out) 
กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการจะศึกษา จ านวน 30 ชุด แลว้น ามาตรวจสอบหาค่า
ความเช่ือมัน่ โดยการค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) (Cronbach, 
1990) ก่อนน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 402 คน 

3.5  กำรตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 
          ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแบบสอบถามโดยน าไปตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา (Content validity) และการตรวจสอบหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือแบบสอบถาม (Reliability) 
โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
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              ขั้นท่ี 1 ตรวจสอบหาค่าความตรงเชิงเน้ือหาเพื่อท าการตรวจสอบขอ้ค าถามว่าเน้ือหาตรงตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวห้รือไม่ โดยใช้แบบประเมินหาค่าดชันีความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของขอ้
ค าถามรายข้อ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) รวมทั้ งข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงข้อ
ค าถาม ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัควรมีค่า IOC มากกวา่ 0.50 และถา้มีค่า IOC นอ้ยกวา่ 0.50 ค าถาม
ขอ้นั้นจะถูกตดัทิ้ง (Rovinelli & Hambleton, 1977) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  
                ใหค้ะแนน +1   เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
                ใหค้ะแนน   0    เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
                ใหค้ะแนน  -1    เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
               จากนั้น น าคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละขอ้ค าถามมาค านวณหาค่า IOC โดยมีสูตรค านวณดงัน้ี  
                                                     IOC =   ∑ 𝑟  
                                                                     𝑛  
                โดย  IOC    หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
                ∑𝑟   หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิต่อเน้ือหาทั้งหมด  
                   𝑛      หมายถึง   จ านวนผูท้รงคุณวุฒิ  
                โดยเกณฑคื์อ  

                           1)  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
                           2)  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต  ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง 
               ซ่ึงจากการตรวจคุณภาพด้านความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content validity) เพื่อพิจารณาความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยัของผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ไดผ้ลคือค่าดชันีช้ี
วดัความสอดคลอ้งผา่นเกณฑทุ์กรายขอ้ โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.6-1.0 และมีค่าเฉล่ีย IOC ท่ี 
0.85 จากการตรวจสอบแบบสอบถามโดยการตรวจสอบเน้ือหาพบวา่ความสอดคลอ้งและความเหมาะสม
ของขอ้ค าถามรายขอ้ ไดค้่า IOC มากกวา่ 0.5 ซ่ึงถือวา่ความเหมาะสมของค าถามผา่นเกณฑทุ์กขอ้ 

              ขั้นท่ี 2 น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะไปทดสอบ (Try out) กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน จากนั้น น าผลไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดย
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาดว้ยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เพื่อหาค่าความเช่ือถือได้
ของเคร่ืองมือวดัตวัแปรท่ีใช้ในงานวิจยั โดยค่าท่ีเหมาะสมตอ้งไม่ต ่ากว่า 0.70 จึงจะแสดงว่ามีค่าความ
เช่ือมัน่สูง (Kankanhalli & Ye, 2015) ซ่ึงมีสูตรดงัน้ี  

 



53 

 

 

 
 
 

                                         K     คือ  จ านวนขอ้ค าถาม  
                           α   คือ  ค่าความเช่ือมัน่  
                                         Si       คือ  ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ค าถาม  
                                         St       คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม  

        ซ่ึงจากการทดสอบพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาด้วยวิธีของครอนบาคของแบบสอบถามท่ีน าไป
ทดสอบมีค่าเท่ากบั 0.95 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.70 ทุกค่า แสดงวา่แบบสอบถามในงานวจิยัน้ีมีความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูง สามารถน าไปเก็บแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 402 คนได ้

3.6  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       ผูว้ิจยัใช้การวิจยัภาคสนาม (Field Research) โดยจะเก็บรวบรวมขอ้มูลนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงมรดกวฒันธรรมท่ีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ส่วนใหญ่ไดร้ะบุไว ้โดย
เลือกแหล่งท่องเท่ียวเชิงมรดกวฒันธรรมท่ีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัให้ความส าคญัมากท่ีสุดในแต่ละอ าเภอ
เป็นสถานท่ีในการเก็บขอ้มูล ประกอบด้วย 1) อ าเภอบางระจนั ไดแ้ก่ เตาเผาแม่น ้ าน้อย  2) อ าเภอค่าย
บางระจนั ไดแ้ก่ วดัโพธ์ิเกา้ตน้ 3) อ าเภอเมือง ไดแ้ก่ วดัพระนอนจกัรสีห์วรวิหาร 4) อ าเภอท่าชา้ง ไดแ้ก่ 
วดัพิกุลทอง 5) อ าเภออินทร์บุรี ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี และ 6) อ าเภอพรหมบุรี ไดแ้ก่ 
วดักุฎีทอง โดยลงพื้นท่ีทั้งในเวลาราชการและในวนัหยุด  โดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งอ าเภอละ 
67 คน รวมกลุ่มตวัอย่างจ านวนรวมทั้งส้ิน 402 คน และเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Haphazard or 
Accidental Sampling) 

3.7  กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

              ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์ตวัแปร 
(Factor analysis) เพื่อน าไปสู่การสรุปผลขอ้มูลท่ีมีจ  านวนหลายตวัแปรให้มีตวัแบบจ าลองท่ีมีจ านวนตวั
แปรนอ้ยลง การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชส้ถิติเชิงพรรณนา สถิติร้อยละ วดัค่าความแตกต่างโดยใช ้t-test  เพื่อ
หาค่าความแตกต่างเร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมือง
รองจงัหวดัสิงห์บุรี ดงัน้ี 
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              3.7.1 วิเคราะห์ขอ้มูลด้านปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวไทยด้วยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  
             3.7.2 วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ด้านผลิตภณัฑ์การ
ท่องเท่ียว อาทิเช่น ความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการรับรู้ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมทอ้งถ่ิน วิถีชีวิต
ชุมชน เทศกาลประเพณี (2) ด้านราคา อาทิเช่น ความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเท่ียว (3) ด้านสถานท่ี อาทิเช่น ความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวกของ
สถานท่ี การเดินทางและการเข้าถึงสถานท่ีท่องเท่ียว (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด อาทิเช่น ความ
คาดหวงัและความพึงพอใจต่อการโฆษณาประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บเก่ียวกบั
แหล่งท่องเท่ียว (5) ด้านบุคลากร อาทิเช่น ความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้ข้อมูล
ข่าวสาร (6) ดา้นกระบวนการให้บริการอาทิเช่น ความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อขั้นตอนการติดต่อ
ขอ้มูลตลอดจนการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว และ (7) ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ อาทิเช่น ความคาดหวงั
และความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทศัน์ ส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงในแต่ละองคป์ระกอบใชแ้บบวดัท่ีเป็นค าถามปลาย
ปิดกับมีค าตอบให้เลือกตอบ โดยใช้เคร่ืองมือการวดัเจตคติตามวิธีของลิเคิร์ท   (Likert’s scale) โดย
ก าหนดการให้คะแนน ใช้เกณฑ์ความเบ่ียงเบนมาตรฐานให้คะแนนช่วงความรู้สึกเท่าๆ กนั เป็น 5 ช่วง
แบบต่อเน่ือง (Bryman & Bell, 2011) ซ่ึงไดก้ าหนดดงัน้ี  
               5 หมายถึง ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจมากท่ีสุด 
               4 หมายถึง ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจมาก 
               3 หมายถึง ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจปานกลาง 
               2 หมายถึง ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจนอ้ย 
               1 หมายถึง ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
       การแปลผลแบบสอบถามความคาดหวงัและความพึงพอใจ  แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ คาดหวงัและพึง
พอใจมากท่ีสุด คาดหวงัและพึงพอใจมาก คาดหวงัและพึงพอใจปานกลาง คาดหวงัและพึงพอใจนอ้ย และ
คาดหวงัและพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาระดบัคาดหวงัและความพึงพอใจจากการค านวณ
อนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
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          สูตรการค านวณหาอนัตรภาคชั้น 
          อนัตรภาคชั้น                                      =            คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                                                                                                จ  านวนระดบั 
                                                                     =                         5 - 1 
                                                                                                   5 
          จากการค านวณไดอ้นัตรภาคชั้น        =                        0.80 
             4.21– 5.00   หมายถึง  นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจมากท่ีสุด 
             3.41– 4.20  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจมาก 
             2.61– 3.40  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจปานกลาง 
             1.81– 2.60  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจนอ้ย 
             1.00 –1.80  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

             3.7.3 เม่ือไดค้่าน ้ าหนกัรายขอ้ของตวัแปรทั้ง 2 โมเดล คือความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจ
หลงัการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยแลว้ ผูว้จิยัก็จะน ามาเปรียบเทียบกนัโดยหาจุดท่ีสามารถพฒันา
ต่อได้ หรือหา GAP ด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่าง
หรือ IPA (Importance performance analysis) ต่อส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑ์การ
ท่องเท่ียว (2) ราคา (3) สถานท่ี (4) การส่งเสริมการตลาด (5) บุคลากร (6) กระบวนการให้บริการและ (7) 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ซ่ึงเทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัและความพึง
พอใจของกลุ่มตวัอยา่งหรือเทคนิค IPA น้ีเป็นเทคนิคท่ีใชว้ิเคราะห์เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑเ์พื่อ
วดัผลหรือประเมินการยอมรับในตวัสินคา้ของผูบ้ริโภคในการตลาดลกัษณะเฉพาะรูปแบบต่าง ๆ เป็น
วธีิการวิเคราะห์ท่ีใชไ้ดง่้ายส าหรับการประเมินหรือวดัผลในคุณลกัษณะผลประกอบการและความส าคญั
ของผลิตภัณฑ์ซ่ึงสามารถก่อให้เกิดการพฒันาในด้านการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Martilla & James, 
1977)  โดยงานวิจยัน้ีจะใชเ้ทคนิค IPA ในการวิเคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีมีต่อการตลาด
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม วธีิการวเิคราะห์จะใชก้ราฟช่วยในการวเิคราะห์โดยจะแบ่งกราฟออกเป็นแกนตั้ง
และแกนนอน โดยแกนตั้งจะบอกระดับความส าคญัของความคาดหวงัท่ีมีต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีและแกนนอนจะบอกระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการตลาด
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี โดยภายในกราฟจะแบ่งการวดัเป็น 2 ระดบั คือ
ระดบัสูงและระดบัต ่า การแบ่งแกนส าหรับการวิจยัใช้ค่า 3.40 มาวดัการก าหนดให้ค่าเฉล่ียระดบัของ
ความคาดหวงัหรือความพึงพอใจตั้งแต่มากถึงมากท่ีสุด การแบ่งแกนของระดบัของความคาดหวงัและ
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ความพึงพอใจในกราฟจะแบ่งการวิเคราะห์เป็น 4 ลักษณะ (Choi & Chu, 2000) โดยเม่ือน าค่าความ
คาดหวงัและความพึงพอใจมาเปรียบเทียบกนัในแต่ละคุณสมบติัผลลพัธ์ท่ีได้ตกอยู่ท่ี Quadrants ใด จะ
สามารถอธิบายความหมายไดด้งัน้ี  
                 Quadrant I (Concentrate here) คือคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อนกัท่องเท่ียวแต่นักท่องเท่ียว
ไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอ ในงานวิจยัน้ีจะหมายถึงระดบัความคาดหวงัต่อการตลาดท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีอยู่ในระดบัสูง แต่ความพึงพอใจต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีต ่ากวา่มาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยูใ่นระดบั 3.41–
5.00 และคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 1.00 – 3.39 
                 Quadrant II (Keep up the good work) คือ ผู ้ให้บริการสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีใน
คุณลักษณะท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคญัมาก ในงานวิจยัน้ีจะหมายถึงระดับการตลาดท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีอยู่ในระดับสูงและความพึงพอใจต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีสูงกวา่มาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยูใ่นระดบั 3.41–
5.00 และคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 3.41 – 5.00 
                Quadrant III (Low priority) คือผลงานการบริการต ่า ในคุณลกัษณะท่ีไม่ส าคญัต่อนกัท่องเท่ียว 
ผูใ้หบ้ริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อน ในงานวิจยัน้ีจะหมายถึงระดบัความคาดหวงัการตลาด
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีอยู่ในระดับต ่าและความพึงพอใจต่อการตลาด
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีต ่ากวา่มาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยูใ่น
ระดบั 1.00–3.39 และคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 1.00 – 3.39 
               Quadrant IV (Possible over skill) คือผู ้ให้บ ริการให้ความส าคัญมากเกินความจ าเป็นใน
คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัน้อยต่อการตดัสินใจของนักท่องเท่ียว ในงานวิจยัน้ีจะหมายถึงระดบัความ
คาดหวงัการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีอยู่ในระดบัต ่าและความพึงพอใจ
การตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีสูงกว่ามาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความ
คาดหวงัอยูใ่นระดบั 1.00–3.39 และคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 3.41 – 5.00 
              การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั จะพิจารณาจากค่าทางสถิติ ดงัน้ี 
                1) ค่ า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy) และค่ า  p-value จากการ
ทดสอบแบบ Bartlett’s test of sphericity  เป็นการทดสอบความเหมาะสมของกลุ่มตวัอย่างในโมเดลท่ี
สร้างข้ึน โดยพิจารณาจากค่า KMO ท่ีเกิน 0.5 หรือร้อยละ 50 และค่า p-value ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ <0.05 
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                2) ค่า Communalities จากการหมุนแกนดว้ยวิธี Varimax  เพื่อจดักลุ่มตวัแปรอิสระ ซ่ึงค่าท่ีได้
จะแสดงตวัแปรนั้นเป็นตวัแปรท่ีดีหรือไม่เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัแปรอ่ืน โดยค่า Initial statistic จะมีค่าอยู่
ระหวา่ง 0-1 หากตวัแปรใดท่ีมีค่าต ่ากวา่นั้น ตอ้งถูกตดัออกจากโมเดล 

            การวิเคราะห์องค์ประกอบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อทดสอบแบบจ าลองสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดว้ยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis) โดยใช้โปรแกรม AMOS (Analysis of moment 
structures) version 22.0  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของโมเดลการวดัในแต่ละองค์ประกอบ และ
วิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างหรือ SEM (Structural equation model analysis) ในการทดสอบ
แบบจ าลองและสมมติฐานการวจิยั เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปรและวเิคราะห์
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยอาศัยโมเดลเชิงเหตุผลจากกรอบแนวคิดเพื่อตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล ซ่ึงการประเมินผลความถูกตอ้งของโมเดล จะมีดว้ยกนั 2 ส่วน คือประเมินความ
กลมกลืนของโมเดลแบบขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในภาพรวม  (Overall model fit measure) และประเมินความ
กลมกลืนของผลลพัธ์ในส่วนประกอบท่ีส าคญัของโมเดล (Component  fit measure)  (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 
2542) โดยการประเมินน้ีจะน าไปสู่การพฒันาโมเดลความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วน
ประสมการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัสิงห์บุรีก่อนเดินทางมาจงัหวดัสิงห์บุรี  และความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัสิงห์บุรีหลัง
เดินทางมาจงัหวดัสิงห์บุรี   

                  1) ประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลประจกัษ์ในภาพรวม ค่าสถิติท่ีใช้ในการ
ประเมินความกลมกลืนไดแ้ก่ 

                     ก. ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi  square statistics) ท าการทดสอบวา่เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม
ของประชากรแตกต่างจากเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจากการประมาณค่าหรือไม่  (Bollen, 1989) 
ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงันั้นถา้ค่าไคสแควร์ไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แสดงวา่เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากรร่วมจากการประเมินค่าสรุปได้
วา่โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

                    ข. ดชันีบ่งบอกความกลมกลืน (Fit index) เป็นดชันีท่ีบ่งบอกถึงความกลมกลืนของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์กบัโมเดลท่ีก าหนดข้ึน ไดแ้ก่ ดชันี GFI (Goodness fit index) NFI (Normal fit index) ซ่ึงมีค่าอยู่
ระหวา่ง 0 ถึง 1 แต่ค่าท่ีสูงกวา่ 0.90 ถือวา่โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Arbuckle, 2005) 
โดยค่าท่ีเขา้ใกล ้1 สูงจะบ่งบอกวา่โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลสูง (Bollen, 1989)  และดชันีวดัระดบั



58 

 

 

ความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (Comparative fit index) จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 โดยดชันี CFI ท่ีเขา้ใกล ้1 
แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

                    ค . ดัช นี  RMSEA (Root mean square error of approximation) เป็ นดัช นี ท่ี ถู กพัฒนาข้ึน
เน่ืองจากการทดสอบไคสแควร์ ค่าสถิติข้ึนอยู่กบักลุ่มตวัอย่าง (n) ต่อชั้นแห่งความเป็นอิสระ (df) หาก
จ านวนพารามิเตอร์เพิ่มข้ึน ส่วนขอลค่าไคสแควร์ก็จะลดลง ท าให้การทดสอบมีแนวโน้มไม่มีนยัส าคญั 
ซ่ึงค่า RMSEA จะเป็นดัชนีบ่งบอกความไม่กลมกลืนของโมเดลกับเมทริกซ์ความแปรปรวนของ
ประชากร ซ่ึงค่าท่ีได้ควรมีค่าต ่ากว่า 0.05 (Brown & Cudeek, 1993) แต่ก็ไม่ควรเกิน 0.8 จึงจะเป็นค่าท่ี
ยอมรับ หาก RMSEA ปรากฏค่าเท่ากับ 0 จะแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนอย่างแท้จริง (Exact fit) 
(Arbuckle, 2005) 

                   ง . ค่ า  RMR (Root mean square residual) เป็ นดัช นี ท่ี ว ัดค่ า เฉ ล่ี ย ส่ วน ท่ี เห ลื อจากก าร
เปรียบเทียบขนาดของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปรของประชากรกับการ
ประเมินค่า ซ่ึงดชันีจะใชไ้ดดี้เม่ือตวัแปรสังเกตทั้งหมดเป็นตวัมาตรฐาน (Standard variable) โดยค่าท่ีใกล ้
0 แสดงวา่โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Bollen, 1989)   

                    จ. ค่า CMIN/DF Chi square statistic comparing the tested model and the independent model 
with the saturated model) ค่าท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์จะมี
ค่าท่ีน้อยกว่า 3 โดยค่าท่ีเข้าใกล้ 1 จะเป็นค่าท่ีดีท่ีสุด แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์

3.8  กำรวเิครำะห์เชิงคุณภำพ 

         ในงานวิจยัน้ี นอกจากจะท าการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณเพื่อให้ทราบถึงความคาดหวงัและความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแลว้ ผูว้ิจยัยงัได้
ด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพด้วย โดยเก็บข้อมูลกับประชากรท้องถ่ินหรือกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั (Key 
Informants) ซ่ึงก าหนดประชากรทอ้งถ่ินออกเป็น 3 กลุ่ม คือ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และ
ชุมชนทอ้งถ่ินจาก 6 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอพรหมบุรี อ าเภอเมือง อ าเภออินทร์บุรี อ าเภอบางระจนั อ าเภอ
ค่ายบางระจนั และอ าเภอท่าชา้ง ซ่ึงจะใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) ท่ีมี
การก าหนดคุณสมบติั (Control characteristics of interest) และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวจงัหวดั
สิงห์บุรี  ซ่ึงเลือกสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นตลาดท่องเท่ียว  ไดแ้ก่หน่วยงานภาครัฐ โดยจะก าหนด
คุณสมบติัคือเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงานเพื่อ
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ส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของจงัหวดัสิงห์บุรี การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การ
จดัการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร การพฒันาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว การส่งเสริมจารีตประเพณี  
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การเสริมสร้างประสิทธิภาพการตลาดผลิตภณัฑ์ภูมิภาค (OTOP) 
และการสร้างความเขม้แข็งทางการคา้ดว้ยภูมิปัญญา การจดัตั้งศูนยแ์สดงสินคา้ การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท่ีมีต่อการท่องเท่ียว  ตลอดจนการใหบ้ริการดา้นการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
การท่องเท่ียวของจงัหวดัสิงห์บุรี โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจากหน่วยงานภาครัฐมีจ านวน
รวมทั้ งส้ิน 7 คน ประกอบด้วย 1) ตัวแทนปลัดจงัหวดั (ผูอ้  านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดั) 2) ตวัแทนผูอ้  านวยการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั (นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ การ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั) 3) ตวัแทนนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (นกัพฒันาการท่องเท่ียวช านาญ
การ) 4) ประชาสัมพนัธ์จงัหวดั) 5) วฒันธรรมจงัหวดั 6) พาณิชยจ์งัหวดั 7) พฒันาชุมชน กลุ่มตวัอยา่งจาก
หน่วยงานภาคเอกชนจะเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการก าหนดคุณสมบติัคือเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรี ประกอบดว้ย สมาคมหรือชมรม ท่ีจดัตั้งหรือรวมตวักนัเพื่อส่งเสริม
การพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรี และพฒันาวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียว โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ห้
ข้อมูลส าคัญจะเป็นผูท่ี้มีต าแหน่งสูงสุดขององค์กร จ านวน 3 คน และผูป้ระกอบการภาคเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ผูด้  าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวท่ีอาศยัในชุมชนหรือผูท่ี้ยา้ยเขา้
มาเพื่อท าธุรกิจ และจะตอ้งมีการด าเนินธุรกิจภายในจงัหวดัสิงห์บุรีไม่ต ่ากว่า 20 ปี  จ  านวน 5 คน โดย
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจากหน่วยงานภาคเอกชน มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 8 คน ประกอบดว้ย 1) 
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรี 2) ตวัแทนหอการคา้จงัหวดั 3) ประธานชมรม
มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน 4) ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหาร 5) ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหาร 6) ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจท่ีพกัแรม 7) ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรม 8) ผูป้ระกอบการธุรกิจของท่ีระลึก  ส่วนกลุ่มตวัอย่าง
จากชุมชนจะเป็นกลุ่มท่ีมีการก าหนดคุณสมบติั โดยตอ้งเป็นคนในทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาไม่ต ่ากวา่ 25 
ปี และเป็นผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และภูมิปัญญา ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นปราชญ์
ชาวบา้นหรือนกัสืบประวติัศาสตร์ของจงัหวดั โดยจากการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาก 6 อ าเภอ 
รวมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจากชุมชนทั้งส้ิน 8 คน โดยกลุ่มตวัอย่างจากชุมชน ประกอบดว้ย 1) ชุมชนจาก
อ าเภอเมือง (นักสืบประวติัศาสตร์และมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน) 2) ชุมชนจากอ าเภอค่ายบางระจนั (สมาชิก
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัและปราชญช์าวบา้น) 3) ชุมชนจากอ าเภอพรหมบุรี (ประธานสภาวฒันธรรม
ต าบลหวัป่าและปราชญช์าวบา้น) 4) ชุมชนจากอ าเภอพรหมบุรี (ประธานวฒันธรรมต าบลบางน ้ าเช่ียว) 5) 
ชุมชนจากอ าเภอพรหมบุรี (ประธานชมรมไทยพวน) 6) ชุมชนจากอ าเภอบางระจนั (กรรมการสภา
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วฒันธรรม) 7) ชุมชนจากอ าเภอท่าช้าง (กรรมการสภาวฒันธรรม) และ 8) ชุมชนจากอ าเภออินทร์บุรี 
(กรรมการสภาวฒันธรรม) ในการเก็บข้อมูลกับประชากรท้องถ่ินหรือกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) น้ี ผูว้ิจยัใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi structure in-depth interview) เป็นแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิด (Opened-ends interview) มีประเด็นค าถาม ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การมีส่วนร่วมด้าน
การตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรี  ส่วนท่ี 2 ความน่าสนใจของจงัหวดัสิงห์บุรีท่ีจะสามารถน ามาพฒันา
ดา้นการตลาดท่องเท่ียว ส่วนท่ี 3 แนวทางการยกระดบัการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดั
สิงห์บุรีให้เกิดคุณค่าทางวฒันธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  ผูว้ิจยั
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากเอกสารมาท าการ
สังเคราะห์เพื่อก าหนดประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์กลุ่มท่ีคัดเลือกไว ้โดยศึกษาค้นควา้เอกสาร 
(Documentary study) เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary source) ต่างๆ อาทิ  ต ารา 
บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วิจยัภาคสนาม (Field research) เพื่อให้ไดข้อ้มูลปฐมภูมิ (Primary source) ท่ี
เป็นเร่ืองราวของจงัหวดัสิงห์บุรีเก่ียวกบัวฒันธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท่ีไดจ้ากการบอกเล่าเร่ืองราวของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั รวมถึงใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - participant observation) เพื่อศึกษา
บริบทต่างๆเบ้ืองตน้ในพื้นท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี นอกจากน้ี ผูว้ิจยัได้มีการจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการสอบถามนกัท่องเท่ียวในประเด็นความคาดหวงัและความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี เพื่อน าไปวิเคราะห์
ร่วมกันสู่แนวทางการจดักลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรี โดยมี
ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและคุณค่าอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว ซ่ึงประชากรในส่วนน้ี
ประกอบดว้ยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล 3 กลุ่มท่ีเคยให้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และ
ชุมชนทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 
 
 



61 

 

 

บทที ่4 
ผลกำรวจิัย 

             จากการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การยกระดบัการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 
ไดผ้ลการวจิยั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

             4.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวไทย 

             4.2  ผลการวิเคราะห์ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวไทยท่ีมีต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 

             4.3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไทยท่ีมีต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 

             4.4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวไทยท่ีมีต่อ
ความพึงพอใจการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี (สมมุติฐานขอ้ท่ี 1) 

             4.5  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวไทยท่ีมีต่อ
ความคาดหวงัการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี (สมมุติฐานขอ้ท่ี 2) 

             4.6  ผลการทดสอบความมีนยัส าคญั ความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวไทยท่ีมีต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี (สมมุติฐานขอ้ท่ี 3)  

             4.7  ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไทย
ต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี ด้วยเทคนิค Importance performance 
analysis (IPA) 

             4.8  ผลวเิคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model analysis : SEM ) 
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4.1  ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเทีย่ว 
       4.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 

                               ตำรำงที่ 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 

ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   ชาย 

 
142 

 
35.3 

   หญิง 260 64.7 
รวม 402 100.0 

2. อาย ุ
   ไม่เกิน 20 ปี 

 
9 

 
2.2 

   21-30 ปี 111 27.6 
   31-40 ปี 167 41.5 
   41-50 ปี 93 23.1 
   51-60 ปี 8 2.0 
   60 ปี ข้ึนไป 14 3.5 

รวม 402 100.0 
3. สถานภาพการสมรส 
   โสด 

 
179 

 
44.5 

   สมรส 223 55.5 
รวม 402 100.0 

4. ระดบัการศึกษา 
   ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 

 
84 

 
20.9 

   ปริญญาตรี 206 51.2 
   ปริญญาโท 70 17.4 
   ปริญญาเอก 42 10.4 

รวม 402 100.0 
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                        ตำรำงที่ 4.1  (ต่อ) 

ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
5. อาชีพ 
   รับราชการ 

 
52 

 
12.9 

   ธุรกิจส่วนตวั 117 29.1 
   พนกังานรัฐวสิาหกิจ 113 28.1 
   พนกังานบริษทัเอกชน 70 17.4 
   อ่ืน ๆ 50 12.4 

รวม 402 100.0 
6. รายไดต่้อเดือน 
   ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั15,000 บาท 

 
82 

 
20.4 

   15,001-20,000 บาท 136 33.8 
   20,001-30,000 บาท 105 26.1 
   มากกวา่ 30,000 บาท 79 19.7 

รวม 402 100.0 
7. ภูมิล าเนา 
   กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
143 

 
35.6 

   ภาคเหนือ 13 3.2 
   ภาคตะวนัออก 
   ภาคกลาง 

77 
103 

16.7 
30.6 

   ภาคใต ้ 11 2.7 
   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) 55 11.2 

รวม 402 100.0 
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           จากตารางท่ี 4.1  แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวจ านวน 402 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 เป็นเพศหญิง
มากท่ีสุด จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7  รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 
มีช่วงอายรุะหวา่ง 31–40 ปี มากท่ีสุด จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือมีช่วงอายรุะหวา่ง 
21-30 ปี จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6  และมีช่วงอายุระหวา่ง 41-50  ปี จ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.1 ตามล าดบั โดยนกัท่องเท่ียวมีช่วงอายรุะหวา่ง 51-60 ปี มาท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีนอ้ยท่ีสุด คือมี
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 มีสถานภาพการสมรสมากท่ีสุด จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5  
รองลงมาคือมีสถานภาพโสด จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 
จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2  รองลงมาคือจบการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 84  คน คิด
เป็นร้อยละ 20.9  และจบการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4  ตามล าดบั โดย
นกัท่องเท่ียวจบการศึกษาระดบัปริญญาเอก มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือมีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ท า
ธุรกิจส่วนตวัมากท่ีสุด จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 รองลงมาคือเป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 
113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 เป็นพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 รับราชการ 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 และท าอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ อาชีพ พ่อค้าแม่ค้า แม่บ้าน รับจา้งทัว่ไป 
เกษียณอายุ ขา้ราชการบ านาญ ครูอตัราจา้ง แพทย ์พระภิกษุ เกษตรกร นกัแสดงและนกัศึกษา จ านวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 136 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมามีรายไดร้ะหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.1  และมีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 ตามล าดับ โดย
นักท่องเท่ียวมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท มีจ านวนน้อยท่ีสุด คือมีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 
เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ จงัหวดันครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี  
สมุทรสาครมากท่ีสุด จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาคือเดินทางมาจากภาคกลาง ได้แก่ 
จงัหวดัลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ตาก เพชรบุรี ราชบุรี อุทยัธานี นครสวรรค ์
พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6  เดินทางมาจากภาคตะวนัออก ได้แก่ 
จงัหวดัชลบุรี จนัทบุรี ระยอง จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 เดินทางมาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(ภาคอีสาน) ไดแ้ก่ จงัหวดัสุรินทร์ มหาสารคาม ยโสธร อุดรธานี นครราชสีมา ชยัภูมิ สกลนคร กาฬสินธ์ุ 
อุบลราชธานี อ านาจเจริญ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2  และเดินทางมาจากภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดั
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2  ตามล าดบั  โดยนกัท่องเท่ียวเดินทางมา
จากภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัยะลา ภูเก็ต พทัลุง สงขลา ชุมพร ตรัง ปัตตานี ระนอง พงังา มีจ านวนน้อยท่ีสุด 
คือมีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7  
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4.2  ผลกำรวิเครำะห์ควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกำรตลำดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองรอง
จังหวดัสิงห์บุรี 

     4.2.1  ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 

ตำรำงที ่4.2  ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง   
           วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 

n = 402 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 
จ านวน 

X  S.D. 
ระดบั
ความ 
ส าคญั 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

แหล่งท่องเท่ียวมีเอกลกัษณ์ 7 14 77 198 106 3.95 .866 มาก 
ประวติัความเป็นมาของสถานท่ี 5 45 48 222 82 3.82 .937 มาก 
ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ท่ีไม่เคยทราบ 7 35 51 53 256 4.28 1.091 มากท่ีสุด 
ร่องรอยสะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ี 
    ยงัคงอยู ่

8 40 24 186 144 4.04 .988 มาก 

กิจกรรมท่ีจดัภายในแหล่งท่องเทียวมี 
    เอกลกัษณ์ 

6 39 53 221 83 3.83 .921 มาก 

การไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 7 9 66 138 182 4.19 .910 มาก 
ของท่ีระลึกท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 5 34 35 230 98 3.95 .897 มาก 
อาหารท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 7 9 74 193 119 4.01 .853 มาก 

รวม 3.99 .822 มาก 
 

         จากตารางท่ี  4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความคาดหวงัต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว พบว่า ระดบัความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.99 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .822 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความ
คาดหวงัในขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ท่ีไม่เคยทราบ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนการไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ ร่องรอยสะท้อนถึงประวติัศาสตร์ท้องถ่ินท่ียงัคงอยู่ อาหารท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน  
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แหล่งท่องเท่ียวมีเอกลกัษณ์ ของท่ีระลึกท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน กิจกรรมท่ีจดัภายในแหล่งท่องเท่ียวมี
เอกลกัษณ์ และ ประวติัความเป็นมาของสถานท่ี นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในระดบัมาก ตามล าดบั 

     4.2.2  ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของราคา 
 

ตำรำงที ่4.3  ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง 
                       วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของราคา 

n = 402 

ราคา 
จ านวน 

X  S.D. 
ระดบัความ 
ส าคญั นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ท่ีสุด 

การก าหนดราคาเคร่ืองสกัการะ / ค่าเช่าวตัถุ 
   มงคลท่ีสมเหตุสมผล 

7 9 39 246 101 4.06 .770 มาก 

การก าหนดราคาอาหารท่ีสมเหตสุมผล 5 16 53 247 81 3.95 .793 มาก 
การก าหนดราคาสินคา้ของท่ีระลึกท่ี 
    สมเหตุสมผล 

7 14 60 113 208 4.25 .951 มากท่ีสุด 

ความคุม้ค่าของค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 
   สิงห์บุรีโดยรวม 

6 10 65 152 169 4.16 .897 มาก 

รวม 4.00 .727 มาก 
 

         จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความคาดหวงัราคาของนกัท่องเท่ียว พบว่า ระดบัความ
คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .727 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุดในการก าหนดราคาสินคา้ของท่ี
ระลึกท่ีสมเหตุสมผล ส่วนความคุม้ค่าของค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวสิงห์บุรีโดยรวม การก าหนดราคา
เคร่ืองสักการะ / ค่าเช่าวตัถุมงคลท่ีสมเหตุสมผล และการก าหนดราคาอาหารท่ีสมเหตุสมผล นกัท่องเท่ียว
มีความคาดหวงัในระดบัมาก ตามล าดบั  
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             4.2.3  ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ตำรำงที ่4.4  ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง 
  วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่าย 

n = 402 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ านวน 

X
 

S.D. 
ระดบัความ 
ส าคญั นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ท่ีสุด 

ความสะดวกในการเดินทางมาแหล่งท่องเท่ียว 35 29 211 120 35 4.00 .937 มาก 
ความชดัเจนของป้ายบอกทาง 38 56 114 187 38 4.08 1.065 มาก 
ความเช่ือมต่อของแหล่งท่องเท่ียวท่ีท าให ้
    สามารถไปไดห้ลายท่ีในคราวเดียวกนั 

9 71 93 222 9 4.28 .949 มากท่ีสุด 

รวม 4.00 .937 มาก 

         จากตารางท่ี  4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความคาดหวงัต่อช่องทางการจัดจ าหน่ายของ
นกัท่องเท่ียว พบวา่ ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .937 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเท่ียวมีความ
คาดหวงัในระดบัมากท่ีสุดในความเช่ือมต่อของแหล่งท่องเท่ียวท่ีท าให้สามารถไปได้หลายท่ีในคราว
เดียวกัน ส่วนความชัดเจนของป้ายบอกทาง และความสะดวกในการเดินทางมาแหล่งท่องเท่ียว  
นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในระดบัมาก ตามล าดบั  
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     4.2.4  ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของการส่งเสริมการตลาด 

ตำรำงที ่4.5  ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง   
  วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของการส่งเสริมการตลาด 

n = 402 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
จ านวน 

X  S.D. 
ระดบัความ 
ส าคญั นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ท่ีสุด 

ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีรับรู้ผา่นส่ือมีผลต่อการ 
    ตดัสินใจ 

5 11 45 195 146 4.15 .836 มาก 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล ประเพณี ท่ีรับรู้ผา่นส่ือ 
   มีผลต่อการตดัสินใจ  

7 9 26 176 184 4.30 .826 มากท่ีสุด 

ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีรับรู้จากการแนะน า 
   ของผูท่ี้เคยมาใชบ้ริการมีผลต่อการตดัสินใจ 

6 10 39 174 173 4.24 .848 มากท่ีสุด 

รวม 4.30 .826 มากท่ีสุด 

         จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความคาดหวงัต่อการส่งเสริมการตลาดของนกัท่องเท่ียว 
พบว่า ระดับความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวต่อการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 4.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .826 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัใน
ระดบัมากท่ีสุดในเร่ืองของขอ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล ประเพณี ท่ีรับรู้ผา่นส่ือมีผลต่อการตดัสินใจ และขอ้มูล
แหล่งท่องเท่ียวท่ีรับรู้จากการแนะน าของผูท่ี้เคยมาใชบ้ริการมีผลต่อการตดัสินใจ ตามล าดบั ส่วนขอ้มูล
แหล่งท่องเท่ียวท่ีรับรู้ผา่นส่ือมีผลต่อการตดัสินใจ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในระดบัมาก  
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     4.2.5  ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของบุคลากร 

ตำรำงที ่4.6  ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง 
                      วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของบุคลากร 

n = 402 

ดา้นบุคลากร 
จ านวน 

X  S.D. 
ระดบัความ 
ส าคญั นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ท่ีสุด 

ความเพียงพอของเจา้หนา้ท่ีอ านวยความ 
    สะดวก 

7 14 52 199 130 4.07 .863 มาก 

ความเพียงพอของมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีใหข้อ้มูล 6 36 26 146 188 4.18 1.004 มาก 
ความรู้ความเช่ียวชาญของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศก ์
   ทอ้งถ่ินท่ีใหข้อ้มูล 

7 9 68 189 129 4.05 .857 มาก 

ความน่าสนใจในการถ่ายทอดขอ้มูลของ 
    เจา้หนา้ท่ี/ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

6 15 42 172 167 4.19 .884 มาก 

ความครบถว้นในการตอบขอ้สงสยัของ 
    เจา้หนา้ท่ี/ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

5 33 31 90 243 4.32 1.023 มากท่ีสุด 

รวม 4.32 1.023 มากท่ีสุด 
 

           จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความคาดหวงัต่อบุคลากรของนกัท่องเท่ียว พบวา่ ระดบั
ความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวต่อบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.32 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.023 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุดในความ
ครบถว้นในการตอบขอ้สงสัยของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ส่วนความน่าสนใจในการถ่ายทอดขอ้มูล
ของเจา้หน้าท่ี/มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน  ความเพียงพอของมคัคุเทศก์ท้องถ่ินท่ีให้ข้อมูล ความเพียงพอของ
เจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวก และความรู้ความเช่ียวชาญของเจา้หน้าท่ี/มคัคุเทศก์ท้องถ่ินท่ีให้ข้อมูล 
นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในระดบัมาก ตามล าดบั 
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     4.2.6  ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของกระบวนการการใหบ้ริการ 

ตำรำงที่ 4.7  ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง 
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของกระบวนการการใหบ้ริการ 

n = 402 

ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ 
จ านวน 

X  S.D. 
ระดบัความ 
ส าคญั นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ท่ีสุด 

ระบบขั้นตอนในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 8 8 95 105 186 4.13 .965 มาก 
ความเหมาะสมในการจดัเวลาเท่ียวชมแหล่ง 
     ท่องเท่ียว 

6 10 69 85 232 4.31 .950 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมในการจดัเวลาเพือ่ใหข้อ้มูล 
    เก่ียวกบัสถานท่ีของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศก ์
   ทอ้งถ่ิน 

7 43 35 167 150 4.02 1.023 มาก 

ความพร้อมของศูนยบ์ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียว 5 11 56 174 156 4.15 .867 มาก 
ความพร้อมของป้าย/เอกสารเพื่อประกอบการ 
   ใหข้อ้มูลความรู้ของแหล่งท่องเท่ียว 

7 9 79 87 220 4.25 .963 มากท่ีสุด 

ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี(Wi-Fi) 6 10 95 145 146 4.03 .920 มาก 

รวม 4.19 .950 มาก 
 

         จากตารางท่ี  4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความคาดหวงัต่อกระบวนการการให้บริการของ
นกัท่องเท่ียว พบว่า ระดบัความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวต่อกระบวนการการให้บริการโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .950 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความ
คาดหวงัในระดบัมากท่ีสุดในเร่ืองความเหมาะสมในการจดัเวลาเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียว และ ความพร้อม
ของป้าย/เอกสารเพื่อประกอบการให้ขอ้มูลความรู้ของแหล่งท่องเท่ียว ตามล าดบั ส่วนความพร้อมของ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียว  ระบบขั้นตอนในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว  ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี 
(Wi-Fi) และความเหมาะสมในการจดัเวลาเพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีของเจา้หน้าท่ี/มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน 
นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในระดบัมาก ตามล าดบั 
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        4.2.7  ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของส่ิงแวดลอ้มทางภายภาพ 

ตำรำงที่ 4.8  ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของส่ิงแวดลอ้มทางภายภาพ 

n = 402 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางภายภาพ 
จ านวน 

X  S.D. 
ระดบัความ 
ส าคญั นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ท่ีสุด 

ความเป็นระเบียบในการจดัภูมิทศัน์ภายใน 
    แหล่งท่องเท่ียว 

7 9 62 200 124 4.06 .841 มาก 

ความสะอาดภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 5 11 39 201 146 4.17 .824 มาก 
ความสะอาดของสาธารณูปโภค (หอ้งน ้ า) 6 10 45 177 164 4.20 .853 มาก 
ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเท่ียว  
   (ท่ีนัง่พกั) 

7 9 68 117 201 4.23 .929 มากท่ีสุด 

ความพร้อมของท่ีจอดรถภายในแหล่งท่องเท่ียว 6 9 74 134 179 4.17 .921 มาก 
ความเป็นระเบียบของการจดัวางท่ีตั้งร้านอาหาร  7 9 62 198 126 4.06 .844 มาก 
ความเป็นระเบียบของการจดัวางท่ีตั้งร้านของ 
    ท่ีระลึก 

6 6 60 204 126 4.09 .806 มาก 

รวม 4.13 .671 มาก 

         จากตารางท่ี  4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความคาดหวังต่อส่ิงแวดล้อมทางภายภาพของ
นกัท่องเท่ียว พบวา่ ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อส่ิงแวดลอ้มทางภายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ค่าเฉล่ีย 4.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .671 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเท่ียวมีความ
คาดหวงัในระดบัมากท่ีสุดในส่ิงอ านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเท่ียว (ท่ีนัง่พกั) ส่วนความสะอาด
ของสาธารณูปโภค (ห้องน ้ า) ความสะอาดภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว ความพร้อมของท่ีจอดรถภายใน
แหล่งท่องเท่ียว ความเป็นระเบียบของการจดัวางท่ีตั้งร้านของท่ีระลึก ความเป็นระเบียบในการจดัภูมิทศัน์
ภายในแหล่งท่องเท่ียว และความเป็นระเบียบของการจดัวางท่ีตั้งร้านอาหาร  นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงั
ในระดบัมาก ตามล าดบั 

 



72 

 

 

     4.2.8 ผลรวมค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 
 

ตำรำงที่ 4.9  ผลรวมค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ี 
                       มีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 

n = 402 

ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ 
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี X  S.D. ระดบั 

ดา้นผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 3.99 .822 มาก 

ดา้นราคา 4.00 .727 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.00 .937 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.30 .826 มากท่ีสุด 
ดา้นบุคลากร 4.32 1.023 มากท่ีสุด 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.19 .950 มาก 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 4.13 .671 มาก 

รวม 4.11 .751 มาก 

 
            จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีพบวา่ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  ค่าเฉล่ีย 4.11 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .751  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความ
คาดหวงัในระดับมากท่ีสุดต่อด้านบุคลากร และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนความคาดหวงัด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้าน
ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในระดบัมาก ตามล าดบั 
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4.3  ผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของนักท่องเที่ยวทีม่ีต่อกำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองรอง
จังหวดัสิงห์บุรี 

     4.3.1  ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของผลิตภณัฑ ์

ตำรำงที่ 4.10  ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง 
                       วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของผลิตภณัฑ์ 

n = 402 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 
จ านวน 

X  S.D. 
ระดบั
ความ 
ส าคญั 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

แหล่งท่องเท่ียวมีเอกลกัษณ์ 51 46 109 137 59 3.27 1.218 ปานกลาง 
ประวติัความเป็นมาของสถานท่ี 22 83 134 108 55 3.23 1.092 ปานกลาง 
ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ท่ีไม่เคยทราบ 152 141 70 28 11 2.02 1.039 นอ้ย 
ร่องรอยสะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ี 
    ยงัคงอยู ่

83 91 78 78 72 2.91 1.400 ปานกลาง 

กิจกรรมท่ีจดัภายในแหล่งท่องเทียวมี 
    เอกลกัษณ์ 

132 96 84 59 31 2.41 1.288 นอ้ย 

การไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 95 131 88 62 26 2.49 1.193 นอ้ย 
ของท่ีระลึกท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 137 166 76 15 8 1.98 .927 นอ้ย 
อาหารท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 81 120 115 61 25 2.57 1.152 นอ้ย 

รวม 2.61 .621 ปานกลาง 

            จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว พบว่าระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.61  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .621  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คือแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์  ประวติัความเป็นมาของสถานท่ี  และ
ร่องรอยสะท้อนถึงประวติัศาสตร์ท้องถ่ินท่ียงัคงอยู่ ตามล าดับ ในขณะท่ีระดับความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย ไดแ้ก่ อาหารท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน  การ
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ กิจกรรมท่ีจดัภายในแหล่งท่องเทียวมีเอกลักษณ์ ขอ้มูลเชิง
ประวติัศาสตร์ท่ีไม่เคยทราบ และของท่ีระลึกท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน ตามล าดบั 
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     4.2.2  ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
จงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของราคา 

ตำรำงที่ 4.11  ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง 
                       วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของราคา 

n = 402 

ราคา 
จ านวน 

X  S.D. 
ระดบัความ 
ส าคญั นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ท่ีสุด 

การก าหนดราคาเคร่ืองสกัการะ / ค่าเช่าวตัถุ  
  มงคลท่ีสมเหตุสมผล 

62 57 115 113 55 3.10 1.257 ปานกลาง 

การก าหนดราคาอาหารท่ีสมเหตสุมผล 16 49 181 105 51 3.31 .977 ปานกลาง 
การก าหนดราคาสินคา้ของท่ีระลึกท่ี 
   สมเหตุสมผล 

91 167 110 25 9 2.24 .946 นอ้ย 

ความคุม้ค่าของค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 
   สิงห์บุรีโดยรวม 

15 40 91 178 78 3.66 1.019 มาก 

รวม 3.08 .596 ปานกลาง 

            จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจต่อราคาของนกัท่องเท่ียว พบว่า ระดบั
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อราคาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.08 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .596  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบัมาก คือความคุม้ค่า
ของค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวสิงห์บุรีโดยรวม ส่วนระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีอยู่ในระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ การก าหนดราคาอาหารท่ีสมเหตุสมผล และการก าหนดราคาเคร่ืองสักการะ / ค่าเช่าวตัถุ
มงคลท่ีสมเหตุสมผล ในขณะท่ีการก าหนดราคาสินคา้ของท่ีระลึกท่ีสมเหตุสมผล นักท่องเท่ียวมีความ          
พึงพอใจในระดบันอ้ย  
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     4.2.3  ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ตำรำงที่ 4.12  ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่าย 

n = 402 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ านวน 

X  S.D. 
ระดบัความ 
ส าคญั นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ท่ีสุด 

ความสะดวกในการเดินทางมาแหล่งท่องเท่ียว 19 34 157 126 66 3.46 1.016 มาก 
ความชดัเจนของป้ายบอกทาง 71 142 127 41 21 2.50 1.060 นอ้ย 
ความเช่ือมต่อของแหล่งท่องเท่ียวท่ีท าให ้
    สามารถไปไดห้ลายท่ีในคราวเดียวกนั 

54 94 145 81 28 2.84 1.108 ปานกลาง 

รวม 2.93 .666 ปานกลาง 

 

         จากตารางท่ี  4.12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อช่องทางการจัดจ าหน่ายของ
นกัท่องเท่ียว พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .666  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความ
พึงพอใจต่อความสะดวกในการเดินทางมาแหล่งท่องเท่ียวในระดบัมาก ส่วนความเช่ือมต่อของแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีท าให้สามารถไปไดห้ลายท่ีในคราวเดียวกนั นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
ในขณะท่ีความชดัเจนของป้ายบอกทาง นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบันอ้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

 

 

      4.3.4  ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของการส่งเสริมการตลาด 
 

ตำรำงที่ 4.13  ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของการส่งเสริมการตลาด 

n = 402 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
จ านวน 

X  S.D. 
ระดบัความ 
ส าคญั นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ท่ีสุด 

ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีรับรู้ผา่นส่ือมีผลต่อการ   
  ตดัสินใจ 

15 68 152 107 60 3.32 1.040 ปานกลาง 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล ประเพณี ท่ีรับรู้ผา่นส่ือ 
  มีผลต่อการตดัสินใจ  

56 119 118 70 39 2.79 1.173 ปานกลาง 

ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีรับรู้จากการแนะน า 
  ของผูท่ี้เคยมาใชบ้ริการมีผลต่อการตดัสินใจ 

17 38 109 158 80 3.61 1.040 มาก 

รวม 3.24 .713 ปานกลาง 

         จากตารางท่ี 4.13 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการตลาดของนกัท่องเท่ียว 
พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .713 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจใน
ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีรับรู้จากการแนะน าของผูท่ี้เคยมาใชบ้ริการมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก ส่วน 
ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีรับรู้ผา่นส่ือมีผลต่อการตดัสินใจ และขอ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล ประเพณี ท่ีรับรู้ผา่น
ส่ือมีผลต่อการตดัสินใจ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
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     4.3.5  ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของบุคลากร 

ตำรำงที่ 4.14  ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง   
                      วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของบุคลากร 

n = 402 

ดา้นบุคลากร 
จ านวน 

X  S.D. 
ระดบัความ 
ส าคญั นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ท่ีสุด 

ความเพียงพอของเจา้หนา้ท่ีอ านวยความ 
   สะดวก 

111 129 119 31 12 2.26 1.04
0 

นอ้ย 

ความเพียงพอของมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีใหข้อ้มูล 215 139 38 7 3 1.62 .788 นอ้ยท่ีสุด 
ความรู้ความเช่ียวชาญของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศก ์
   ทอ้งถ่ินท่ีใหข้อ้มูล 

169 158 55 15 5 1.83 .889 นอ้ย 

ความน่าสนใจในการถ่ายทอดขอ้มูลของ 
    เจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

154 167 58 17 6 1.89 .906 นอ้ย 

ความครบถว้นในการตอบขอ้สงสยัของ 
   เจา้หนา้ท่ี/ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

154 161 62 19 6 1.91 .925 นอ้ย 

รวม 1.93 .707 นอ้ย 

         จากตารางท่ี 4.14  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อบุคลากรของนักท่องเท่ียว พบว่า 
ระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย ค่าเฉล่ีย 1.93 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .707  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อบุคลากรไดแ้ก่ 
ความเพียงพอของเจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวก   ความครบถ้วนในการตอบข้อสงสัยของเจา้หน้าท่ี/
มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ความน่าสนใจในการถ่ายทอดขอ้มูลของเจา้หน้าท่ี/มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ความรู้ความ
เช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ี/มัคคุเทศก์ท้องถ่ินท่ีให้ข้อมูล นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
ตามล าดบั ในขณะท่ีความเพียงพอของมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีใหข้อ้มูล นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบั
นอ้ยท่ีสุด 
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        4.3.6  ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของกระบวนการการใหบ้ริการ 

ตำรำงที่ 4.15  ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง  
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของกระบวนการการใหบ้ริการ 

n = 402 

ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ 
จ านวน 

X  S.D. 
ระดบัความ 
ส าคญั นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ท่ีสุด 

ระบบขั้นตอนในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 16 57 165 129 35 3.27 .947 ปานกลาง 
ความเหมาะสมในการจดัเวลาเท่ียวชมแหล่ง 
    ท่องเท่ียว 

29 86 170 92 25 3.00 .991 ปานกลาง 

ความเหมาะสมในการจดัเวลาเพือ่ใหข้อ้มูล 
    เก่ียวกบัสถานท่ีของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศก ์
   ทอ้งถ่ิน 

151 167 64 15 5 1.90 .887 นอ้ย 

ความพร้อมของศูนยบ์ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียว 72 142 142 37 9 2.43 .961 นอ้ย 
ความพร้อมของป้าย/เอกสารเพื่อประกอบการ 
   ใหข้อ้มูลความรู้ของแหล่งท่องเท่ียว 

128 115 106 34 19 2.26 1.133 นอ้ย 

ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี(Wi-Fi) 99 143 113 33 14 2.30 1.039 นอ้ย 

รวม 2.52 .623 นอ้ย 

         จากตารางท่ี  4.15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการการให้บริการของ
นกัท่องเท่ียว พบว่า ระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อกระบวนการการให้บริการโดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย ค่าเฉล่ีย 2.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .623 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าระบบขั้นตอนใน
การเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว และความเหมาะสมในการจดัเวลาเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั ส่วนความพร้อมของศูนยบ์ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียว ความพร้อม
ด้านเทคโนโลยี (Wi-Fi) ความพร้อมของป้าย/เอกสารเพื่อประกอบการให้ข้อมูลความรู้ของแหล่ง
ท่องเท่ียว และความเหมาะสมในการจดัเวลาเพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย ตามล าดบั   
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     4.3.7  ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของส่ิงแวดลอ้มทางภายภาพ 

ตำรำงที่ 4.16  ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกในแต่ละดา้นของส่ิงแวดลอ้มทางภายภาพ 

n = 402 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางภายภาพ 
จ านวน 

X  S.D. 
ระดบัความ 
ส าคญั นอ้ย

ท่ีสุด 
นอ้ย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ท่ีสุด 

ความเป็นระเบียบในการจดัภูมิทศัน์ภายใน 
   แหล่งท่องเท่ียว 

19 66 161 113 43 3.24 1.004 ปานกลาง 

ความสะอาดภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 15 49 154 121 63 3.42 1.013 มาก 
ความสะอาดของสาธารณูปโภค (หอ้งน ้ า) 48 83 164 77 30 2.90 1.080 ปานกลาง 
ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเท่ียว  
   (ท่ีนัง่พกั) 

51 93 143 84 31 2.88 1.116 ปานกลาง 

ความพร้อมของท่ีจอดรถภายในแหล่ง 
   ท่องเท่ียว 

46 66 154 87 49 3.07 1.151 ปานกลาง 

ความเป็นระเบียบของการจดัวางท่ีตั้ง 
   ร้านอาหาร  

54 120 129 67 32 2.76 1.125 ปานกลาง 

ความเป็นระเบียบของการจดัวางท่ีตั้งร้านของ 
   ท่ีระลึก 

122 146 79 34 21 2.22 1.124 นอ้ย 

รวม 2.92 .741 ปานกลาง 
         

         จากตารางท่ี  4.16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อส่ิงแวดล้อมทางภายภาพของ
นกัท่องเท่ียวพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อส่ิงแวดลอ้มทางภายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.92 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .741 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ความสะอาดภายใน
บริเวณแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบัมาก ส่วนความเป็นระเบียบในการจดัภูมิ
ทัศน์ภายในแหล่งท่องเท่ียว ความพร้อมของท่ีจอดรถภายในแหล่งท่องเท่ียว ความสะอาดของ
สาธารณูปโภค (ห้องน ้ า) ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเท่ียว (ท่ีนัง่พกั) และความเป็นระเบียบ
ของการจดัวางท่ีตั้งร้านอาหาร  นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั ในขณะท่ี
ความเป็นระเบียบของการจดัวางท่ีตั้งร้านของท่ีระลึก นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย  
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     4.3.8 ผลรวมค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 

ตำรำงที่ 4.17  ผลรวมค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ี 
                         มีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 

n = 402 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ 
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี X  S.D. ระดบั 

ดา้นผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 2.61 .621 ปานกลาง 

ดา้นราคา 3.08 .596 ปานกลาง 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 2.93 .666 ปานกลาง 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.24 .713 ปานกลาง 
ดา้นบุคลากร 1.93 .707 นอ้ย 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 2.52 .623 นอ้ย 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 2.92 .741 ปานกลาง 

รวม 2.85 .435 ปานกลาง 

 
            จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีพบวา่ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ค่าเฉล่ีย 2.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .435   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจในระดบัปานกลางด้านดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และด้านผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว ตามล าดบั ส่วนความพึงพอใจด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ และความพึงพอใจดา้นบุคลากร นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
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       4.4  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำนปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่มีต่อควำม                
พงึพอใจกำรตลำดกำรท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมเมืองรองจังหวดัสิงห์บุรี (สมมุติฐำนข้อที ่1) 

 สมมติฐานท่ี 1 :  นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 
      สมมติฐานท่ี 1.1 : นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ตำรำงที่ 4.18 ค่าสถิติการทดสอบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจ าแนกตามเพศ 

ส่วนประสมการตลาดการท่องเท่ียว เพศ n �̅� S.D t Sig 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว ชาย 142 2.49 .662 -2.880 .004 
 หญิง 260 2.68 .588 

รวม 402 2.61 .621 
ราคา ชาย 142 3.08 .603 -.066 

 
.948 

 หญิง 260 3.08 .594 
รวม 402 3.08 .596 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ชาย 142 2.91 .678 -.456 
 

.649 
 หญิง 260 2.94 .661 

รวม 402 2.93 .666 
การส่งเสริมการตลาด ชาย 142 3.31 .761 1.410 

 
.159 

 หญิง 260 3.21 .684 
รวม 402 3.24 .713 

บุคลากร ชาย 142 1.97 .688 .820 
 

.820 
 หญิง 260 1.91 .717 

รวม 402 1.93 .707 
กระบวนการใหบ้ริการ ชาย 142 2.55 .649 .553 

 
.581 

 หญิง 260 2.51 .609 
รวม 402 2.52 .623 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ชาย 142 2.86 .702 -1.312 
 

.190 
 หญิง 260 2.96 .760 

รวม 402 2.92 .741 
*p< 0.05 
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           จากตารางท่ี 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test  
แบบ 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples) ของนักท่องเท่ียวต่อความพึงพอใจด้าน
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ าแนกตามเพศท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกบัเพศไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
นกัท่องเท่ียวทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไม่แตกต่าง
กนั ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.1   
 

      สมมติฐานท่ี 1.2 : นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ตำรำงที่ 4.19 ค่าสถิติการทดสอบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
                      จ  าแนกตามอายุ 

ส่วนประสมการตลาดการท่องเท่ียว อาย ุ n �̅� S.D F Sig 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว ต ่ากวา่ 20 ปี 9 3.29 .405 13.748 .000 
21-30 ปี 111 2.63 .622 
31-40 ปี 167 2.62 .606 
41-50 ปี 93 2.33 .529 
51-60 ปี 8 3.25 .372 
60 ปีข้ึนไป 14 3.38 .170 
รวม 402 2.61 .621 

ราคา ต ่ากวา่ 20 ปี 9 3.64 .782 4.641 .000 
21-30 ปี 111 3.14 .608 
31-40 ปี 167 3.01 .593 
41-50 ปี 93 3.01 .537 
51-60 ปี 8 3.00 .134 
60 ปีข้ึนไป 14 3.57 .567 
รวม 402 3.08 .596 
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ตำรำงที่ 4.19 (ต่อ) 
ส่วนประสมการตลาดการท่องเท่ียว อาย ุ n �̅� S.D F Sig 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ต ่ากวา่ 20 ปี 9 3.44 .850 2.946 .013 
21-30 ปี 111 3.01 .640 
31-40 ปี 167 2.85 .701 
41-50 ปี 93 2.87 .594 
51-60 ปี 8 3.33 .356 
60 ปีข้ึนไป 14 3.17 .663 
รวม 402 2.93 .666 

การส่งเสริมการตลาด ต ่ากวา่ 20 ปี 9 3.07 .683 3.858 .002 
21-30 ปี 111 3.23 .702 
31-40 ปี 167 3.35 .676 
41-50 ปี 93 3.01 .696 
51-60 ปี 8 3.46 1.194 
60 ปีข้ึนไป 14 3.62 .678 
รวม 402 3.24 .713 

บุคลากร ต ่ากวา่ 20 ปี 9 2.96 1.047 6.370 .000 
21-30 ปี 111 1.94 .673 
31-40 ปี 167 1.84 .660 
41-50 ปี 93 1.90 .652 
51-60 ปี 8 2.58 1.109 
60 ปีข้ึนไป 14 2.10 .721 
รวม 402 1.93 .707 

กระบวนการใหบ้ริการ ต ่ากวา่ 20 ปี 9 2.96 .953 2.316 .043 
21-30 ปี 111 2.58 .602 
31-40 ปี 167 2.46 .590 
41-50 ปี 93 2.53 .622 
51-60 ปี 8 2.94 .891 
60 ปีข้ึนไป 14 2.40 .629 
รวม 402 2.52 .623 



84 

 

 

ตำรำงที่ 4.19 (ต่อ) 

ส่วนประสมการตลาดการท่องเท่ียว อาย ุ n �̅� S.D F Sig 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ต ่ากวา่ 20 ปี 9 3.24 1.093 1.512 .185 

21-30 ปี 111 2.97 .744 
31-40 ปี 167 2.86 .724 
41-50 ปี 93 2.94 .727 
51-60 ปี 8 3.43 .716 
60 ปีข้ึนไป 14 2.77 .688 
รวม 402 2.92 .741 

* p < .05 
            
            จากตารางท่ี 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test  
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของนกัท่องเท่ียวต่อความพึงพอใจดา้นการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกตามช่วงอายุท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 พบว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต  ่ากว่า 20 ปี, 21-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี, 51-60 ปี และ60 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนัในทุก ๆ ดา้น ยกเวน้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 โดยดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวมีค่าสถิติ F เท่ากบั 13.748 และค่า 
Sig  เท่ากบั .000 ดา้นราคามีค่าสถิติ F เท่ากบั 4.641 และค่า Sig เท่ากบั .000 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าสถิติ F เท่ากบั 2.946 และค่า Sig  เท่ากบั .013 ดา้นการส่ือสารการตลาดมีค่าสถิติ F เท่ากบั 3.858 และค่า 
Sig เท่ากบั.002 ดา้นบุคลากรมีค่าสถิติ F เท่ากบั 6.370 และค่า Sig เท่ากบั .000 ดา้นกระบวนการให้บริการ
มีค่าสถิติ F เท่ากบั 2.316 และค่า Sig เท่ากบั .043 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียว จ าแนกตามอายุ โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธี Least-Significant Difference 
(LSD) ปรากฏผลดงัแสดงในตารางท่ี 4.20  
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ตำรำงที่ 4.20  ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในดา้นผลิตภณัฑ์ทางการ 
                       ท่องเท่ียวจ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ 
ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว  ไม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

 �̅� 3.29 2.63 2.62 2.33 3.25 

21-30 ปี 2.63 .66*     
31-40 ปี 2.62 .67* .01    
41-50 ปี 2.33 .96* .30* .29*   
51-60 ปี 3.25 .04 -.62* -.63* -.92*  
61 ปีข้ึนไป 3.38 -.09 -.75* -.76* -1.05* -.13 

* p < .05 
จากตารางท่ี 4.20 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์ทางการ

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามอายุ  พบวา่มี 11 คู่ท่ีแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีอายุ 61 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวสูงท่ีสุด คิดเป็น 3.38 โดยมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูมี้อายุ 21-30 ปี 
คิดเป็น .75 สูงกว่าผูมี้อายุ 31-40 ปี คิดเป็น .76 และสูงกว่าผูมี้อายุ 41-50 ปี คิดเป็น 1.05 โดยมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผูท่ี้มีอายไุม่เกิน 20 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัรองลงมา คิดเป็น 3.29 โดย
มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูมี้อาย ุ21-30 ปี คิดเป็น .66 สูงกวา่ผูมี้อายุ 31-40 ปี คิดเป็น .67 และสูงกวา่ผูมี้อายุ 41-50 
ปี คิดเป็น .96 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผูท่ี้มีอายุ 51-60 ปี ค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ คิดเป็น 3.25 โดยมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูมี้อาย ุ
21-30 ปี คิดเป็น .62 สูงกว่าผูมี้อายุ 31-40 ปี คิดเป็น .63 และสูงกว่าผูมี้อายุ 41-50 ปี คิดเป็น .69 โดยมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผูท่ี้มีอายุ 21-30 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์ คิดเป็น 2.63 โดยมีค่าเฉล่ียสูงกว่าผูมี้
อาย ุ41-50 ปี คิดเป็น .30 และสูงกวา่ผูมี้อาย ุ31-40 ปี คิดเป็น .29 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นราคาของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตาม
อายุ โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธี Least-Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.21 
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ตำรำงที่ 4.21 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในดา้นราคา จ าแนกตาม 
                      อายเุป็นรายคู่ 

ราคา  ไม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

 �̅� 3.64 3.14 3.01 3.01 3.00 
21-30 ปี 3.14 .50*     
31-40 ปี 3.01 .63* .13    
41-50 ปี 3.01 .63* .13 .00   
51-60 ปี 3.00 .64* .14 .01 .01  
61 ปีข้ึนไป 3.57 .07 -.43* -.56* -.56* -.57* 

* p < .05 
จากตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นราคาของนกัท่องเท่ียว

จ าแนกตามอายุ โดยพบว่ามี 8 คู่ท่ีแตกต่างกัน โดยผูท่ี้มีอายุไม่เกิน 20 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้าน
ผลิตภณัฑ์สูงท่ีสุด คิดเป็น 3.64 โดยมีค่าเฉล่ียสูงกว่าผูมี้อายุ 21-30 ปี คิดเป็น .50สูงกว่าผูมี้อายุ 31-40 ปี 
คิดเป็น .63 สูงกวา่ผูมี้อาย ุ41-50 ปี คิดเป็น .63 และสูงกวา่ผูมี้อาย ุ51-60 ปี คิดเป็น .64 โดยมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  

รองลงมาไดแ้ก่ผูท่ี้มีอาย ุ61 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นราคา คิดเป็น 3.57 โดยมีค่าเฉล่ีย
สูงกวา่ผูมี้อายุ 21-30 ปี คิดเป็น .43 สูงกวา่ผูมี้อายุ 31-40 ปี คิดเป็น .56 สูงกวา่ผูมี้อายุ 41-50 ปี คิดเป็น .56 
และสูงกวา่ผูมี้อาย ุ51-60 ปี คิดเป็น .57 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายของ
นักท่องเท่ียว จ าแนกตามอายุ โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธี Least-Significant Difference 
(LSD) ปรากฏผลดงัแสดงในตารางท่ี 4.22 
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ตำรำงที่ 4.22  ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในดา้นช่องทางการจดั 
                      จ  าหน่าย จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ไม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

�̅� 3.44 3.01 2.85 2.87 3.33 
21-30 ปี 3.01 .43     
31-40 ปี 2.85 .59* .16    
41-50 ปี 2.87 .57* .14 -.02   
51-60 ปี 3.33 .11 -.32 -.48* -.46  
61 ปีข้ึนไป 3.17 .27 -.16 -.32 -.30 .16 

* p < .05 
จากตารางท่ี 4.22 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย

ของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามอายุ  พบวา่มี 3 คู่ท่ีแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีอายุไม่เกิน 20 ปี มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายสูงท่ีสุด คิดเป็น 3.44 โดยมีค่าเฉล่ียสูงกว่าผูมี้อายุ 31-40 ปี คิดเป็น .59 
และสูงกวา่ผูมี้อาย ุ41-50 ปี คิดเป็น .57 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

รองลงมาได้แก่ผูท่ี้มีอายุ 51-60 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย คิดเป็น 
3.33 โดยมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูมี้อาย ุ31-40 ปี คิดเป็น .48 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาดของ
นักท่องเท่ียว จ าแนกตามอายุ โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธี Least-Significant Difference 
(LSD) ปรากฏผลดงัแสดงในตารางท่ี 4.23 
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ตำรำงที่ 4.23 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในดา้นการส่งเสริม 
                      การตลาด จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ 

การส่งเสริมการตลาด 
 ไม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

�̅� 3.07 3.23 3.35 3.01 3.46 
21-30 ปี 3.23 -.16     
31-40 ปี 3.35 -.28 -.12    
41-50 ปี 3.01 .06 .22* .34*   
51-60 ปี 3.46 -.39 -.23 -.11 -.45  
61 ปีข้ึนไป 3.62 -.55 -.39* -.27 -.61* -.16 

* p < .05 
จากตารางท่ี 4.23 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด

ของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามอายุ  พบวา่มี 4 คู่ท่ีแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีอายุ 61 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจดา้นการส่งเสริมการตลาดสูงท่ีสุด คิดเป็น 3.62 โดยมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูมี้อายุ 21-30 ปี คิดเป็น 39 และ
สูงกวา่ผูมี้อาย ุ41-50 ปี คิดเป็น .61 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 รองลงมา ไดแ้ก่ผูท่ี้มีอายุ 31-40 ปี 
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด คิดเป็น 3.35 โดยมีค่าเฉล่ียสูงกว่าผูมี้อายุ 41-50 ปี คิด
เป็น .34 โดยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และผูท่ี้มีอายุ 21-30 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านการ
ส่งเสริมการตลาด คิดเป็น 3.23 โดยมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูมี้อาย ุ41-50 ปี คิดเป็น .22 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นบุคลากรของนกัท่องเท่ียว จ าแนก
ตามอายุ โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี Least-Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดงั
แสดงในตารางท่ี 4.24  
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ตำรำงที่ 4.24 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในดา้นบุคลากร จ าแนก 
                       ตามอายเุป็นรายคู่ 

 บุคลากร 
 ไม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

�̅� 2.96 1.94 1.84 1.90 2.58 
21-30 ปี 1.94 1.02*     
31-40 ปี 1.84 1.12* .10    
41-50 ปี 1.90 1.06* .04 -.06   
51-60 ปี 2.58 .38 -.64* -.74* -.68*  
61 ปีข้ึนไป 2.10 .86* -.16 -.26 -.20 .48 

* p < .05 
 จากตารางท่ี  4.24 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านบุคลากรของ
นกัท่องเท่ียวจ าแนกตามอาย ุ พบวา่มี 7 คู่ท่ีแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีอายุไม่เกิน 20 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ดา้นบุคลากรสูงท่ีสุด คิดเป็น 2.96 โดยมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูมี้อาย ุ21-30 ปี คิดเป็น 1.02 สูงกวา่ผูมี้อาย ุ31-40 
ปี คิดเป็น 1.12 สูงกว่าผูมี้อายุ 41-50 ปี คิดเป็น 1.06 และสูงกว่าผูมี้อายุ 61 ปีข้ึนไป คิดเป็น .86 โดยมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 รองลงมาไดแ้ก่ผูท่ี้มีอายุ 51-60 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นบุคลากร คิด
เป็น 2.58 โดยมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูมี้อายุ 21-30 ปี คิดเป็น .64 สูงกวา่ผูมี้อาย ุ31-40 ปี คิดเป็น .74 และสูงกวา่
ผูมี้อาย ุ41-50 ปี คิดเป็น .68 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการของ
นักท่องเท่ียว จ าแนกตามอายุ โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธี Least-Significant Difference 
(LSD) ปรากฏผลดงัแสดงในตารางท่ี 4.25 
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ตำรำงที่ 4.25 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในดา้นกระบวนการ 
                      ใหบ้ริการ จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ 

กระบวนการใหบ้ริการ 
 ไม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

�̅� 2.96 2.58 2.46 2.53 2.94 
21-30 ปี 2.58 .38     
31-40 ปี 2.46 .50 .12    
41-50 ปี 2.53 .43 .05 -.07   
51-60 ปี 2.94 .02 -.36 -.48* -.41  
61 ปีข้ึนไป 2.40 .56* .18 .06 .13 .54 

* p < .05 
จากตารางท่ี 4.25 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นกระบวนการให้บริการ

ของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามอายุ  พบว่ามี 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีอายุไม่เกิน 20 ปี มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจดา้นกระบวนการใหบ้ริการสูงท่ีสุด คิดเป็น 2.96 โดยมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูมี้อาย ุ61 ปีข้ึนไป คิดเป็น .56 
โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รองลงมาได้แก่ผูท่ี้มีอายุ 51-60 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้าน
กระบวนการให้บริการ คิดเป็น 2.94 โดยมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูมี้อายุ 31-40 ปี คิดเป็น .48 โดยมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจ าแนกตามอายุต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ
21-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี, 51-60 ปี, และ 61 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1.2 
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      สมมติฐานท่ี 1.3 : นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 
ตำรำงที่ 4.26 ค่าสถิติการทดสอบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
                      จ  าแนกตามสถานภาพการสมรส 

ส่วนประสมการตลาดการท่องเท่ียว สถานภาพ n �̅� S.D t Sig 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว โสด 179 2.60 .600 -.219 
 

.827 
สมรส 223 2.61 .639 
รวม 402 2.61 .621 

ราคา โสด 179 3.07 .577 -.130 
 

.896 
 สมรส 223 3.08 .613 

รวม 402 3.08 .596 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย โสด 179 2.94 .690 .232 

 
.817 

 สมรส 223 2.93 .648 
รวม 402 2.93 .666 

การส่งเสริมการตลาด โสด 179 3.23 .689 -.376 
 

.707 
 สมรส 223 3.25 .733 

รวม 402 3.24 .713 
บุคลากร โสด 179 1.92 .723 -.170 

 
.865 

 สมรส 223 1.94 .695 
รวม 402 1.93 .707 

กระบวนการใหบ้ริการ โสด 179 2.52 .613 -.100 
 

.921 
 สมรส 223 2.53 .632 

รวม 402 2.52 .623 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ โสด 179 2.92 .724 -.031 

 
.975 

 สมรส 223 2.93 .756 
รวม 402 2.92 .741 

* p < .05 
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         จากตารางท่ี 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test  
แบบ 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples) ของนักท่องเท่ียวต่อความพึงพอใจด้าน
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกตามสถานภาพการสมรส ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 พบว่า นักท่องเท่ียวทั้งท่ีมีสถานะโสดและสมรส มีความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในทุกๆ ด้าน ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.3 
 
      สมมติฐานท่ี 1.4 : นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 
 
ตำรำงที่ 4.27 ค่าสถิติการทดสอบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
                       จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
 
ส่วนประสมการตลาดการ

ท่องเท่ียว 
ระดบัการศึกษา n �̅� S.D F Sig 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว ต ่ากวา่ปริญญาตรี 84 2.67 .600 3.245 .022 
ปริญญาตรี 206 2.65 .624 
ปริญญาโท 70 2.56 .625 
ปริญญาเอก 42 2.35 .589 
รวม 402 2.61 .621 

ราคา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 84 3.04 .594 .969 .407 
ปริญญาตรี 206 3.09 .598 
ปริญญาโท 70 3.15 .603 
ปริญญาเอก 42 2.96 .586 
รวม 402 3.08 .596 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ต ่ากวา่ปริญญาตรี 84 3.04 .657 .849 .467 
ปริญญาตรี 206 2.90 .698 
ปริญญาโท 70 2.92 .655 
ปริญญาเอก 42 2.90 .532 
รวม 402 2.93 .666 
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ตำรำงที่ 4.27 (ต่อ) 
ส่วนประสมการตลาดการ

ท่องเท่ียว 
ระดบัการศึกษา n �̅� S.D F Sig 

การส่งเสริมการตลาด ต ่ากวา่ปริญญาตรี 84 3.23 .749 .399 .754 
ปริญญาตรี 206 3.26 .669 
ปริญญาโท 70 3.17 .717 
ปริญญาเอก 42 3.30 .845 
รวม 402 3.24 .713 

บุคลากร ต ่ากวา่ปริญญาตรี 84 1.96 .799 .869 .457 
ปริญญาตรี 206 1.88 .677 
ปริญญาโท 70 2.03 .679 
ปริญญาเอก 42 1.94 .703 
รวม 402 1.93 .707 

กระบวนการใหบ้ริการ ต ่ากวา่ปริญญาตรี 84 2.51 .659 1.126 .338 
ปริญญาตรี 206 2.48 .601 
ปริญญาโท 70 2.64 .664 
ปริญญาเอก 42 2.57 .581 
รวม 402 2.52 .623 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ต ่ากวา่ปริญญาตรี 84 2.92 .792 .187 .905 
ปริญญาตรี 206 2.91 .747 
ปริญญาโท 70 2.98 .715 
ปริญญาเอก 42 2.92 .663 
รวม 402 2.92 .741 

* p < .05 

 จากตารางท่ี 4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test  
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
โดยมีค่าสถิติ F เท่ากบั 3.245 และมีค่า Sig เท่ากบั .022 
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ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธี Least-Significant 
Difference (LSD) ปรากฏผลดงัแสดงในตารางท่ี 4.28 

ตำรำงที่ 4.28 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในดา้นผลิตภณัฑท์างการ   
                      ท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 

 ต ่ากวา่ 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

�̅� 2.67 2.65 2.56 
ปริญญาตรี 2.65 0.02   
ปริญญาโท 2.56 0.11 0.09  
ปริญญาเอก 2.35 0.32* 0.30* 0.21 

* p < .05 

จากตารางท่ี 4.28 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ของ
นกัท่องเท่ียวจ าแนกตามระดบัการศึกษา  พบวา่มี 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวสูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกคิดเป็น .32 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวสูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
เอกคิดเป็น .30 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจ าแนกตามระดบัการศึกษาต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก มีความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในดา้น
ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวแตกต่างกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1.4 

 
           สมมติฐานท่ี 1.5 : นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีระดบัการมีความพึงพอใจต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.29 ค่าสถิติการทดสอบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม   
                      จ  าแนกตามอาชีพ 

ส่วนประสมการตลาดการท่องเท่ียว อาชีพ n �̅� S.D F Sig 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว รับราชการ 52 2.50 .689 29.356 .000 

ธุรกิจส่วนตวั 117 2.40 .578 

พนกังานรัฐ 113 2.40 .584 

พนกังานบริษทั 70 3.03 .378 

อ่ืน ๆ 50 3.10 .411 

รวม 402 2.61 .621 

ราคา รับราชการ 52 3.19 .662 4.685 .001 

ธุรกิจส่วนตวั 117 2.91 .629 

พนกังานรัฐ 113 3.07 .615 

พนกังานบริษทั 70 3.14 .452 

อ่ืน ๆ 50 3.30 .484 

รวม 402 3.08 .596 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย รับราชการ 52 2.94 .707 1.177 .320 
ธุรกิจส่วนตวั 117 2.89 .685 

พนกังานรัฐ 113 2.86 .709 

พนกังานบริษทั 70 3.06 .553 

อ่ืน ๆ 50 3.01 .615 

รวม 402 2.93 .666 

การส่งเสริมการตลาด รับราชการ 52 2.99 .636 9.569 .000 

ธุรกิจส่วนตวั 117 3.13 .608 

พนกังานรัฐ 113 3.17 .643 
พนกังานบริษทั 70 3.44 .848 

อ่ืน ๆ 50 3.68 .735 

รวม 402 3.24 .713 
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ตำรำงที่ 4.29 (ต่อ)       

ส่วนประสมการตลาดการท่องเท่ียว อาชีพ n �̅� S.D F Sig 
บุคลากร รับราชการ 52 2.01 .775 1.320 .262 

ธุรกิจส่วนตวั 117 1.89 .631 
พนกังานรัฐ 113 1.84 .747 
พนกังานบริษทั 70 2.03 .830 
อ่ืน ๆ 50 2.02 .469 
รวม 402 1.93 .707 

กระบวนการใหบ้ริการ รับราชการ 52 2.65 .620 1.169 .324 
ธุรกิจส่วนตวั 117 2.46 .577 
พนกังานรัฐ 113 2.48 .612 
พนกังานบริษทั 70 2.57 .735 
อ่ืน ๆ 50 2.58 .576 
รวม 402 2.52 .623 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ รับราชการ 52 2.98 .739 1.585 .178 
ธุรกิจส่วนตวั 117 2.85 .710 
พนกังานรัฐ 113 2.85 .718 
พนกังานบริษทั 70 3.06 .805 
อ่ืน ๆ 50 3.03 .754 
รวม 402 2.92 .741 

* p < .05 
จากตารางท่ี 4.29 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test  

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของนกัท่องเท่ียวต่อความพึงพอใจดา้นการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ าแนกตามอาชีพท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมือง
รองจงัหวดัสิงห์บุรีในด้านผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ .05 โดยมี
ค่าสถิติ F เท่ากบั 29.356 และค่า Sig เท่ากบั .000 มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมในดา้นราคาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสถิติ F เท่ากบั 4.685 และค่า Sig 
เท่ากบั .001 และมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในด้านการส่งเสริม
การตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสถิติ F เท่ากบั 9.569 และค่า Sig เท่ากบั .000   
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ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว จ าแนกตามอาชีพ โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธี Least-Significant Difference 
(LSD) ปรากฏผลดงัแสดงในตารางท่ี 4.30 

ตำรำงที่ 4.30 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในดา้นผลิตภณัฑท์างการ 
                      ท่องเท่ียว จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 

 รับราชการ ธุรกิจ

ส่วนตวั 

พนกังานรัฐ พนกังาน

บริษทั 

�̅� 2.50 2.40 2.40 3.03 
ธุรกิจส่วนตวั 2.40 0.10    
พนกังานรัฐ 2.40 0.10 -0.01   
พนกังานบริษทั 3.03 -0.53* -0.63* -0.63*  
อ่ืน ๆ 3.10 -0.60* -0.70* -0.70* -0.07 
* p < .05 

จากตารางท่ี 4.30 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์ทางการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามอาชีพ  พบวา่มี 6 คู่ท่ีแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวสูงท่ีสุด คิดเป็น 3.10 โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวสูงกวา่ผูท่ี้มีอาชีพ รับราชการ คิดเป็น .60 สูงกวา่ผูท่ี้มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั 
คิดเป็น .70 และสูงกวา่ผูท่ี้มีอาชีพพนกังานรัฐ คิดเป็น .70 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

รองลงมาได้แก่ผูท่ี้มีอาชีพพนักงานบริษัท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเท่ียว คิดเป็น 3.03 โดยมีค่าเฉล่ียสูงกว่าผูท่ี้มีอาชีพรับราชการ คิดเป็น .53 สูงกว่าผูท่ี้มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั คิดเป็น .63 และสูงกวา่ผูท่ี้มีอาชีพพนกังานรัฐ คิดเป็น .63 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นราคาของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตาม
อาชีพ โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี Least-Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดัง
แสดงในตารางท่ี 4.31 
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ตำรำงที่ 4.31 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในดา้นราคา จ าแนกตาม 
                      อาชีพเป็นรายคู่ 

ราคา 

 รับราชการ ธุรกิจส่วนตวั พนกังานรัฐ พนกังาน

บริษทั 

�̅� 3.19 2.91 3.07 3.14 
ธุรกิจส่วนตวั 2.91 .28*    
พนกังานรัฐ 3.07 .12 -.16*   
พนกังานบริษทั 3.14 .05 -.23* -.07  
อ่ืน ๆ 3.30 -.11 -.39* -.23* -.16 
* p < .05 

จากตารางท่ี 4.31 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นราคาของนกัท่องเท่ียว
จ าแนกตามอาชีพ  พบวา่มี 5 คู่ท่ีแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้น
ผลิตภณัฑ์สูงท่ีสุด คิดเป็น 3.30 โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นราคาสูงกวา่ผูท่ี้มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิด
เป็น .39 และสูงกวา่ผูท่ี้มีอาชีพพนกังานรัฐ คิดเป็น .23 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

รองลงมาไดแ้ก่ผูท่ี้มีอาชีพรับราชการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นราคา คิดเป็น 3.19 มีค่าเฉล่ียสูง
กวา่ผูท่ี้มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็น .28 โดยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผูท่ี้มีอาชีพพนักงาน
บริษทั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นราคา คิดเป็น 3.14 โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงกวา่ผูท่ี้มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั คิดเป็น .23 ขณะท่ีพนกังานรัฐ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงกวา่ผูท่ี้มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็น .16 
โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาดของ
นกัท่องเท่ียว จ าแนกตามอาชีพ โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธี Least-Significant Difference 
(LSD) ปรากฏผลดงัแสดงในตารางท่ี 4.32 
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ตำรำงที่ 4.32  ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในดา้นการส่งเสริม 
                      การตลาด จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ 

การส่งเสริมการตลาด 

 รับราชการ ธุรกิจส่วนตวั พนกังานรัฐ พนกังาน

บริษทั 

�̅� 2.99 3.13 3.17 3.44 
ธุรกิจส่วนตวั 3.13 -.14    
พนกังานรัฐ 3.17 -.18 -.04   
พนกังานบริษทั 3.44 -.45* -.31* -.27*  
อ่ืน ๆ 3.68 -.69* -.55* -.51* -0.24 
* p < .05 

จากตารางท่ี 4.32 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด
ของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามอาชีพ  พบว่ามี 6 คู่ท่ีแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาดสูงท่ีสุด คิดเป็น 3.68 โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นราคาสูงกวา่
ผูท่ี้มีอาชีพรับราชการ คิดเป็น .69 สูงกว่าผูท่ี้มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็น .55 และสูงกว่าผูท่ี้มีอาชีพ
พนกังานรัฐ คิดเป็น .51 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

รองลงมาได้แก่ผูท่ี้มีอาชีพพนักงานบริษัท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านราคา คิดเป็น 3.44 มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด คิดเป็น 3.68 โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นการส่งเสริม
การตลาดสูงกวา่ผูท่ี้มีอาชีพรับราชการ คิดเป็น .45 สูงกวา่ผูท่ี้มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็น .31 และสูงกวา่
ผูท่ี้มีอาชีพพนกังานรัฐ คิดเป็น .27 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจ าแนกตามระดับอาชีพต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตวั พนักงานรัฐ พนักงาน
บริษทั และอาชีพอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี
ในดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 1.5 

          สมมติฐานท่ี 1.6 : นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีระดบัการมีความพึงพอใจต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.33 ค่าสถิติการทดสอบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
                      จ  าแนกตามรายได ้
ส่วนประสมการตลาดการ

ท่องเท่ียว 
รายไดต้่อเดือน n �̅� S.D F Sig 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว ไม่เกิน 15,000 บาท 82 2.72 .555 4.948 .002 
15,001 – 20,000 บาท 136 2.71 .622 
20,001 – 30,000 บาท 105 2.46 .646 
มากกวา่ 30,000 บาท 79 2.50 .604 
รวม 402 2.61 .621 

ราคา ไม่เกิน 15,000 บาท 82 3.13 .469 .896 .443 
15,001 – 20,000 บาท 136 3.11 .661 
20,001 – 30,000 บาท 105 3.00 .542 
มากกวา่ 30,000 บาท 79 3.08 .665 

รวม 402 3.08 .596 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่เกิน 15,000 บาท 82 3.08 .632 1.929 .124 

15,001 – 20,000 บาท 136 2.88 .706 
20,001 – 30,000 บาท 105 2.87 .678 
มากกวา่ 30,000 บาท 79 2.95 .599 
รวม 402 2.93 .666 

การส่งเสริมการตลาด ไม่เกิน 15,000 บาท 82 3.30 .697 .561 .641 
15,001 – 20,000 บาท 136 3.25 .702 
20,001 – 30,000 บาท 105 3.25 .707 
มากกวา่ 30,000 บาท 79 3.16 .760 

รวม 402 3.24 .713 
บุคลากร ไม่เกิน 15,000 บาท 82 1.94 .488 2.357 .071 

15,001 – 20,000 บาท 136 1.91 .773 
20,001 – 30,000 บาท 105 1.82 .605 
มากกวา่ 30,000 บาท 79 2.10 .868 
รวม 402 1.93 .707 
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ตำรำงที่ 4.33 (ต่อ)       

ส่วนประสมการตลาดการ
ท่องเท่ียว 

รายไดต้่อเดือน n �̅� S.D F Sig 

กระบวนการใหบ้ริการ ไม่เกิน 15,000 บาท 82 2.56 .515 3.193 .024 
15,001 – 20,000 บาท 136 2.48 .639 
20,001 – 30,000 บาท 105 2.43 .492 
มากกวา่ 30,000 บาท 79 2.69 .802 
รวม 402 2.52 .623 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไม่เกิน 15,000 บาท 82 3.04 .801 2.001 .113 
15,001 – 20,000 บาท 136 2.87 .737 
20,001 – 30,000 บาท 105 2.83 .639 
มากกวา่ 30,000 บาท 79 3.02 .792 
รวม 402 2.92 .741 

* p < .05 

 จากตารางท่ี 4.33 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test  
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ .05 โดยมี
ค่าสถิติ F เท่ากับ 4.948 และมีค่า Sig เท่ากับ .002 และยงัพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นกระบวนการให้บริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสถิติ F 
เท่ากบั 3.193 และมีค่า Sig เท่ากบั .024  

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเท่ียว จ าแนกตามรายได้ โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี Least-Significant Difference 
(LSD) ปรากฏผลดงัแสดงในตารางท่ี 4.34 
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ตำรำงที ่4.34  ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นผลิตภณัฑ ์
                       ทางการท่องเท่ียว จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 

 ไม่เกิน 15,000 
บาท 

15,001 – 20,000 
บาท 

20,001 – 30,000 
บาท 

�̅� 2.72 2.71 2.46 
15,001 – 20,000 บาท 2.71 0.01   
20,001 – 30,000 บาท 2.46 0.26* 0.25*  
มากกวา่ 30,000 บาท 2.50 0.21* 0.21* -0.04 
* p < .05 

จากตารางท่ี 4.34 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์ทางการ
ท่องเท่ียว ของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามรายได ้ พบวา่มี 4 คู่ท่ีแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 
15,000 บาท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว สูงกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้
20,001 – 30,000 บาท คิดเป็น .26 และสูงกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดม้ากกว่า 30,000 บาท คิดเป็น .21 ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 นอกจากน้ี ยงัพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้15,001 – 20,000 บาท มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว สูงกว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้20,001 – 30,000 บาท คิด
เป็น .25 และสูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท คิดเป็น .21 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้นกระบวนการให้บริการ
จ าแนกตามรายได้ โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ด้วยวิธี Least-Significant Difference (LSD) 
ปรากฏผลดงัแสดงในตารางท่ี 4.35 
ตำรำงที่ 4.35 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นกระบวนการ 
                      ใหบ้ริการ จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ 

กระบวนการใหบ้ริการ 

 ไม่เกิน 15,000 
บาท 

15,001 – 20,000 
บาท 

20,001 – 30,000 
บาท 

�̅� 2.56 2.48 2.43 
15,001 – 20,000 บาท 2.48 0.09   
20,001 – 30,000 บาท 2.43 0.13 0.05  
มากกวา่ 30,000 บาท 2.69 -0.13 -0.22* -0.27* 
* p < .05 
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จากตารางท่ี 4.35 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นกระบวนการให้บริการ
ของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามรายได ้ พบวา่ 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้15,001 - 20,000 
บาท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการสูงกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้มากกว่า 30,000 
บาท คิดเป็น .22 และยงัพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้20,001 – 30,000 บาท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้น
กระบวนการให้บริการสูงกว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท คิดเป็น .27 ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ .05 

จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามอาชีพต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการตลาดการท่องเท่ียว
วฒันธรรมจงัหวดัสิงห์บุรีในดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว และดา้นกระบวนการให้บริการแตกต่างกนั 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1.6 

          สมมติฐานท่ี 1.7 : นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกนัมีระดบัการมีความพึงพอใจต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ตำรำงที่ 4.36 ค่าสถิติการทดสอบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม                             
                       จ  าแนกตามภูมิล าเนา 
ส่วนประสมการตลาดการ

ท่องเท่ียว 
ภูมิล าเนา n �̅� S.D F Sig 

ผลิตภณัฑท์างการ
ท่องเท่ียว 
 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   143 2.63 .627 4.176 .001 
ภาคเหนือ 13 3.01 .312 

ภาคตะวนัออก 77 2.46 .638 
ภาคกลาง 103 2.61 .610 
ภาคใต ้ 11 3.19 .416 

ภาคอีสาน 55 2.57 .599 
รวม 402 2.61 .621 

ราคา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   143 3.06 .568 1.182 .317 
ภาคเหนือ 13 3.31 .325 

ภาคตะวนัออก 77 3.01 .627 
ภาคกลาง 103 3.06 .611 
ภาคใต ้ 11 3.36 .655 

ภาคอีสาน 55 3.13 .627 
รวม 402 3.08 .596 
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ตำรำงที่ 4.36 (ต่อ)       

ส่วนประสมการตลาดการ
ท่องเท่ียว 

ภูมิล าเนา n �̅� S.D F Sig 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   143 2.98 .668 1.237 .291 
ภาคเหนือ 13 3.21 .442 

ภาคตะวนัออก 77 2.93 .676 
ภาคกลาง 103 2.93 .660 
ภาคใต ้ 11 2.73 .680 

ภาคอีสาน 55 2.80 .693 
รวม 402 2.93 .666 

การส่งเสริมการตลาด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   143 3.27 .707 2.947 .013 
ภาคเหนือ 13 3.21 1.050 

ภาคตะวนัออก 77 3.14 .659 
ภาคกลาง 103 3.18 .706 
ภาคใต ้ 11 3.97 .407 

ภาคอีสาน 55 3.30 .705 
รวม 402 3.24 .713 

บุคลากร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   143 1.89 .645 1.575 .166 
ภาคเหนือ 13 2.41 .655 

ภาคตะวนัออก 77 1.92 .829 
ภาคกลาง 103 1.98 .746 
ภาคใต ้ 11 1.82 .639 

ภาคอีสาน 55 1.87 .593 
รวม 402 1.93 .707 

กระบวนการใหบ้ริการ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   143 2.53 .606 1.764 .119 
ภาคเหนือ 13 2.94 .640 

ภาคตะวนัออก 77 2.46 .625 
ภาคกลาง 103 2.56 .635 
ภาคใต ้ 11 2.29 .548 

ภาคอีสาน 55 2.49 .626 
รวม 402 2.52 .623 
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ตำรำงที่ 4.36 (ต่อ)       

ส่วนประสมการตลาดการ
ท่องเท่ียว 

ภูมิล าเนา n �̅� S.D F Sig 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   143 2.96 .746 2.644 .023 
ภาคเหนือ 13 3.40 .488 

ภาคตะวนัออก 77 2.83 .738 
ภาคกลาง 103 3.00 .761 
ภาคใต ้ 11 2.52 .532 

ภาคอีสาน 55 2.79 .717 
รวม 402 2.92 .741 

* p < .05 
จากตารางท่ี 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test  

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของนกัท่องเท่ียวต่อความพึงพอใจดา้นการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ าแนกตามภูมิล าเนาท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ (1) 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .05 โดยมีค่าสถิติ F เท่ากบั 4.176  และมีค่า Sig เท่ากบั .001 (2) นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่าง
กนั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 โดยมี
ค่าสถิติ F เท่ากบั 2.947 และมีค่า Sig เท่ากบั .013 และ (3) ยงัพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกนั 
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสถิติ 
F เท่ากบั 2.644 และมีค่า Sig เท่ากบั .023 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเท่ียว จ าแนกตามภูมิล าเนา โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธี Least-Significant Difference 
(LSD) ปรากฏผลดงัแสดงในตารางท่ี 4.37 
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ตำรำงที่ 4.37 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นผลิตภณัฑ์ 
                      ทางการท่องเท่ียว จ าแนกตามภูมิล าเนาเป็นรายคู่ 

ผลิตภณัฑท์างการ

ท่องเท่ียว 

 กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล   

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคใต ้

�̅� 2.63 3.01 2.46 2.61 3.19 
ภาคเหนือ 3.01 -0.38*     

ภาคตะวนัออก 2.46 0.17 0.55*    
ภาคกลาง 2.61 0.02 0.40* -0.15   
ภาคใต ้ 3.19 -0.57* -0.18 -0.74* -0.59*  

ภาคอีสาน 2.57 0.05 0.44* -0.12 0.03 0.62* 

* p < .05 

จากตารางท่ี 4.37 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์ทางการ
ท่องเท่ียว ของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามภูมิล าเนา  พบวา่มี 8 คู่ท่ีแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิภาคใน
ภาคใต ้มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวสูงท่ีสุด คิดเป็น 3.19 โดยมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว สูงกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  คิดเป็น .57 สูงกว่าภาคตะวนัออก คิดเป็น .74 สูงกว่าภาคกลาง คิดเป็น .59 และสูงกว่าภาค
อีสาน คิดเป็น .62 รองลงมาได้แก่นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในภาคเหนือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้าน
ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว คิดเป็น 3.01 โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวสูง
กวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  คิดเป็น .38 สูงกว่าภาคตะวนัออก คิด
เป็น .55 สูงกวา่ภาคกลาง คิดเป็น .40 และสูงกว่าภาคอีสาน คิดเป็น .44 โดยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด 
จ าแนกตามภูมิล าเนา โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี Least-Significant Difference (LSD) 
ปรากฏผลดงัแสดงในตารางท่ี 4.38 
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ตำรำงที่ 4.38  ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นการส่งเสริม 
                      การตลาด จ าแนกตามภูมิล าเนาเป็นรายคู่ 

การส่งเสริมการตลาด 

 กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล   

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคใต ้

�̅� 3.27 3.21 3.14 3.18 3.97 
ภาคเหนือ 3.21 0.06     

ภาคตะวนัออก 3.14 0.13 0.07    
ภาคกลาง 3.18 0.09 0.02 -0.04   
ภาคใต ้ 3.97 -0.70* -0.76* -0.83* -0.79*  

ภาคอีสาน 3.30 -0.03 -0.09 -0.16 -0.12 0.67* 
* p < .05 

           จากตารางท่ี 4.38 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามภูมิล าเนา  พบวา่มี 5 คู่ท่ีแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในภาคใต ้
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาดสูงท่ีสุด คิดเป็น 3.97 โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้น
การส่งเสริมการตลาดสูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  คิดเป็น .70 สูง
กวา่ภาคเหนือ คิดเป็น .76 สูงกวา่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเป็น .83 สูงกวา่ภาคกลาง คิดเป็น .79 และ
สูงกวา่ภาคอีสาน คิดเป็น .67 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
            ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจด้านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
จ าแนกตามภูมิล าเนา โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี Least-Significant Difference (LSD) 
ปรากฏผลดงัแสดงในตารางท่ี 4.39 
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ตำรำงที่ 4.39 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง 
                          กายภาพ จ าแนกตามภูมิล าเนาเป็นรายคู่ 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

 กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล   

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคใต ้

�̅� 2.96 3.40 2.83 3.00 2.52 
ภาคเหนือ 3.40 -0.43*     

ภาคตะวนัออก 2.83 0.13 0.57*    
ภาคกลาง 3.00 -0.03 0.40 -0.17   
ภาคใต ้ 2.52 0.44 0.88* 0.31 0.48*  

ภาคอีสาน 2.79 0.17 0.60* 0.04 0.21 -0.27 
* p < .05 

  จากตารางท่ี 4.39 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านการส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามภูมิล าเนา  พบวา่มี 5 คู่ท่ีแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาใน
ภาคเหนือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพสูงท่ีสุด คิดเป็น 3.40 โดยมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพสูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
คิดเป็น .43 สูงกวา่ภาคตะวนัออก คิดเป็น .57  สูงกวา่ภาคใต ้คิดเป็น .88 และสูงกวา่ภาคอีสาน คิดเป็น .60 
นอกจากน้ี นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในภาคกลาง มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพสูง
กวา่ภาคใต ้คิดเป็น .48 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามภูมิภาคต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิภาคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 
ภาคกลาง ภาคใต ้และภาคอีสาน มีความพึงพอใจต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนั ดงันั้น
จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1.7 

      สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 1 :  นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่าง
กนัมีความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั ซ่ึง
ยอมรับสมมติฐานในบางดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายได ้และภูมิล าเนา 
โดยปฏิเสธสมมติฐานในดา้นเพศ และดา้นสถานภาพ ดงัสรุปผลการทดสอบสมมติฐานในตารางท่ี 4.40 
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   ตำรำงที ่4.40 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 : นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความ 
                    พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 
                    แตกต่างกนั 

 

สมมติฐานท่ี 1 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ                                      

ต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน  
 

สมมติฐานท่ี 1.2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.3 นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.4 นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.5 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.6 นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.7 นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 
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      4.5  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำนปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่มีต่อควำม
คำดหวงักำรตลำดกำรท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมเมืองรองจังหวดัสิงห์บุรี (สมมุติฐำนข้อที ่2) 

สมมติฐานท่ี 2 : นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 
      สมมติฐานท่ี 2.1 : นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 
ตำรำงที่ 4.41 ค่าสถิติการทดสอบความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จ าแนกตามเพศ 

ส่วนประสมการตลาดการท่องเท่ียว เพศ n �̅� S.D t Sig 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว ชาย 142 4.02 2.37 .416 .677 
หญิง 260 3.98 2.08 
รวม 402 3.99 .822 

ราคา ชาย 142 4.05 2.37 .954 .341 
หญิง 260 3.98 2.08 
รวม 402 4.00 .727 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ชาย 142 4.04 2.37 1.018 .505 
หญิง 260 3.98 2.08 
รวม 402 4.00 .937 

การส่งเสริมการตลาด ชาย 142 4.34 2.37 .753 .452 
หญิง 260 4.27 2.08 
รวม 402 4.30 .826 

บุคลากร ชาย 142 4.37 2.37 .682 .496 
หญิง 260 4.30 2.08 
รวม 402 4.32 1.023 

กระบวนการใหบ้ริการ ชาย 142 4.31 2.37 1.907 .057 
หญิง 260 4.13 2.08 
รวม 402 4.19 .950 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ชาย 142 4.15 2.37 .537 .591 
หญิง 260 4.11 2.08 
รวม 402 4.13 .671 

*p< 0.05 



111 

 

 

       จากตารางท่ี 4.41 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test  แบบ 
2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples) ของนกัท่องเท่ียวต่อความคาดหวงัดา้นการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกตามเพศท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล
ของนักท่องเท่ียวจ าแนกตามเพศมีค่าระดับนัยส าคญัทางสถิติ (Sig) มากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
(0.05) กล่าวคือ นักท่องเท่ียวทั้ งเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในทุกๆ ดา้น ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2.1 
 
      สมมติฐานท่ี 2.2 : นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 
 
ตำรำงที่ 4.42 ค่าสถิติการทดสอบความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
                       จ  าแนกตามอาย ุ
 

ส่วนประสมทางการตลาด อาย ุ n �̅� S.D F Sig 
ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว ต ่ากวา่ 20 ปี 9 4.36 .546 1.061 .381 

21-30 ปี 111 4.09 .731 
31-40 ปี 167 3.96 .842 
41-50 ปี 93 3.94 .845 
51-60 ปี 8 3.66 .801 
60 ปีข้ึนไป 14 3.93 1.174 
รวม 402 3.99 .822 

ราคา ต ่ากวา่ 20 ปี 9 4.11 .220 1.332 .250 
21-30 ปี 111 4.13 .631 
31-40 ปี 167 3.98 .748 
41-50 ปี 93 3.95 .775 
51-60 ปี 8 3.88 .518 
60 ปีข้ึนไป 14 3.71 1.051 
รวม 402 4.00 .727 
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ตำรำงที่ 4.42 (ต่อ) 
ส่วนประสมทางการตลาด อาย ุ n �̅� S.D F Sig 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ต ่ากวา่ 20 ปี 9 4.22 .667 1.380 .231 
21-30 ปี 111 4.16 .781 
31-40 ปี 167 3.97 .966 
41-50 ปี 93 3.90 1.022 
51-60 ปี 8 3.75 .886 
60 ปีข้ึนไป 14 3.71 1.204 
รวม 402 4.00 .937 

การส่งเสริมการตลาด ต ่ากวา่ 20 ปี 9 4.56 .527 1.665 .142 
21-30 ปี 111 4.45 .748 
31-40 ปี 167 4.23 .836 
41-50 ปี 93 4.25 .843 
51-60 ปี 8 3.88 .641 
60 ปีข้ึนไป 14 4.21 1.251 
รวม 402 4.30 .826 

บุคลากร ต ่ากวา่ 20 ปี 9 4.78 .441 1.903 .093 
21-30 ปี 111 4.50 .841 
31-40 ปี 167 4.24 1.031 
41-50 ปี 93 4.29 1.148 
51-60 ปี 8 3.88 .991 
60 ปีข้ึนไป 14 4.00 1.414 
รวม 402 4.32 1.023 

กระบวนการใหบ้ริการ ต ่ากวา่ 20 ปี 9 4.67 .559 1.506 .187 
21-30 ปี 111 4.28 .844 
31-40 ปี 167 4.12 .967 
41-50 ปี 93 4.23 .993 
51-60 ปี 8 3.63 .916 
60 ปีข้ึนไป 14 4.07 1.313 
รวม 402 4.19 .950 
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ตำรำงที่ 4.42 (ต่อ) 
ส่วนประสมทางการตลาด อาย ุ n �̅� S.D F Sig 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ต ่ากวา่ 20 ปี 9 4.41 .494 2.101 .064 
21-30 ปี 111 4.23 .578 
31-40 ปี 167 4.06 .705 
41-50 ปี 93 4.16 .680 
51-60 ปี 8 3.83 .797 
60 ปีข้ึนไป 14 3.86 .770 
รวม 402 4.13 .671 

* p < .05 
         จากตารางท่ี 4.42 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test  
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของนกัท่องเท่ียวต่อความคาดหวงัดา้นการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกตามช่วงอายุท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลจ าแนกตามช่วงอายุมีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Sig) มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (0.05) 
กล่าวคือนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี, 21-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี, 51-60 ปี และ60 ปีข้ึนไป มีความ
คาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจังหวดัสิงห์บุรีไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ี 2.2 
      สมมติฐานท่ี 2.3 : นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 
ตำรำงที่ 4.43 ค่าสถิติการทดสอบความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม               
                      จ  าแนกตามสถานภาพการสมรส 

ส่วนประสมการตลาดการท่องเท่ียว สถานภาพ n �̅� S.D t Sig 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว โสด 179 3.99 .780. .014 .989 
สมรส 223 3.99 856 
รวม 402 3.99 .822 

ราคา โสด 179 3.93 .656 -1.722 .086 
สมรส 223 4.06 .776 
รวม 402 4.00 .727 
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ตำรำงที่ 4.43 (ต่อ)       

ส่วนประสมการตลาดการท่องเท่ียว สถานภาพ n �̅� S.D t Sig 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย โสด 179 3.91 .962 -1.718 .087 
สมรส 223 4.07 .913 
รวม 402 4.00 .937 

การส่งเสริมการตลาด โสด 179 4.52 .722 5.101 .000 
สมรส 223 4.12 .862 
รวม 402 4.30 .826 

บุคลากร โสด 179 4.36 1.058 .643 .521 
สมรส 223 4.29 .996 
รวม 402 4.32 1.023 

กระบวนการใหบ้ริการ โสด 179 4.35 .890 2.956 .003 
สมรส 223 4.07 .979 
รวม 402 4.19 .950 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ โสด 179 4.08 .570 -1.253 .211 
สมรส 223 4.16 .742 
รวม 402 4.13 .671 

* p < .05 
       จากตารางท่ี 4.43 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test  แบบ 
2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples) ของนกัท่องเท่ียวต่อความคาดหวงัดา้นการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ าแนกตามสถานภาพการสมรสท่ีระดบันัยส าคญั 
0.05 พบว่า ความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกบัสถานภาพไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสดและสถานภาพสมรสมีความคาดหวงัต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2.3   
 
      สมมติฐานท่ี 2.4 : นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคาดหวงัต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.44 ค่าสถิติการทดสอบความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม   
                       จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
ส่วนประสมการตลาดการ

ท่องเท่ียว 
ระดบัการศึกษา n �̅� S.D F Sig 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว ต ่ากวา่ปริญญาตรี 84 4.12 .752 1.690 .169 
ปริญญาตรี 206 3.92 .846 
ปริญญาโท 70 4.10 .807 
ปริญญาเอก 42 3.91 .839 
รวม 402 3.99 .822 

ราคา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 84 4.05 .663 .336 .799 
ปริญญาตรี 206 3.98 .743 
ปริญญาโท 70 4.04 .734 
ปริญญาเอก 42 3.94 .775 
รวม 402 4.00 .727 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ต ่ากวา่ปริญญาตรี 84 4.10 .900 .840 .473 
ปริญญาตรี 206 3.97 .939 
ปริญญาโท 70 4.07 .873 
ปริญญาเอก 42 3.86 1.095 
รวม 402 4.00 .937 

การส่งเสริมการตลาด ต ่ากวา่ปริญญาตรี 84 4.48 .799 1.982 .116 
ปริญญาตรี 206 4.23 .821 
ปริญญาโท 70 4.33 .880 
ปริญญาเอก 42 4.21 .782 
รวม 402 4.30 .826 

บุคลากร ต ่ากวา่ปริญญาตรี 84 4.54 .975 2.839 .038 
ปริญญาตรี 206 4.24 1.026 
ปริญญาโท 70 4.44 .942 
ปริญญาเอก 42 4.07 1.156 
รวม 402 4.32 1.023 
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ตำรำงที่ 4.44 (ต่อ)       

ส่วนประสมการตลาดการ
ท่องเท่ียว 

ระดบัการศึกษา n �̅� S.D F Sig 

กระบวนการใหบ้ริการ ต ่ากวา่ปริญญาตรี 84 4.50 .902 5.657 .001 
ปริญญาตรี 206 4.04 .932 
ปริญญาโท 70 4.34 .935 
ปริญญาเอก 42 4.10 1.001 
รวม 402 4.19 .950 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ต ่ากวา่ปริญญาตรี 84 4.21 .635 1.383 .248 
ปริญญาตรี 206 4.06 .678 
ปริญญาโท 70 4.16 .687 
ปริญญาเอก 42 4.21 .674 
รวม 402 4.13 .671 

* p < .05 

 จากตารางท่ี 4.44 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test  
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัดา้นการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก มีความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในดา้นบุคลากร และกระบวนการ
การให้บริการ แตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัด้านบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ .05 โดยมี
ค่าสถิติ F เท่ากบั 2.839 และมีค่า Sig เท่ากบั .038 และยงัพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนัทั้งในปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสถิติ F เท่ากบั 5.657 และมีค่า Sig เท่ากบั .001  

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวงัด้านบุคลากรและด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิ Least-
Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดงัแสดงในตารางท่ี 4.45 และ ตารางท่ี 4.46 
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ตำรำงที่ 4.45 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นบุคลากรจ าแนก 
                      ตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ 

บุคลากร 
 ต ่ากวา่ 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

�̅� 4.54 4.24 4.44 
ปริญญาตรี 4.24 .29*   
ปริญญาโท 4.44 .09 -.20  
ปริญญาเอก 4.07 .46* .17 .37 

* p < .05 

จากตารางท่ี  4.45 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคาดหวังด้านบุคลากรของ
นกัท่องเท่ียวจ าแนกตามระดบัการศึกษา  พบว่ามี 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียความคาดหวงัดา้นบุคลากรสูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น 
.29 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียความ
คาดหวงัดา้นบุคลากรสูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาเอก คิดเป็น .46 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  

 
ตำรำงที่ 4.46  ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นกระบวนการ 
                      ใหบ้ริการ จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ 

กระบวนการใหบ้ริการ 
 ต ่ากวา่ 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

�̅� 4.50 4.04 4.34 
ปริญญาตรี 4.04 .46*   
ปริญญาโท 4.34 .16 -.30*  
ปริญญาเอก 4.10 .40* -.06 .24 

* p < .05 
จากตารางท่ี 4.46 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคาดหวงัดา้นกระบวนการให้บริการ

ของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามระดบัการศึกษา  พบวา่มี 3 คู่ท่ีแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาต ่า
กวา่ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียความคาดหวงัดา้นกระบวนการให้บริการสูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบั
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ปริญญาตรี คิดเป็น .46 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญา
ตรีมีค่าเฉล่ียความคาดหวงัดา้นกระบวนการให้บริการสูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
คิดเป็น .40 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ดงันั้น จากการวิเคราะห์ความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวจ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั มีความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 2.4 

 
      สมมติฐานท่ี 2.5 : นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีระดับการมีความคาดหวงัต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 
 
 

ตำรำงที่ 4.47 ค่าสถิติการทดสอบความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม    
                       จ  าแนกตามตามอาชีพ 
 
ส่วนประสมการตลาดการ

ท่องเท่ียว 
อาชีพ n �̅� S.D F Sig 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว รับราชการ 52 3.95 .986 .527 .716 
ธุรกิจส่วนตวั 117 3.93 .793 
พนกังานรัฐ 113 4.08 .724 
พนกังานบริษทั 70 4.00 .940 
อ่ืน ๆ 50 4.01 .742 
รวม 402 3.99 .822 

ราคา รับราชการ 52 3.88 .857 .788 .533 
ธุรกิจส่วนตวั 117 4.03 .729 
พนกังานรัฐ 113 4.04 .581 
พนกังานบริษทั 70 3.94 .868 
อ่ืน ๆ 50 4.07 .662 
รวม 402 4.00 .727 
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ตำรำงที่ 4.47 (ต่อ)       

ส่วนประสมการตลาดการ
ท่องเท่ียว 

อาชีพ n �̅� S.D F Sig 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย รับราชการ 52 3.94 1.127 .386 .819 
ธุรกิจส่วนตวั 117 3.93 .953 
พนกังานรัฐ 113 4.07 .821 
พนกังานบริษทั 70 4.03 1.035 
อ่ืน ๆ 50 4.02 .795 
รวม 402 4.00 .937 

การส่งเสริมการตลาด รับราชการ 52 4.23 .962 .704 .590 
ธุรกิจส่วนตวั 117 4.32 .808 
พนกังานรัฐ 113 4.38 .760 
พนกังานบริษทั 70 4.20 .926 
อ่ืน ๆ 50 4.24 .716 
รวม 402 4.30 .826 

บุคลากร รับราชการ 52 4.25 1.219 .248 .911 
ธุรกิจส่วนตวั 117 4.30 1.028 
พนกังานรัฐ 113 4.40 .902 
พนกังานบริษทั 70 4.30 1.081 
อ่ืน ๆ 50 4.30 .995 
รวม 402 4.32 1.023 

กระบวนการใหบ้ริการ รับราชการ 52 4.04 .994 .589 .670 
ธุรกิจส่วนตวั 117 4.25 .948 
พนกังานรัฐ 113 4.23 .876 
พนกังานบริษทั 70 4.20 1.037 
อ่ืน ๆ 50 4.11 .955 
รวม 402 4.19 .950 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ รับราชการ 52 4.11 .775 .107 .980 
ธุรกิจส่วนตวั 117 4.16 .632 
พนกังานรัฐ 113 4.12 .589 
พนกังานบริษทั 70 4.12 .774 
อ่ืน ๆ 50 4.10 .691 
รวม 402 4.13 .671 

* p < .05 
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           จากตารางท่ี 4.47  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test  
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของนกัท่องเท่ียวต่อความคาดหวงัดา้นการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ าแนกตามอาชีพท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคคลจ าแนกตามอาชีพมีค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ (Sig) มากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ (0.05) 
กล่าวคือนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตวั พนักงานรัฐ พนักงานบริษทั และอาชีพอ่ืน ๆ มี
ความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ี 2.5 
          
         สมมติฐานท่ี 2.6 : นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีระดบัการมีความคาดหวงัต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ตำรำงที่ 4.48 ค่าสถิติการทดสอบความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
                       จ  าแนกตามรายได ้
 
ส่วนประสมการตลาดการ

ท่องเท่ียว 
รายไดต้่อเดือน n �̅� S.D F Sig 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว ไม่เกิน 15,000 บาท 82 3.92 .938 .644 .587 
15,001 – 20,000 บาท 136 4.05 .811 
20,001 – 30,000 บาท 105 3.94 .860 
มากกวา่ 30,000 บาท 79 4.04 .644 
รวม 402 3.99 .822 

ราคา ไม่เกิน 15,000 บาท 82 3.99 .969 1.039 .375 
15,001 – 20,000 บาท 136 3.99 .652 
20,001 – 30,000 บาท 105 3.94 .718 
มากกวา่ 30,000 บาท 79 4.13 .546 
รวม 402 4.00 .727 
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ตำรำงที่ 4.48 (ต่อ)       

ส่วนประสมการตลาดการ
ท่องเท่ียว 

รายไดต้่อเดือน n �̅� S.D F Sig 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่เกิน 15,000 บาท 82 4.07 1.097 1.551 .201 
15,001 – 20,000 บาท 136 4.02 .906 
20,001 – 30,000 บาท 105 3.84 .900 
มากกวา่ 30,000 บาท 79 4.10 .841 
รวม 402 4.00 .937 

การส่งเสริมการตลาด ไม่เกิน 15,000 บาท 82 4.32 1.029 .412 .744 
15,001 – 20,000 บาท 136 4.32 .769 
20,001 – 30,000 บาท 105 4.22 .855 
มากกวา่ 30,000 บาท 79 4.33 .635 
รวม 402 4.30 .826 

บุคลากร ไม่เกิน 15,000 บาท 82 4.32 1.206 1.435 .232 
15,001 – 20,000 บาท 136 4.40 .961 
20,001 – 30,000 บาท 105 4.15 1.054 
มากกวา่ 30,000 บาท 79 4.41 .855 
รวม 402 4.32 1.023 

กระบวนการใหบ้ริการ ไม่เกิน 15,000 บาท 82 4.13 1.089 .936 .423 
15,001 – 20,000 บาท 136 4.25 .880 
20,001 – 30,000 บาท 105 4.09 .997 
มากกวา่ 30,000 บาท 79 4.29 .842 
รวม 402 4.19 .950 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไม่เกิน 15,000 บาท 82 4.02 .778 3.506 .016 
15,001 – 20,000 บาท 136 4.18 .658 
20,001 – 30,000 บาท 105 4.02 .677 
มากกวา่ 30,000 บาท 79 4.29 .519 
รวม 402 4.13 .671 

* p < .05 
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          จากตารางท่ี 4.48 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test  
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั 
มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัด้านการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพแตกต่างกนั มีค่าสถิติ F  เท่ากบั 3.506 และมีค่า Sig 
เท่ากบั .016  

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ จ าแนกตาม
ระดบัรายได ้โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธี Least-Significant Difference (LSD) ปรากฏผล
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.49  
ตำรำงที่ 4.49 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง 
                       กายภาพ จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 ไม่เกิน 15,000 

บาท 
15,001 – 20,000 

บาท 
20,001 – 30,000 

บาท 

�̅� 4.02 4.18 4.02 
15,001 – 20,000 บาท 4.18 -.16   
20,001 – 30,000 บาท 4.02 -.00 .16  
มากกวา่ 30,000 บาท 4.29 -.27* -.11 -.27* 
* p < .05 

จากตารางท่ี 4.49  ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคาดหวงัด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ ของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามรายได ้พบวา่มี 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 
15,000 บาท, 15,001 – 20,000 บาท, 20,001 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท มีความคาดหวงัต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพแตกต่างกนั  

ดงันั้น จากการวิเคราะห์ความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวจ าแนกตามรายได้ โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความคาดหวงั
ต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 
2.6  
        สมมติฐานท่ี 2.7 : นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกนัมีระดบัการมีความคาดหวงัต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.50 ค่าสถิติการทดสอบความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
                      จ  าแนกตามตามภูมิล าเนา 

ส่วนประสมการตลาดการท่องเท่ียว ภูมิภาค n �̅� S.D F Sig 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 
 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   143 3.94 .861 1.823 .107 
ภาคเหนือ 13 4.37 .666 

ภาคตะวนัออก 77 3.90 .758 
ภาคกลาง 103 4.15 .814 
ภาคใต ้ 11 4.09 .816 

ภาคอีสาน 55 3.88 .819 
รวม 402 3.99 .822 

ราคา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   143 4.02 .840 .683 .637 
ภาคเหนือ 13 4.04 .247 

ภาคตะวนัออก 77 3.97 .635 
ภาคกลาง 103 4.05 .709 
ภาคใต ้ 11 4.18 .560 

ภาคอีสาน 55 3.86 .670 
รวม 402 4.00 .727 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   143 3.95 .981 1.748 .123 
ภาคเหนือ 13 3.92 .494 

ภาคตะวนัออก 77 3.95 .930 
ภาคกลาง 103 4.22 .928 
ภาคใต ้ 11 3.82 .751 

ภาคอีสาน 55 3.84 .918 
รวม 402 4.00 .937 

การส่งเสริมการตลาด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   143 4.24 .890 .410 .842 
ภาคเหนือ 13 4.31 .630 

ภาคตะวนัออก 77 4.29 .776 
ภาคกลาง 103 4.39 .783 
ภาคใต ้ 11 4.36 .674 

ภาคอีสาน 55 4.25 .886 
รวม 402 4.30 .826 
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ตำรำงที่ 4.50  (ต่อ) 

ส่วนประสมการตลาดการท่องเท่ียว ภูมิภาค n �̅� S.D F Sig 

บุคลากร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   143 4.20 1.085 1.230 .294 
ภาคเหนือ 13 4.69 .480 

ภาคตะวนัออก 77 4.31 1.016 
ภาคกลาง 103 4.48 .989 
ภาคใต ้ 11 4.27 .905 

ภาคอีสาน 55 4.27 1.027 
รวม 402 4.32 1.023 

กระบวนการใหบ้ริการ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   143 4.09 1.025 1.708 .132 
ภาคเหนือ 13 4.15 .801 

ภาคตะวนัออก 77 4.04 .876 
ภาคกลาง 103 4.37 .862 
ภาคใต ้ 11 4.27 .754 

ภาคอีสาน 55 4.32 1.029 
รวม 402 4.19 .950 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   143 4.08 .683 2.187 .055 
ภาคเหนือ 13 4.21 .519 

ภาคตะวนัออก 77 4.12 .700 
ภาคกลาง 103 4.28 .656 
ภาคใต ้ 11 4.18 .345 

ภาคอีสาน 55 3.95 .669 
รวม 402 4.13 .671 

* p < .05 
           จากตารางท่ี 4.50  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test  
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของนกัท่องเท่ียวต่อความคาดหวงัดา้นการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ าแนกตามภูมิล าเนาท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกนั มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig) มากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
(0.05) กล่าวคือนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ภาคเหนือ  ภาคตะวนัออก  
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ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต ้มีความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดั
สิงห์บุรีไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2.7 

    สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี  2 :  นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่าง
กนัมีความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกัน ซ่ึง
ยอมรับสมมติฐานในบางด้าน ได้แก่ ดา้นสถานภาพ ด้านระดบัการศึกษา และด้านรายได้ โดยปฏิเสธ
สมมติฐานในดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นอาชีพ และด้านภูมิล าเนา ดงัสรุปผลการทดสอบสมมติฐานในตาราง
ท่ี 4.51 

ตำรำงที่ 4.51 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 : นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความ 
                     คาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

 

สมมติฐานท่ี 2 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการตลาดการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.2 นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.3 นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีความคาดหวงัต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.4 นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.5 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.6 นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี  2.7 นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกันมีความคาดหวงัต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
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4.6  ผลกำรทดสอบควำมมีนัยส ำคัญ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่วทีม่ีต่อกำรตลำดกำรท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมเมืองรองจังหวดัสิงห์บุรี  (สมมุติฐำนข้อที ่3) 

       สมมติฐานท่ี 3 : นักท่องเท่ียวมีความคาดหวงัต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดั
สิงห์บุรีในแต่ละปัจจยัแตกต่างกบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บหลงัจากการท่องเท่ียว 

       4.6.1  ผลการทดสอบความมีนัยส าคญั ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจกบัความคาดหวงัของ
นกัท่องเท่ียวต่อดา้นผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว  

ตำรำงที่ 4.52  ความมีนยัส าคญั ความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงักบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
                       ต่อดา้นผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 

รายการ ความคาดหวงั ความพึงพอใจ 
t Sig 

X  ระดบั X  ระดบั 
แหล่งท่องเท่ียวมีเอกลกัษณ์ 3.95 มาก 3.27 ปานกลาง -9.212 .000 

ประวติัความเป็นมาของสถานท่ี 3.82 มาก 3.23 ปานกลาง -8.306 .000 

ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ท่ีไม่เคยทราบ 4.28 มากท่ีสุด 2.02 นอ้ย -30.732 .000 

ร่องรอยสะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ียงัคงอยู ่ 4.04 มาก 2.91 ปานกลาง -13.173 .000 

กิจกรรมท่ีจดัภายในแหล่งท่องเทียวมีเอกลกัษณ์ 3.83 มาก 2.41 นอ้ย -18.499 .000 

การไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 4.19 มาก 2.49 นอ้ย -22.646 .000 

ของท่ีระลึกท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 3.95 มาก 1.98 นอ้ย -30.434 .000 

อาหารท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 4.01 มาก 2.57 นอ้ย -20.108 .000 

รวม 3.99 มาก 2.61 ปานกลาง -27.328 .000 

  *p < .05 

       จากตารางท่ี 4.52 ผลการทดสอบความมีนัยส าคญัของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวพบว่า นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัและมีความพึง
พอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวตามองค์ประกอบโดยภาพรวมทุกขอ้ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  
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     4.6.2  ผลการทดสอบความมีนัยส าคัญ ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักับความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อดา้นราคา 
 

ตำรำงที่ 4.53  ความมีนยัส าคญั ความแตกต่าง ระหวา่งความคาดหวงักบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
                       ต่อดา้นราคา 

รายการ ความคาดหวงั ความพึงพอใจ 
t Sig 

X  ระดบั X  ระดบั 
การก าหนดราคาเคร่ืองสกัการะ / ค่าเช่าวตัถุมงคล
ท่ีสมเหตุสมผล 

4.06 มาก 3.10 ปานกลาง -12.750 .000 

การก าหนดราคาอาหารท่ีสมเหตสุมผล 3.95 มาก 3.31 ปานกลาง -10.169 .000 

การก าหนดราคาสินคา้ของท่ีระลึกท่ีสมเหตุสมผล 4.25 มากท่ีสุด 2.24 นอ้ย -29.690 .000 

ความคุม้ค่าของค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวสิงห์บุรี
โดยรวม 

4.16 มาก 3.66 มาก -7.671 .000 

รวม 4.00 มาก 3.08 ปานกลาง -19.761 .000 

  *p < .05 

         จากตารางท่ี 4.53 ผลการทดสอบความมีนยัส าคญัของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นราคาพบว่านกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัและมีความพึงพอใจต่อดา้นราคาตาม
องคป์ระกอบโดยภาพรวมทุกขอ้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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     4.6.3  ผลการทดสอบความมีนัยส าคัญ ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักับความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ตำรำงที่ 4.54  ความมีนยัส าคญั ความแตกต่างระหวา่ง ความคาดหวงักบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
                       ต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

รายการ ความคาดหวงั ความพึงพอใจ 
t Sig 

X  ระดบั X  ระดบั 
ความสะดวกในการเดินทางมาแหล่งท่องเท่ียว 4.00 มาก 3.46 มาก -7.705 .000 
ความชดัเจนของป้ายบอกทาง 4.08 มาก 2.50 นอ้ย -20.822 .000 

ความเช่ือมต่อของแหล่งท่องเท่ียวท่ีท าใหส้ามารถ
ไปไดห้ลายท่ีในคราวเดียวกนั 

4.28 มากท่ีสุด 2.84 ปานกลาง -20.406 .000 

รวม 4.00 มาก 2.93 ปานกลาง -18.847 .000 
*p < .05 

         จากตารางท่ี 4.54 ผลการทดสอบความมีนยัส าคญัของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัและมีความพึงพอใจ
ต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายตามองคป์ระกอบโดยภาพรวมทุกขอ้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
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     4.6.4  ผลการทดสอบความมีนัยส าคัญ ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักับความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ตำรำงที่ 4.55  ความมีนยัส าคญั ความแตกต่างระหวา่ง ความคาดหวงักบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
                       ต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด 

รายการ ความคาดหวงั ความพึงพอใจ 
t Sig 

X  ระดบั X  ระดบั 
ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีรับรู้ผา่นส่ือมีผลต่อการ
ตดัสินใจ 

4.15 มาก 3.32 ปานกลาง 
 

-12.170 .000 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล ประเพณี ท่ีรับรู้ผา่นส่ือมีผล
ต่อการตดัสินใจ 

4.30 มากท่ีสุด 2.79 ปานกลาง -20.883 .000 

ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีรับรู้จากการแนะน าของผูท่ี้
เคยมาใชบ้ริการมีผลต่อการตดัสินใจ 

4.24 มากท่ีสุด 3.61 มาก -9.128 .000 

รวม  4.30 มากท่ีสุด 3.24 ปานกลาง -18.777 .000 

   *p < .05 

      จากตารางท่ี 4.55 ผลการทดสอบความมีนัยส าคญัของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัและมีความพึงพอใจ
ต่อด้านการส่งเสริมการตลาดตามองค์ประกอบโดยภาพรวมทุกขอ้ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
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     4.6.5  ผลการทดสอบความมีนัยส าคัญ ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักับความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อดา้นบุคลากร 
 

ตำรำงที่ 4.56  ความมีนยัส าคญั ความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงักบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
                       ต่อดา้นบุคลากร 

รายการ ความคาดหวงั ความพึงพอใจ 
t Sig 

X  ระดบั X  ระดบั 
ความเพียงพอของเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวก 4.07 มาก 2.26 นอ้ย -27.557 .000 

ความเพียงพอของมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีใหข้อ้มูล 4.18 มาก 1.62 นอ้ยมาก -40.590 .000 

ความรู้ความเช่ียวชาญของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ินท่ีใหข้อ้มูล 

4.05 มาก 1.83 นอ้ย -35.946 .000 

ความน่าสนใจในการถ่ายทอดขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี/
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

4.19 มาก 1.89 นอ้ย -36.474 .000 

ความครบถว้นในการตอบขอ้สงสยัของเจา้หนา้ท่ี/
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

4.32 มากท่ีสุด 1.91 นอ้ย -35.691 .000 

รวม 4.23 มากท่ีสุด 1.93 นอ้ย -40.347 .000 

*p < .05 

 

         จากตารางท่ี 4.56 ผลการทดสอบความมีนยัส าคญัของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวต่อด้านบุคลากรพบว่า นักท่องเท่ียวมีมีความคาดหวงัและมีความพึงพอใจต่อด้าน
บุคลากรตามองคป์ระกอบโดยภาพรวมทุกขอ้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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        4.6.6  ผลการทดสอบความมีนัยส าคัญ ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักับความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ 
 

ตำรำงที่ 4.57  ความมีนยัส าคญั ความแตกต่างระหวา่ง ความคาดหวงักบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
                       ต่อดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ 

รายการ ความคาดหวงั ความพึงพอใจ 
t Sig 

X  ระดบั X  ระดบั 
ระบบขั้นตอนในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 4.13 มาก 3.27 ปานกลาง -12.401 .000 

ความเหมาะสมในการจดัเวลาเท่ียวชมแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.31 มากท่ีสุด 3.00 ปานกลาง -19.148 .000 

ความเหมาะสมในการจดัเวลาเพ่ือใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
สถานท่ีของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

4.02 มาก 1.90 นอ้ย -30.944 .000 

ความพร้อมของศูนยบ์ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียว 4.15 มาก 2.43 นอ้ย -27.794 .000 

ความพร้อมของป้าย/เอกสารเพื่อประกอบการให้
ขอ้มูลความรู้ของแหล่งท่องเท่ียว 

4.25 มากท่ีสุด 2.26 นอ้ย -26.838 .000 

ความพร้อมในการบริการ Wi-Fi ภายในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.03 มาก 2.30 นอ้ย -25.551 .000 

รวม 4.19 มาก 2.52 นอ้ย -29.604 .000 

*p < .05 

 

         จากตารางท่ี 4.57 ผลการทดสอบความมีนยัส าคญัของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นกระบวนการการให้บริการพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัและมีความพึง
พอใจต่อดา้นกระบวนการการให้บริการตามองคป์ระกอบโดยภาพรวมทุกขอ้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
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     4.6.7  ผลการทดสอบความมีนัยส าคัญ ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักับความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

 

ตำรำงที่ 4.58 ความมีนยัส าคญั ความแตกต่างระหวา่ง ความคาดหวงักบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
                      ต่อดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

รายการ ความคาดหวงั ความพึงพอใจ 
t Sig 

X  ระดบั X  ระดบั 
ความเป็นระเบียบในการจดัภูมิทศัน์ภายในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.06 มาก 3.24 ปานกลาง -13.037 .000 

ความสะอาดภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 4.17 มาก 3.42 มาก -11.695 .000 

ความสะอาดของสาธารณูปโภค (หอ้งน ้ า) 4.20 มาก 2.90 ปานกลาง -18.972 .000 

ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเท่ียว             
(ท่ีนัง่พกั) 

4.23 มากท่ีสุด 2.88 ปานกลาง -18.453 .000 

ความพร้อมของท่ีจอดรถภายในแหล่งท่องเท่ียว 4.17 มาก 3.07 ปานกลาง -15.036 .000 

ความเป็นระเบียบของการจดัวางท่ีตั้งร้านอาหาร 4.06 มาก 2.76 ปานกลาง -20.174 .000 

ความเป็นระเบียบของการจดัวางท่ีตั้งร้านของท่ี
ระลึก 

4.09 มาก 2.22 นอ้ย -28.162 .000 

รวม 4.13 มาก 2.92 ปานกลาง -25.285 .000 

*p < .05 

         จากตารางท่ี 4.58 ผลการทดสอบความมีนยัส าคญัของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัและมีความพึงพอใจ
ต่อดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพตามองคป์ระกอบโดยภาพรวมทุกขอ้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
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       4.6.8  ผลการทดสอบความมีนัยส าคัญ ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักับความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 

 

ตำรำงที่ 4.59  ความมีนยัส าคญั ความแตกต่างระหวา่ง ความคาดหวงักบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
                        ต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 

รายการ ความคาดหวงั ความพึงพอใจ 
t Sig 

X  ระดบั X  ระดบั 

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 3.99 มาก 2.61 ปานกลาง -27.328 .000 

ราคา 4.00 มาก 3.08 ปานกลาง -19.761 .000 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.00 มาก 2.93 ปานกลาง -18.847 .000 

การส่งเสริมการตลาด 4.30 มากท่ีสุด 3.24 ปานกลาง -18.777 .000 

บุคลากร 4.32 มากท่ีสุด 1.93 นอ้ย -40.347 .000 

กระบวนการใหบ้ริการ 4.19 มาก 2.52 นอ้ย -29.604 .000 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 4.13 มาก 2.92 ปานกลาง -25.285 .000 

                                                   รวม 4.13 มาก 2.75 ปานกลาง -33.043 .000 

*p < .05 

 

         จากตารางท่ี 4.59 ผลการทดสอบความมีนยัส าคญัของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี พบวา่นกัท่องเท่ียวมี
ความคาดหวงัและมีความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีตาม
องคป์ระกอบโดยภาพรวมทั้ง 7 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการการให้บริการ และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ตำรำงที่ 4.60 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 : นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

 

สมมติฐานท่ี 3 
นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงักบัความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี  3.1 ค่าเฉ ล่ียระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวในดา้นผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวมีความแตกต่างกนั   

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี  3.2 ค่าเฉ ล่ียระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวในดา้นราคามีความแตกต่างกนั   

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี  3.3 ค่าเฉ ล่ียระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความแตกต่างกนั   

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี  3.4 ค่าเฉ ล่ียระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวในดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความแตกต่างกนั   

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี  3.5 ค่าเฉ ล่ียระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวในดา้นบุคลากรมีความแตกต่างกนั   

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี  3.6 ค่าเฉ ล่ียระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวในดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีความแตกต่างกนั   

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี  3.7 ค่าเฉ ล่ียระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีความแตกต่างกนั   

ยอมรับสมมติฐาน 
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4.7  ผลวเิครำะห์กำรเปรียบเทยีบค่ำเฉลีย่ควำมคำดหวงัและควำมพงึพอใจของนักท่องเทีย่วต่อกำรตลำด
กำรท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจังหวดัสิงห์บุรี  โดย IPA 

การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี ทั้ง 7 ดา้น ดว้ยเทคนิค IPA ไดผ้ลการวจิยัดงัน้ี 

          4.7.1  ดา้นผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 

การวเิคราะห์ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว ดว้ยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียด                        
ดงัภาพท่ี 4.1 

ภำพที ่4.1  การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นผลิตภณัฑ์ 
                  ทางการท่องเท่ียว ดว้ยเทคนิค IPA 

สูง 

 
               ต ่า                                                                                                                                                   สูง 

Quadrant I 

Quadrant III  

Quadrant II 

Quadrant IV 
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            ประเด็นท่ี 1 ดา้นแหล่งท่องเท่ียวมีเอกลกัษณ์             
            ประเด็นท่ี 2 ดา้นประวติัความเป็นมาของสถานท่ี 

                 ประเด็นท่ี 3 ดา้นขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ท่ีไม่เคยทราบ  
                 ประเด็นท่ี 4 ดา้นร่องรอยสะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ียงัคงอยู ่
                 ประเด็นท่ี 5 ดา้นกิจกรรมท่ีจดัภายในแหล่งท่องเทียวมีเอกลกัษณ์ 
                 ประเด็นท่ี 6 ดา้นการไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์  
                 ประเด็นท่ี 7 ดา้นของท่ีระลึกท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน     
                 ประเด็นท่ี 8 ดา้นอาหารท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 

จากภาพท่ี 4.1 พบวา่ การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว ดว้ยเทคนิค IPA  มีดงัน้ี 

Quadrant I  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant I ใน 2 ประเด็น 
ไดแ้ก่  

ประเด็นท่ี 3 ดา้นขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ท่ีไม่เคยทราบ 
ประเด็นท่ี 6 ดา้นการไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในประเด็นดา้นขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ท่ีไม่เคยทราบ 

และด้านการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก แต่นักท่องเท่ียวไม่ได้รับการ
ตอบสนองในประเด็นดังกล่าวอย่างเพียงพอ จึงมีผลต่อความพึงพอใจในระดับต ่า ดังนั้ นผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคญัใน
ประเด็นดงักล่าวมากข้ึน เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัอยา่งมากกบัการเดินทางมาท่องเท่ียวเมือง
รองจงัหวดัสิงห์บุรี และมีความส าคญัอยา่งมากต่อการสร้างคุณค่าทางวฒันธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อยา่งย ัง่ยนืของจงัหวดัสิงห์บุรี 

Quadrant II พบวา่มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  II ใน 1 ประเด็น 
ไดแ้ก่  

ประเด็นท่ี 4 ดา้นร่องรอยสะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ียงัคงอยู ่
หมายความว่า แหล่งท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมของจังหวัดสิงห์ บุ รีมี ร่องรอยสะท้อนถึง

ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ียงัคงอยูต่ามท่ีนกัท่องเท่ียวคาดหวงัหรือให้ความส าคญัเป็นอย่างดี ซ่ึงท าให้มีผล
ต่อความพึงพอใจในระดบัสูงของนกัท่องเท่ียว ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
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ของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจึงควรอนุรักษ์ไวซ่ึ้งร่องรอยท่ีสะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินของจงัหวดั
สิงห์บุรีใหค้งอยูต่่อไป 

Quadrant III  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  III ใน 3 
ประเด็น ไดแ้ก่  
                  ประเด็นท่ี 5 ดา้นกิจกรรมท่ีจดัภายในแหล่งท่องเทียวมีเอกลกัษณ์ 
                ประเด็นท่ี 7 ดา้นของท่ีระลึกท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน     

  ประเด็นท่ี 8 ดา้นอาหารท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 
  หมายความวา่ ประเด็นดา้นกิจกรรมท่ีจดัภายในแหล่งท่องเทียว ดา้นของท่ีระลึกและอาหารท่ีมี

เอกลักษณ์  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีสามารถ
ตอบสนองนักท่องเท่ียวไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร จึงท าให้นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจน้อย ดงันั้น ในประเด็น
ดงักล่าว แมว้่าจะเป็นประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวไม่ไดใ้ห้ความส าคญัมากนัก แต่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีก็ไม่ควรละเลยในการพฒันาเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน 

Quadrant IV  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  IV ใน 2 
ประเด็น ไดแ้ก่  

          ประเด็นท่ี 1 ดา้นแหล่งท่องเท่ียวมีเอกลกัษณ์             
          ประเด็นท่ี 2 ดา้นประวติัความเป็นมาของสถานท่ี 

             หมายความว่า ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี
สามารถรักษาไวซ่ึ้งแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์ และประวติัความเป็นมาของสถานท่ี ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่
ประเด็นดงักล่าวเป็นประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวไม่ค่อยให้ความส าคญัมาก เน่ืองจากรับรู้ขอ้มูลมาบา้งแล้ว
ก่อนการเดินทางมาท่องเท่ียวเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี  

          4.7.2  ดา้นราคา 

การวเิคราะห์ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในดา้นราคา ดว้ยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดดงัภาพท่ี 4.2 
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ภำพที ่4.2  การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นราคา 
                  ทางการท่องเท่ียว ดว้ยเทคนิค IPA 

สูง

 
               ต ่า                                                                                                                                                   สูง 

            
            ประเด็นท่ี 1 ดา้นการก าหนดราคาเคร่ืองสักการะ / ค่าเช่าวตัถุมงคลท่ีสมเหตุสมผล 
            ประเด็นท่ี 2 ดา้นการก าหนดราคาอาหารท่ีสมเหตุสมผล 
            ประเด็นท่ี 3 ดา้นการก าหนดราคาสินคา้ของท่ีระลึกท่ีสมเหตุสมผล 
            ประเด็นท่ี 4 ดา้นความคุม้ค่าของค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวสิงห์บุรีโดยรวม 

 
จากภาพท่ี 4.2 พบวา่ การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว

ต่อราคา ดว้ยเทคนิค IPA  มีดงัน้ี 

Quadrant I 

Quadrant III  

Quadrant II 

Quadrant IV 
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Quadrant I  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant I ใน 1 ประเด็น 
ไดแ้ก่  
              ประเด็นท่ี 3 ดา้นการก าหนดราคาสินคา้ของท่ีระลึกท่ีสมเหตุสมผล 
             หมายความว่า นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในประเด็นดา้นการก าหนดราคาสินคา้ของท่ีระลึกท่ี
สมเหตุสมผลเป็นอยา่งมาก  แต่นกัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บการตอบสนองในประเด็นดงักล่าวเท่าท่ีควร จึงมีผล
ต่อความพึงพอใจในระดับต ่า ดังนั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรอง
จงัหวดัสิงห์บุรีจึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัในประเด็นดงักล่าวมากข้ึน ทั้งน้ีจากการวจิยัพบวา่คุณลกัษณะ
ของสินคา้ของท่ีระลึกของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีไม่มีความโดดเด่น สินคา้ของท่ีระลึกท่ีนกัท่องเท่ียวพบ
เห็นรวมถึงการตั้งราคาไม่มีความแตกต่างจากสินคา้ของท่ีระลึกท่ีมีขายในจงัหวดัอ่ืนใกลเ้คียง อีกทั้งการ
ไม่ติดป้ายแสดงราคาสินคา้ของท่ีระลึกก็มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวดว้ย
เช่นกนั 

Quadrant II พบวา่มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  II ใน 1 ประเด็น 
ไดแ้ก่  
              ประเด็นท่ี 4 ดา้นความคุม้ค่าของค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวสิงห์บุรีโดยรวม 

หมายความว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในด้านความคุม้ค่าของค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว
สิงห์บุรีโดยรวมเป็นอยา่งดี ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดั
สิงห์บุรีจึงควรมีมาตรการควบคุมราคาสินค้าให้ได้มาตรฐานและเกิดความคุ้มค่าในสายตาของ
นกัท่องเท่ียวเช่นน้ีตลอดไป 

Quadrant IV  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  IV ใน 2 
ประเด็น ไดแ้ก่  

         ประเด็นท่ี 1 ดา้นการก าหนดราคาเคร่ืองสักการะ / ค่าเช่าวตัถุมงคลท่ีสมเหตุสมผล   
              ประเด็นท่ี 2 ดา้นการก าหนดราคาอาหารท่ีสมเหตุสมผล 
             หมายความว่า ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี
สามารถร่วมกนัรักษามาตรฐานดา้นการก าหนดราคาเคร่ืองสักการะ / ค่าเช่าวตัถุมงคลท่ีสมเหตุสมผล และ
ดา้นการก าหนดราคาอาหารท่ีสมเหตุสมผลไวอ้ยา่งดีมาก จนเป็นท่ีพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว  
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           4.7.3 ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 

           การวเิคราะห์ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดว้ยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดดงัภาพ
ท่ี 4.3 

ภำพที ่4.3  การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นช่องทาง 

                   การจ าหน่ายทางการท่องเท่ียว ดว้ยเทคนิค IPA 
สูง 

 
                     ต ่า                                                                                                                                                   สูง 

 

             ประเด็นท่ี 1 ดา้นความสะดวกในการเดินทางมาแหล่งท่องเท่ียว 
             ประเด็นท่ี 2 ดา้นความชดัเจนของป้ายบอกทาง 
             ประเด็นท่ี 3 ดา้นความเช่ือมต่อของแหล่งท่องเท่ียวท่ีท าใหส้ามารถไปไดห้ลายท่ีในคราวเดียวกนั 

Quadrant I Quadrant II 

Quadrant III  Quadrant IV 
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จากภาพท่ี 4.3 พบวา่ การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ต่อช่องทางการจ าหน่าย ดว้ยเทคนิค IPA  มีดงัน้ี 

Quadrant I  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant I ใน 1 ประเด็น 
ไดแ้ก่  
              ประเด็นท่ี 3 ดา้นความเช่ือมต่อของแหล่งท่องเท่ียวท่ีท าใหส้ามารถไปไดห้ลายท่ีในคราวเดียวกนั 

หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในประเด็นดา้นความเช่ือมต่อของแหล่งท่องเท่ียวท่ีท า
ให้สามารถไปได้หลายท่ีในคราวเดียวกันเป็นอย่างมาก แต่นักท่องเท่ียวไม่ได้รับการตอบสนองใน
ประเด็นดังกล่าว จึงมีผลต่อความพึงพอใจในระดับต ่า ดังนั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัในเร่ืองของเส้นทางท่ีเช่ือมต่อกนัของ
แหล่งท่องเท่ียวใหม้ากยิง่ข้ึน เน่ืองจากมีผลการเดินทางมาท่องเท่ียวเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีอยา่งมาก 

Quadrant III  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  III ใน 1 
ประเด็น ไดแ้ก่  
               ประเด็นท่ี 2 ดา้นความชดัเจนของป้ายบอกทาง 
              หมายความวา่ ประเด็นดา้นความชดัเจนของป้ายบอกทาง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีสามารถตอบสนองนักท่องเท่ียวไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร  เน่ืองจากทาง
จงัหวดัมีป้ายบอกทางส าหรับนกัท่องเท่ียวอยูบ่า้ง แต่ป้ายบอกทางนั้นขาดความชดัเจน ท าใหน้กัท่องเท่ียว
เกิดความสับสน ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจึงไม่ควรเพิกเฉยในประเด็นดงักล่าว 

Quadrant IV  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  IV ใน 1 
ประเด็น ไดแ้ก่  
             ประเด็นท่ี 1 ดา้นความสะดวกในการเดินทางมาแหล่งท่องเท่ียว 
             หมายความว่า การเดินทางมาท่องเท่ียวเมืองรองจังหวัดสิงห์บุ รีมีความสะดวกส าหรับ
นกัท่องเท่ียว เน่ืองจากถนนท่ีไดรั้บการดูแล ท าใหไ้ม่เป็นอุปสรรคในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  

          4.7.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในด้านการส่งเสริมการตลาดดว้ยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียด                
ดงัภาพท่ี 4.4 
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ภำพที ่4.4  การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นการส่งเสริม 

                ทางการตลาด ดว้ยเทคนิค IPA 
สูง 

 
                     ต ่า                                                                                                                                                   สูง 

 

                ประเด็นท่ี 1 ดา้นขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีรับรู้ผา่นส่ือมีผลต่อการตดัสินใจ 
                ประเด็นท่ี 2 ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล ประเพณี ท่ีรับรู้ผา่นส่ือมีผลต่อการตดัสินใจ 
                ประเด็นท่ี 3 ดา้นขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีรับรู้จากการแนะน าของผูท่ี้เคยมาใชบ้ริการมีผลต่อการ
ตดัสินใจ 

จากภาพท่ี 4.4 พบวา่ การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด ดว้ยเทคนิค IPA  มีดงัน้ี 

 

Quadrant I Quadrant II 

Quadrant III  
Quadrant IV 



143 

 

 

Quadrant I  พบวา่มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant I ใน 1 ประเด็น 
ไดแ้ก่  
              ประเด็นท่ี 2 ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล ประเพณี ท่ีรับรู้ผา่นส่ือมีผลต่อการตดัสินใจ 

หมายความว่า นักท่องเท่ียวให้ความส าคญัและมีความตอ้งการท่ีจะรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
เทศกาล ประเพณีของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีเป็นอยา่งมาก แต่นกัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บรู้ขอ้มูลดงักล่าว ท า
ให้พลาดโอกาสเขา้ร่วมงาน ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดั
สิงห์บุรีจึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัในประเด็นดงักล่าวมากข้ึน เพื่อนกัท่องเท่ียวจะไดส้ามารถวางแผนใน
การเดินทางมาท่องเท่ียวได ้

Quadrant II พบวา่มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  II ใน 1 ประเด็น 
ไดแ้ก่  
             ประเด็นท่ี 3 ดา้นขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีรับรู้จากการแนะน าของผูท่ี้เคยมาใชบ้ริการมีผลต่อการ
ตดัสินใจ 
             หมายความวา่ ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวรับรู้จากการแนะน าของผูท่ี้เคยมาใชบ้ริการ ท า
ให้นกัท่องเท่ียวรับรู้และมีผลต่อการตดัสินใจ ดงันั้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจึงควรอนุรักษส์ภาพความเป็นอยูข่องแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนกิจกรรมท่ีมีอยูใ่น
แหล่งท่องเท่ียวให้คงอยู ่เพื่อให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวไดช้กัชวนหรือแนะน าเพื่อนและคนรู้จกัให้มา
ท่องเท่ียวเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีต่อไป 

Quadrant IV  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  IV ใน 1
ประเด็น ไดแ้ก่  

ประเด็นท่ี 1 ดา้นขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีรับรู้ผา่นส่ือมีผลต่อการตดัสินใจ 
             หมายความวา่ ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี
ประชาสัมพนัธ์ไปยงันักท่องเท่ียว ท าให้นักท่องเท่ียวรับรู้และมีผลต่อการตดัสินใจ หากแต่ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีอาจเพิ่มการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
การท่องเท่ียวของจงัหวดัใหม้ากข้ึนและต่อเน่ือง  
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       4.7.5 ดา้นบุคลากร 

การวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในดา้นบุคลากรดว้ยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดดงัภาพท่ี 4.5 

ภำพที ่4.5  การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นบุคลากร 

                  ดว้ยเทคนิค IPA 
                     สูง 

 
         ต ่า                                                                                                                                         สูง 

               ประเด็นท่ี 1 ดา้นความเพียงพอของเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวก 
               ประเด็นท่ี 2 ดา้นความเพียงพอของมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีใหข้อ้มูล 
               ประเด็นท่ี 3 ดา้นความรู้ความเช่ียวชาญของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีใหข้อ้มูล 
               ประเด็นท่ี 4 ดา้นความน่าสนใจในการถ่ายทอดขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน 
               ประเด็นท่ี 5 ดา้นความครบถว้นในการตอบขอ้สงสัยของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน 
 

Quadrant I Quadrant II 

Quadrant III  Quadrant IV 
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จากภาพท่ี 4.5 พบวา่ การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ต่อดา้นบุคลากรดว้ยเทคนิค IPA  มีดงัน้ี 

Quadrant I  พบวา่มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant I ใน 2 ประเด็น 
ไดแ้ก่  
               ประเด็นท่ี 2 ดา้นความเพียงพอของมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีใหข้อ้มูล 

 ประเด็นท่ี 4 ดา้นความน่าสนใจในการถ่ายทอดขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวให้ความส าคญัและมีความต้องการอย่างมากในการมีมัคคุเทศก์

ทอ้งถ่ินท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว และตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ีหรือมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินประจ าแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นมีการถ่ายทอดขอ้มูลให้น่าสนใจ แต่นกัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บการตอบสนองในประเด็นดงักล่าว 
จึงมีผลต่อความพึงพอใจในระดบัต ่า ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมือง
รองจงัหวดัสิงห์บุรีจึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัในประเด็นดงักล่าวมากข้ึน โดยอาจมีการพฒันาคนใน
พื้นท่ีใหส้ามารถเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน หรือพฒันาเยาวชนในพื้นท่ีใหเ้ป็นมคัคุเทศกน์อ้ย  

Quadrant II พบวา่มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  II ใน 1 ประเด็น 
ไดแ้ก่  
               ประเด็นท่ี 5 ดา้นความครบถว้นในการตอบขอ้สงสัยของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน 

หมายความว่า แหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัสิงห์บุรี หากมีเจา้หนา้ท่ีหรือมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินประจ า
อยู ่ เจา้หนา้ท่ีหรือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีประจ าอยูน่ั้น สามารถตอบขอ้สงสัยไดอ้ยา่งครบถว้น  

Quadrant III  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  III ใน 1 
ประเด็น ไดแ้ก่  
               ประเด็นท่ี 3 ดา้นความรู้ความเช่ียวชาญของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีใหข้อ้มูล 

  หมายความว่า ประเด็นด้านความรู้ความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ีหรือมคัคุเทศก์ท้องถ่ินท่ีให้
ขอ้มูล จะพบว่านักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจน้อย เน่ืองจากข้อมูลความรู้ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับนั้น ไม่
แตกต่างจากข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวรับรู้มาก่อน ดังนั้ น ในประเด็นดังกล่าว หากสามารถเพิ่มจ านวน
เจา้หน้าท่ีหรือมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินท่ีให้ขอ้มูลไดเ้พียงพอแลว้ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัก็ควรอบรมให้ความรู้ดา้นประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว
เพิ่มมากข้ึน 



146 

 

 

  Quadrant IV  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  IV ใน 1
ประเด็น ไดแ้ก่  
               ประเด็นท่ี 1 ดา้นความเพียงพอของเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวก 
             หมายความว่า จงัหวดัสิงห์บุรีมีเจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกท่ีมีเพียงพอ ท าให้นักท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจมาก  

    4.7.6 ดา้นกระบวนการให้บริการ 

การวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียว
เชิงว ัฒนธรรมจังหวดัสิงห์บุรีในด้านกระบวนการให้บริการด้วยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียด                 
ดงัภาพท่ี 4.6 

ภำพที ่4.6  การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นกระบวนการ 

                  ใหบ้ริการ ดว้ยเทคนิค IPA 
สูง 

 
ต ่า                                                                                                                                                        สูง 

Quadrant I Quadrant II 

Quadrant III  Quadrant IV 
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               ประเด็นท่ี 1 ดา้นระบบขั้นตอนในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 
               ประเด็นท่ี 2 ดา้นความเหมาะสมในการจดัเวลาเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียว 
               ประเด็นท่ี 3 ดา้นความเหมาะสมในการจดัเวลาเพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีของเจา้หนา้ท่ี/
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
              ประเด็นท่ี 4 ดา้นความพร้อมของศูนยบ์ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียว 
              ประเด็นท่ี 5 ดา้นความพร้อมของป้าย/เอกสารเพื่อประกอบการใหข้อ้มูลความรู้ของแหล่ง
ท่องเท่ียว 
              ประเด็นท่ี 6 ดา้นความพร้อมในการบริการ Wi-Fi ภายในแหล่งท่องเท่ียว 

จากภาพท่ี 4.6 พบวา่ การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ต่อดา้นกระบวนการใหบ้ริการดว้ยเทคนิค IPA  มีดงัน้ี 

Quadrant I  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant I ใน 2 ประเด็น 
ไดแ้ก่  
              ประเด็นท่ี 4 ดา้นความพร้อมของศูนยบ์ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียว 
              ประเด็นท่ี 5 ด้านความพร้อมของป้าย/เอกสารเพื่อประกอบการให้ข้อมูลความรู้ของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

หมายความวา่ ในการท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรี นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในประเด็นดา้นความ
พร้อมของศูนยบ์ริการขอ้มูลนักท่องเท่ียว และความพร้อมของป้าย/เอกสารเพื่อประกอบการให้ขอ้มูล
ความรู้ของแหล่งท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก  แต่ประเด็นดงักล่าวนกัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่ง
เพียงพอ จึงมีผลต่อความพึงพอใจในระดบัต ่า ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ของเมืองรองจังหวดัสิงห์บุรีจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในประเด็นดังกล่าวมากข้ึน เน่ืองจากมี
ความส าคญัอยา่งมากต่อการสร้างคุณค่าทางวฒันธรรมของจงัหวดัสิงห์บุรี 

Quadrant II พบวา่มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  II ใน 1 ประเด็น 
ไดแ้ก่  
               ประเด็นท่ี 2 ดา้นความเหมาะสมในการจดัเวลาเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียว 

หมายความวา่ ในดา้นความเหมาะสมในการจดัเวลาเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียว ทางเจา้หนา้ท่ีผูดู้แล
แหล่งท่องเท่ียวสามารถบริหารจดัการด้านเวลาเท่ียวชมได้ดี สามารถตอบสนองความต้องการของ
นกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี  
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Quadrant III  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  III ใน 2 
ประเด็น ไดแ้ก่  
               ประเด็นท่ี 3 ด้านความเหมาะสมในการจดัเวลาเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีของเจา้หน้าท่ี/
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
               ประเด็นท่ี 6 ดา้นความพร้อมในการบริการ Wi-Fi ภายในแหล่งท่องเท่ียว 

  หมายความว่า ประเด็นด้านความเหมาะสมในการจดัเวลาเพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีของ
เจ้าหน้าท่ี/มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และด้านความพร้อมในการบริการ Wi-Fi ภายในแหล่งท่องเท่ียว มี
ความส าคญัต่อนกัท่องเท่ียวพอสมควร ดงันั้น ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมือง
รองจงัหวดัสิงห์บุรีจึงควรใหค้วามส าคญัในประเด็นดงักล่าวดว้ย 

 Quadrant IV  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  IV ใน 1 
ประเด็น ไดแ้ก่  
               ประเด็นท่ี 1 ดา้นระบบขั้นตอนในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 
              หมายความวา่ ทางจงัหวดัสิงห์บุรีมีความสามารถในการบริหารระบบขั้นตอนในการเขา้ชมแหล่ง
ท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในประเด็นดงักล่าวนอ้ย  

       4.7.7 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

การวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมจังหวดัสิงห์บุรีในด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพด้วยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียด                                
ดงัภาพท่ี 4.7 
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ภำพที ่4.7  การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

                  ทางกายภาพ ดว้ยเทคนิค IPA 
 

                สูง 

 
ต ่า                                                                                                                                                    สูง 

 

               ประเด็นท่ี 1 ดา้นความเป็นระเบียบในการจดัภูมิทศัน์ภายในแหล่งท่องเท่ียว 
               ประเด็นท่ี 2 ดา้นความสะอาดภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 
               ประเด็นท่ี 3 ดา้นความสะอาดของสาธารณูปโภค (หอ้งน ้า) 
               ประเด็นท่ี 4 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเท่ียว (ท่ีนัง่พกั) 
               ประเด็นท่ี 5 ดา้นความพร้อมของท่ีจอดรถภายในแหล่งท่องเท่ียว 
               ประเด็นท่ี 6 ดา้นความเป็นระเบียบของการจดัวางท่ีตั้งร้านอาหาร 
               ประเด็นท่ี 7 ดา้นความเป็นระเบียบของการจดัวางท่ีตั้งร้านของท่ีระลึก 

Quadrant I Quadrant II 

Quadrant III  Quadrant IV 
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จากภาพท่ี 4.7 พบวา่ การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ต่อดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพดว้ยเทคนิค IPA  มีดงัน้ี 

Quadrant I  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant I ใน 2 ประเด็น 
ไดแ้ก่  
               ประเด็นท่ี 3 ดา้นความสะอาดของสาธารณูปโภค (หอ้งน ้า) 
               ประเด็นท่ี 4 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเท่ียว (ท่ีนัง่พกั) 

หมายความว่า นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในประเด็นดา้นความสะอาดของห้องน ้ าและท่ีนัง่พกั
ภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก แต่นกัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บการตอบสนองในประเด็นดงักล่าว
อย่างเพียงพอ จึงมีผลต่อความพึงพอใจในระดับต ่ า ดังนั้ นผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจึงจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัในดา้นความสะอาดของหอ้งน ้ าและท่ี
นัง่พกัภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวมากข้ึน  

Quadrant II พบวา่มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  II ใน 2 ประเด็น 
ไดแ้ก่  
               ประเด็นท่ี 2 ดา้นความสะอาดภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 
               ประเด็นท่ี 5 ดา้นความพร้อมของท่ีจอดรถภายในแหล่งท่องเท่ียว 

หมายความวา่ ภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัสิงห์บุรีสามารถรักษาความสะอาดและมี
ท่ีจอดรถเพียงพอ ท าใหมี้ผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว  

 Quadrant III  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  III ใน 2 
ประเด็น ไดแ้ก่  
               ประเด็นท่ี 6 ดา้นความเป็นระเบียบของการจดัวางท่ีตั้งร้านอาหาร 
               ประเด็นท่ี 7 ดา้นความเป็นระเบียบของการจดัวางท่ีตั้งร้านของท่ีระลึก 

หมายความว่า ประเด็นดา้นความเป็นระเบียบของการจดัวางท่ีตั้งร้านอาหารและท่ีตั้งร้านของท่ี
ระลึก สามารถตอบสนองนกัท่องเท่ียวไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร จึงท าให้นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจนอ้ย ดงันั้น 
ในประเด็นดงักล่าว ควรไดรั้บการพิจารณาเพื่อการพฒันาปรับปรุง แมว้า่จะไม่ใช่ประเด็นหลกัท่ีส าคญัใน
สายตาของนกัท่องเท่ียวก็ตาม 

Quadrant IV  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  IV ใน 1 
ประเด็น ไดแ้ก่  
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                 ประเด็นท่ี 1 ดา้นความเป็นระเบียบในการจดัภูมิทศัน์ภายในแหล่งท่องเท่ียว 
              หมายความว่า ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี
สามารถรักษาไวซ่ึ้งความเป็นระเบียบในการจดัภูมิทศัน์ภายในแหล่งท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงมีผลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 

       4.7.8 การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในภาพรวม 

 การวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในภาพรวมดว้ยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดดงัภาพท่ี 4.8  

ภำพที ่4.8  การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการ 
                  ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในภาพรวม ดว้ยเทคนิค IPA 

สูง 

 

    ต ่า                                                                                                                                             สูง 

            

Quadrant I 

Quadrant III  

Quadrant II 

Quadrant IV 



152 

 

 

               ประเด็นท่ี 1 ดา้นผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 
               ประเด็นท่ี 2 ดา้นราคา 
               ประเด็นท่ี 3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
               ประเด็นท่ี 4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
               ประเด็นท่ี 5 ดา้นบุคลากร 
               ประเด็นท่ี 6 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
               ประเด็นท่ี 7 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

             จากภาพท่ี 4.8 พบวา่ การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในภาพรวม ดว้ยเทคนิค IPA  มีดงัน้ี 

Quadrant I  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant I ใน 2 ประเด็น 
ไดแ้ก่  
               ประเด็นท่ี 5 ดา้นบุคลากร 
               ประเด็นท่ี 6 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

หมายความว่า นักท่องเท่ียวให้ความส าคัญในประเด็นด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ
ให้บริการเป็นอยา่งมาก แต่นกัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บการตอบสนองในประเด็นดงักล่าวอยา่งเพียงพอ จึงมีผล
ต่อความพึงพอใจในระดับต ่า ดังนั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรอง
จงัหวดัสิงห์บุรีจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในประเด็นดังกล่าวมากข้ึน เน่ืองจากบุคลากรทางการ
ท่องเท่ียวและกระบวนการให้บริการมีความส าคญัอย่างมากต่อการสร้างคุณค่าทางวฒันธรรมและมูลค่า
ทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืของจงัหวดัสิงห์บุรี 

Quadrant II พบวา่มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  II ใน 1 ประเด็น 
ไดแ้ก่  
               ประเด็นท่ี 4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในดา้นการส่งเสริมการตลาดอยา่งมาก และไดรั้บการ
ตอบสนองในประเด็นดงักล่าวไดดี้พอสมควร  

Quadrant III  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  III ใน 1 
ประเด็น ไดแ้ก่  
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                ประเด็นท่ี 1 ดา้นผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 
              หมายความวา่ ประเด็นดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว ยงัสามารถตอบสนองนกัท่องเท่ียวไดไ้ม่
ดีเท่าท่ีควร จึงท าใหมี้ผลต่อความพึงพอใจในระดบัท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน  

Quadrant IV  พบว่ามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  IV ใน 3 
ประเด็น ไดแ้ก่  
               ประเด็นท่ี 2  ดา้นราคา 
               ประเด็นท่ี 3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
               ประเด็นท่ี 7  ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
             หมายความวา่ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัสิงห์บุรีสามารถรักษา
คุณภาพดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพไดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึงมีผลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรี  

4.8  ผลวเิครำะห์แบบจ ำลองสมกำรโครงสร้ำง (SEM) 
 การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง ประกอบดว้ย (1) การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
(2) การวิเคราะห์ความกลมกลืนของตวัแบบการวดั และ (3) การวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจ าลอง
สมการเชิงโครงสร้าง รายละเอียดแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 

4.8.1  การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ตรวจสอบวา่ตวัแปรในแต่ละปัจจยั (factor) ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นความคาดหวงั และปัจจยัดา้นความพึงพอใจ มี
สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์น้ีจะถูกน ามาใช้
ในการวิเคราะห์ความกลมกลืนของตัวแบบการวดั และการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจ าลอง
สมการเชิงโครงสร้างต่อไป  

จากการใช้โปรแกรม SPSS ประมวลผล เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของตวัแปรด้าน
ความคาดหวงั และความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรอง
จงัหวดัสิงห์บุรี เร่ิมจากการวิเคราะห์ความเหมาะสมระหวา่งปัจจยักบัขอ้มูล จากผลการค านวณหาค่าสถิติ
ของ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ด้วย SPSS มีค่าเท่ากับ .833 ซ่ึงมากกว่า .5 จึงสรุปได้ว่าปัจจยัมีความ
เหมาะสมกบัขอ้มูล รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.61 
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                 ตำรำงที ่4.61  ผลการวเิคราะห์ KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.833 

Bartlett's 
Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 5511.444 
                         df 91 
                         Sig. .000 

 
จากนั้ น ผูว้ิจ ัยได้ใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmation 

Factor Analysis: CFA) โดยใช้ตวัแปรด้านความคาดหวงัและความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี จ  านวนทั้งส้ิน 14 ตวัแปร โปรแกรม 
SPSS ไดจ้  าแนกกลุ่มตวัแปรออกเป็น 3 ปัจจยั โดยจ าแนกตามค่าสัมประสิทธ์ิแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรเดิมกบัแต่ละปัจจยัท่ีพิจารณาท่ีเรียกว่าน ้ าหนกัปัจจยั (Factor loading) แต่ละปัจจยัมีส่วนประกอบ
ดงัน้ี  

ปัจจัย ท่ี  1 ประกอบด้วย ความคาดหวังด้านบุคลากร (me_people), ความคาดหวังด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ (me_proc), ความคาดหวงัดา้นราคา (me_price), ความคาดหวงัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (me_place), ความคาดหวงัด้านการส่งเสริมการตลาด (me_promo) และความคาดหวงัด้าน
ผลิตภณัฑ์ (me_prod) ปัจจยัท่ี 2 ประกอบดว้ย ความพึงพอใจดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (m_evi), ความ
พึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ (m_prod), ความพึงพอใจดา้นบุคลากร (m_people), ความพึงพอใจดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย (m_place), ความพึงพอใจดา้นกระบวนการให้บริการ (m_proc) ความพึงพอใจดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (m_promo) และความพึงพอใจดา้นราคา (m_price) และปัจจยัท่ี 3 ประกอบดว้ย ความ
คาดหวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (me_evi) รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.62 
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ตำรำงที ่4.62   เมทริกซ์องคป์ระกอบท่ีผา่นการหมุนแกน 

รำยกำร ช่ือตัวแปร 
องค์ประกอบ 

1 2 3 
ความคาดหวงัดา้นบุคลากร me_people .941 -.052 -.050 
ความคาดหวงัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ me_proc .940 -.134 -.060 
ความคาดหวงัดา้นราคา me_price .937 .101 -.010 
ความคาดหวงัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย me_place .933 -.018 -.033 
ความคาดหวงัดา้นการส่งเสริมการตลาด me_promo .905 -.105 -.045 
ความคาดหวงัดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว me_prod .869 -.011 -.034 
ความพึงพอใจดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ m_evi -.020 .901 .134 
ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว m_prod -.098 .894 .022 
ความพึงพอใจดา้นบุคลากร m_people .142 .860 .045 
ความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย m_place .017 .854 -.078 
ความพึงพอใจดา้นกระบวนการใหบ้ริการ m_proc -.295 .716 .242 
ความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด m_promo .048 .691 -.323 
ความพึงพอใจดา้นราคา m_price -.322 .469 .328 
ความคาดหวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ me_evi -.019 .020 .881 

 
จากนั้น เป็นการคดัเลือกตวัแปรท่ีเหมาะสมในแต่ละปัจจยั โดยพิจารณาจากน ้ าหนกัองคป์ระกอบ

ของแต่ละปัจจยั ท่ีมีค่ามากกวา่ .6 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ปัจจัยด้านความคาดหวงั ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 6 ตัวแปร ได้แก่ ความคาดหวงัด้าน

บุคลากร (me_people). ความคาดหวงัด้านกระบวนการให้บริการ (me_proc), ความคาดหวงัด้านราคา 
(me_price), ความคาดหวงัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (me_place), ความคาดหวงัด้านการส่ือสารทาง
การตลาด (me_promo) และความคาดหวงัด้านผลิตภัณฑ์ (me_prod) และปัจจัยด้านความพึงพอใจ 
ประกอบดว้ยตวัแปร จ านวน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (m_evi), ความ
พึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ (m_prod), ความพึงพอใจดา้นบุคลากร (m_people), ความพึงพอใจดา้นช่องทาง
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การจดัจ าหน่าย (m_place), ความพึงพอใจดา้นกระบวนการให้บริการ (m_proc) และความพึงพอใจดา้น
การส่งเสริมทางการตลาด (m_promo) รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.63 

 
ตำรำงที ่4.63  เมทริกซ์องคป์ระกอบท่ีผา่นการคดัเลือก 

รำยกำร ช่ือตัวแปร 
องค์ประกอบ 

1 2 
ความคาดหวงัดา้นบุคลากร me_people .941  
ความคาดหวงัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ me_proc .940  
ความคาดหวงัดา้นราคา me_price .937  
ความคาดหวงัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย me_place .933  
ความคาดหวงัดา้นการส่งเสริมการตลาด me_promo .905  
ความคาดหวงัดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว me_prod .869  
ความพึงพอใจดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ m_evi  .901 
ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว m_prod  .894 
ความพึงพอใจดา้นบุคลากร m_people  .860 
ความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย m_place  .854 
ความพึงพอใจดา้นกระบวนการใหบ้ริการ m_proc  .716 
ความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด m_promo  .691 
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ทั้งน้ี ตวัแบบท่ีน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ความกลมกลืนของตวัแบบการวดัเป็นดงัน้ี 

ภำพที ่4.9 ตวัแบบการวดัส าหรับน าไปวิเคราะห์ความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

 
 

4.8.2 การวเิคราะห์ความกลมกลืนของตวัแบบการวดั 
หลังจากท่ีได้น าตัวแบบการวดัส าหรับแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างความพึงพอใจการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี จากภาพท่ี 4.9 มาการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
AMOS ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาตดัตวัแปรบางตวั และเช่ือมโยงความแปรปรวนร่วม (Covariance) ระหว่างตวั
แปรบางคู่ ผลท่ีไดด้งัแสดงในภาพท่ี 4.10 

ผลิตภณัฑ ์

 

ความคาดหวงั 

 

ความพึงพอใจ 

ราคา 

ช่องทาง 

การส่งเสริม 

บุคลากร 

กระบวนการ 

ผลิตภณัฑ ์

ช่องทาง 

การส่งเสริม 

บุคลากร 

กระบวนการ 

ส่ิงแวดลอ้ม 
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 ภำพที ่4.10 ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของตวัแบบการวดักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Goodness 
of Measurement Model Fit) 

 

 
 
ในการทดสอบความกลมกลืนของตวัแบบการวดั (Measurement Model) กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง  พบว่า ตวัแบบการวดัของสมการเชิงโครงสร้างความพึงพอใจการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยมีค่าสถิติ
ประเมินความกลมกลืน (Goodness of Model Fit) ของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัน้ี  

 สัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์เชิงสัมพทัธ์ (Relative Chi-square) (2/df) มีค่าเท่ากบั 2.439 ซ่ึงผา่น
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ คือนอ้ยกวา่ 3 (Kline, 2011; Ullman, 2001) เม่ือพิจารณาดชันีกลุ่มท่ีก าหนดไว ้ไดแ้ก่ 
NFI ซ่ึงมีค่าเท่ากบั .990, GFI มีค่าเท่ากบั .980 และ CFI มีค่าเท่ากบั .994 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ .90 (Byrne,  

พงึพอใจ 
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1994) ส่วน RMR มีค่าเท่ากบั .019 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ .05 (Steiger, 1990) และ RMSEA มีค่าเท่ากบั .060 ซ่ึง
ไม่เกิน .06 (Hu & Bentler, 1995) ทุกตัวช้ีวดัผ่านเกณฑ์ จึงสรุปได้ว่าตัวแบบการวดัของสมการเชิง
โครงสร้างความพึงพอใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีมีความกลมกลืนกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.64 
 
ตำรำงที ่4.64 ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของตวัแบบการวดัของสมการเชิงโครงสร้างความพึงพอใจ
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

ดัชนี 
เกณฑ์
ประเมิน 

ผลกำรประเมินควำมเหมำะสม 

Relative Chi-square (Chi-square/df) ≤ 3.00 Chi-square/df = 2.439 
Normed Fit Index (NFI) ≥  .90 NFI = .990 
Goodness of Fit Index (GFI) ≥  .90 GFI = .980 
Comparative Fit Index (CFI) ≥  .90 CFI = .994 
Root Mean Square Residual (RMR) ≤  .05 RMR = .019 
Root Mean Square Adjusted (RMSEA) ≤  .06 RMSEA = .060 

 

4.8.3 การวดัความกลมกลืนของแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง 
ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างความพึงพอใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมือง

รองจงัหวดัสิงห์บุรีท่ีไดจ้ากกรอบแนวความคิดในการวจิยั ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป AMOS ไดผ้ลดงัแสดง
ในภาพท่ี 4.11 
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ภำพที ่4.11  ผลการวเิคราะห์แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างความพึงพอใจในการท่องเท่ียวเชิง     
                    วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 
 

 
 
จากภาพท่ี 4.11 พบวา่แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างความพึงพอใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี มีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยมีค่าสถิติประเมินความกลมกลืน 
(Goodness of Model Fit) ของขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ดังน้ี สัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์เชิงสัมพทัธ์ (Relative 
Chi-square) (2/df) มีค่าเท่ากับ 2.365 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้คือน้อยกว่า 3 (Kline, 2011; Ullman, 

พงึพอใจ 



161 

 

 

2001) เม่ือพิจารณาดชันีกลุ่มท่ีก าหนดไว ้ไดแ้ก่ NFI ซ่ึงมีค่าเท่ากบั .956, GFI มีค่าเท่ากบั .957 และ CFI มี
ค่าเท่ากับ .974 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .90 (Byrne, 1994) ส่วน RMR มีค่าเท่ากับ .016 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า .05 
(Steiger, 1990) และ RMSEA มีค่าเท่ ากับ .058 ซ่ึ งน้อยกว่า .06 (Hu & Bentler, 1995) ซ่ึ งผ่านเกณฑ์
เช่นกนั จึงสรุปไดว้า่แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างความพึงพอใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรอง
จงัหวดัสิงห์บุรีมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.65 
 
ตำรำงที ่4.65 ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างความพึงพอใจการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ดัชนี 
เกณฑ์
ประเมิน 

ผลกำรประเมินควำมเหมำะสม 

Relative Chi-square (Chi-square/df) ≤ 3.00 Chi-square/df = 2.365 
Normed Fit Index (NFI) ≥  .90 NFI = .956 
Goodness of Fit Index (GFI) ≥  .90 GFI = .957 
Comparative Fit Index (CFI) ≥  .90 CFI = .974 
Root Mean Square Residual (RMR) ≤  .05 RMR = .016 
Root Mean Square Adjusted (RMSEA) ≤  .06 RMSEA = .058 
  

การพิจารณาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรในแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างความพึง
พอใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในเชิงสาเหตุ แสดงในตารางท่ี 4.66  
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ตำรำงที ่4.66 สัมประสิทธ์ิเส้นทางของการวเิคราะห์แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างความพึงพอใจการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 
 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตำม ระดับนัยส ำคัญ 
เพศ  ความคาดหวงั .657 
เพศ  ความพึงพอใจ .013* 
อาย ุ  ความคาดหวงั .177 
อาย ุ  ความพึงพอใจ .071 
สถานภาพ  ความคาดหวงั .032* 
สถานภาพ  ความพึงพอใจ .003** 
การศึกษา  ความคาดหวงั .755 
การศึกษา  ความพึงพอใจ .880 
รายได ้  ความคาดหวงั .164 
รายได ้  ความพึงพอใจ .154 
ภูมิล าเนา  ความคาดหวงั .021* 
ภูมิล าเนา  ความพึงพอใจ .000** 
อาชีพ  ความคาดหวงั .264 
อาชีพ  ความพึงพอใจ .552 
ความคาดหวงั  ความพึงพอใจ .030* 

** ระดบันยัส าคญั .01 
 *  ระดบันยัส าคญั .05 
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 ทั้งน้ี ผลลพัธ์สมการเชิงโครงสร้างแสดงในภาพท่ี 4.12  
 
ภำพที ่4.12  ผลลพัธ์ตวัแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุดา้นความคาดหวงัและพึงพอใจการท่องเท่ียว 
                    เชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 
 

 
 

จากภาพท่ี 4.12 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
1. เพศมีความสัมพนัธ์ทางตรงกับความพึงพอใจท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ .05 (p<.05) โดยมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกซ่ึงใหค้่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (path coefficient) เท่ากบั .013  
2. สถานภาพมีความสัมพนัธ์ทางตรงกบัความคาดหวงัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 (p<.05) โดย

มีความสัมพนัธ์ทางลบซ่ึงให้ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (path coefficient) เท่ากบั .032 และมีความสัมพนัธ์
ทางตรงกบัความพึงพอใจท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .01 (p<.01) โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวกซ่ึงให้ค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทาง (path coefficient) เท่ากบั .003  

3. ภูมิล าเนามีความสัมพนัธ์ทางตรงกบัความคาดหวงัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 (p<.05) โดยมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกซ่ึงให้ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (path coefficient) เท่ากบั .021 และมีความสัมพนัธ์
ทางตรงกับความพึงพอใจท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .01 (p<.01) โดยมีความสัมพนัธ์ทางลบซ่ึงให้ค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทาง (path coefficient) เท่ากบั -.17 

.10 

.04 

.11 

-.11 

-.17 .15 

-.11 

.12 

เพศ สถำนภำพ ภูมลิ ำเนำ 

ควำม
คำดหวงั 

ควำม 
พงึพอใจ 
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4. ความคาดหวงัมีความสัมพนัธ์ทางตรงกบัความพึงพอใจท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 (p<.05) 
โดยมีความสัมพนัธ์ทางลบซ่ึงใหค้่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (path coefficient) เท่ากบั .030 
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลโดยรวมของแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง ความพึงพอใจการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี ซ่ึงประกอบด้วยการพิจารณาทั้งอิทธิพลทางตรงและทางออ้ม 
สามารถสรุปไดด้งัแสดงในตารางท่ี 4.67   
 
ตำรำงที ่4.67  สรุประดบัอิทธิพลโดยรวมท่ีตวัแปรอิสระมีต่อตวัแปรตาม 

ตัวแปร 
ควำมคำดหวงั ควำมพงึพอใจ 

อทิธิพล
รวม 

อทิธิพล
ทำงอ้อม 

อทิธิพล
ทำงตรง 

อทิธิพล
รวม 

อทิธิพล
ทำงอ้อม 

อทิธิพล
ทำงตรง 

เพศ  .12 -  .12 -.01 -.01  - 
สถานภาพ -.11 - -.11  .16  .01  .15 
ภูมิล าเนา  .11 -  .11 -.18 -.01 -.17 
ความ
คาดหวงั 

 - -  - -.11 - -.11 

R2 .04 .10 
หมายเหตุ : 
อิทธิพลทางออ้มท่ีเพศมีต่อความพึงพอใจ คิดเป็น (.12) * (-.11) = -.01 
อิทธิพลทางออ้มท่ีสถานภาพมีต่อความพึงพอใจ คิดเป็น (-.11) * (-.11) = .01 
อิทธิพลทางออ้มท่ีภูมิล าเนามีต่อความพึงพอใจ คิดเป็น (.11) * (-.11) = -.01 
อิทธิพลทางออ้มท่ีเพศ สถานภาพ และภูมิล าเนามีต่อความพึงพอใจ  คิดเป็น  (-.01) + (.01) + (-.01) = .01 
 
 จากตารางท่ี 4.67  ขา้งตน้สามารสรุปเป็นอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามไดด้งัน้ี 

1. เพศมีอิทธิพลทางตรงต่อความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมือง
รองจงัหวดัสิงห์บุรี คิดเป็น .12 และไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ แต่มีอิทธิพลทางออ้มต่อความ
พึงพอใจ คิดเป็น -.01 ส่งผลใหเ้พศมีอิทธิพลโดยรวมต่อความพึงพอใจ คิดเป็น -.01 
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2. สถานภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อความคาดหวงั คิดเป็น -.11 มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ 
คิดเป็น -.17 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจ (ผ่านความคาดหวงั) คิดเป็น -.18 ส่งผลให้
สถานภาพมีอิทธิพลโดยรวมต่อความพึงพอใจ คิดเป็น .16 

3. ภูมิล าเนามีอิทธิพลทางตรงต่อความคาดหวงั คิดเป็น .11 มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ 
คิดเป็น -.17 และมีอิทธิพลทางออ้มต่อความพึงพอใจผา่นความคาดหวงั คิดเป็น-.01 ส่งผลให้ภูมิล าเนามี
อิทธิพลโดยรวมต่อความพึงพอใจ คิดเป็น -.18  

4. ความคาดหวงัมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจท่ีระดบั .11 แต่ไม่มีอิทธิพลทางออ้มต่อความ
พึงพอใจ ส่งผลใหค้วามคาดหวงัมีอิทธิพลโดยรวมต่อความพึงพอใจ คิดเป็น -.18 
 สรุปวา่  

1. ภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีมากท่ีสุด รองลงไปไดแ้ก่ สถานภาพการสมรส  

2. เพศ สถานภาพการสมรส และ ภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อระดบัความคาดหวงั
การตลาดของนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 

3. ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวมีผลกระทบเชิงผกผนัต่อระดบัความพึงพอใจ 

4.9  ผลกำรวเิครำะห์เชิงคุณภำพ 

              4.9.1  กำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรตลำดท่องเทีย่วจังหวดัสิงห์บุรี 

            การมีส่วนร่วมดา้นการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีพบวา่ หน่วยงานภาครัฐอนัไดแ้ก่ ปลดัจงัหวดั 
มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านนโยบายและแผนงานเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวดัสิงห์บุรี 
ผูอ้  านวยการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัสิงห์บุรี ประสานขอ้มูลด้านการท่องเท่ียวกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ
พฒันาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั มีส่วนร่วมในการพฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน การจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร การส่งเสริมพฒันาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 
ประชาสัมพันธ์จังหวดั มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวของจังหวดัสิงห์บุรี 
วฒันธรรมจังหวดั มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการน าทุนทางวฒันธรรมมาต่อยอดให้เป็น
อุตสาหกรรมวฒันธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  พาณิชยจ์งัหวดั มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
พฒันาตลาดสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) พฒันาชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพฒันา
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เศรษฐกิจชุมชนของจงัหวดัสิงห์บุรี ภาคเอกชนอนัได้แก่ ประธานสภาอุตสาหกรรม
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ท่องเท่ียวจังหวดั มีส่วนร่วมในกลไกด้านการตลาด สะท้อนปัญหาในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวสู่การ
แกปั้ญหาดา้นการท่องเท่ียวบนพื้นฐานความย ัง่ยืน รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือดา้นการลงทุนและพฒันา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวสู่การท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ หอการคา้จงัหวดั มีส่วนร่วมในการเสริมอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวเพื่อความกา้วหนา้ดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั การจดัตั้งศูนยแ์สดงสินคา้ ส่งเสริมการประกอบการ
วสิาหกิจแกไ้ขปัญหาในการประกอบธุรกิจของสมาชิก ประธานชมรมมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการ
พฒันาศกัยภาพบุคลากรในอาชีพมคัคุเทศก์ ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัให้เป็นท่ีรู้จกัอย่าง
แพร่หลาย รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาการท่องเท่ียวร่วมกบัภาครัฐและผูป้ระกอบการธุรกิจ
เอกชนต่างๆ ทั้งผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหาร ท่ีพกัแรม และธุรกิจของท่ีระลึก ในส่วนของชุมชนอนั
ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้น นกัสืบประวติัศาสตร์ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน และชาวบา้น มีส่วนร่วมดา้นความพยายาม
ท่ีจะสร้างอัตลักษณ์ทางวฒันธรรมของจังหวัดให้เป็นท่ีประจักษ์อันจะน ามาซ่ึงการเพิ่มคุณค่าทาง
วฒันธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดข้ึนในจงัหวดัสิงห์บุรีได ้

           4.9.2  ควำมน่ำสนใจของจังหวดัสิงห์บุรีทีจ่ะสำมำรถน ำมำพฒันำด้ำนกำรตลำดท่องเทีย่ว 

          ความน่าสนใจของจงัหวดัสิงห์บุรีท่ีจะสามารถน ามาพฒันาดา้นการตลาดท่องเท่ียวพบว่าจงัหวดั
สิงห์บุรีมีเร่ืองราวและร่องรอยทางประวติัศาสตร์ท่ีซ่อนอยูใ่นแต่ละแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ไดถู้ก
เปิดเผยในวงกวา้งและนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบขอ้มูล เป็นส่ิงท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลเห็นว่าควรน ามาเป็น
ประเด็นสร้างความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหมี้จ านวนเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่ ภูมิปัญญา
พื้นบ้านของชาวจงัหวดัสิงห์บุรี เดิมคิดท าข้ึนเพื่อใช้เองทานเองในครอบครัวหรือในหมู่บ้าน และได้
พฒันาเร่ือยมา ซ่ึงในภายหลงัมีภูมิปัญญาหลายอยา่งท่ีไดพ้ฒันาจนมีช่ือเสียงเป็นท่ีเล่ืองลือและยอมรับของ
คนในจงัหวดัสิงห์บุรี และจงัหวดัใกลเ้คียง จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัสิงห์บุรี ท่ีมกันิยมเรียกกนั
วา่ “ของดีเมืองสิงห์” และสามารถท ารายไดใ้ห้กบัเจา้ของภูมิปัญญานั้นๆ ไดแ้ก่ ของดีเมืองสิงห์ประเภท
ของฝากของใช ้ของดีเมืองสิงห์ประเภทของกิน ของดีเมืองสิงห์ประเภทไมผ้ล 

            4.9.3  แนวทำงกำรยกระดับกำรตลำดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองรองจังหวัดสิงห์บุรีให้เกิด
คุณค่ำทำงวฒันธรรมและมูลค่ำทำงเศรษฐกจิอย่ำงยัง่ยนื 
         แนวทางการยกระดับการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีให้เกิดคุณค่าทาง
วฒันธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน สามารถท าไดโ้ดยน าเสนอเร่ืองราวท่ีซ่อนอยูใ่นแต่ละแหล่ง
ท่องเท่ียวของจงัหวดัสิงห์บุรี สร้างมูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเท่ียวทางศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณี
ดว้ยการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ มีการจดัโปรแกรมท่องเท่ียวประจ าปี มีกิจกรรมท่ีหลากหลายและมี



167 

 

 

การส่ือสารประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวผา่นส่ือต่างๆ โดยเนน้การประชาสัมพนัธ์จุดแตกต่างของแต่ละวดั 
เพื่อสร้างความดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียว สร้างมูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ดว้ยการมี
มคัคุเทศก์แนะน าการท่องเท่ียวและน าชมแหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ สร้างมูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติดว้ยการพฒันาให้เกิดตลาดน ้ า และพฒันาท่ีพกัโฮมสเตยแ์ละให้ชุมชนมีความเขา้ใจในการ
เป็นเจา้บา้นเพื่อตอ้นรับนักท่องเท่ียวเพื่อสร้างความประทบัใจแก่ผูม้าเยือน และสร้างมูลค่าเพิ่มของการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมด้านการเกษตรด้วยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และขายสินค้าทาง
การเกษตรเพิ่มมากข้ึน        

          ทั้งน้ี ในการด าเนินการวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดมี้การจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการ โดยเป็นการด าเนินการภาย
หลงัจากการวจิยัเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการสอบถามนกัท่องเท่ียว
ในประเด็นความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรอง
จงัหวดัสิงห์บุรี เพื่อน าไปวิเคราะห์ร่วมกนักบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน และชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อการวางแนวทางการจดักลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี  ซ่ึงในการประชุมเชิงปฏิบติัการน้ี มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 19 คน ไดแ้ก่ 
(1) ตวัแทนปลดัจงัหวดัสิงห์บุรี (2) ตวัแทนผูอ้  านวยการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสิงห์บุรี (3) ตวัแทน
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสิงห์บุรี (4) ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัสิงห์บุรี (5) วฒันธรรมจงัหวดัสิงห์บุรี 
(6) ตวัแทนพาณิชยจ์งัหวดัสิงห์บุรี (7) พฒันาชุมชนจงัหวดัสิงห์บุรี (8) ประธานสภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรี (9) ตวัแทนหอการคา้จงัหวดัสิงห์บุรี (10) ประธานชมรมมคัคุเทศก์ท้องถ่ิน
จงัหวดัสิงห์บุรี (11) ตวัแทนผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารจงัหวดัสิงห์บุรี (12) ตวัแทนผูป้ระกอบการ
ธุรกิจท่ีพกัแรมจงัหวดัสิงห์บุรี (13) ผูป้ระกอบการธุรกิจของท่ีระลึกจงัหวดัสิงห์บุรี (14) ชุมชนจากอ าเภอ
เมืองจงัหวดัสิงห์บุรี (15) ชุมชนจากอ าเภอค่ายบางระจนัจงัหวดัสิงห์บุรี (16) ชุมชนจากอ าเภอพรหมบุรี 
จงัหวดัสิงห์บุรี (17) ชุมชนจากอ าเภอบางระจนั  จงัหวดัสิงห์บุรี (18) ชุมชนจากอ าเภอท่าช้าง จงัหวดั
สิงห์บุรี (19) ชุมชนจากอ าเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี โดยผลการวเิคราะห์ปัญหาการตลาดการท่องเท่ียว
ของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

          1) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว  (Product)  

           จากการวิจยัท่ีพบว่าประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวไม่พึงพอใจมากท่ีสุดคือดา้นขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์
และการไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ประเด็นดงักล่าวจากการประชุมมีแนวทางในการแกไ้ข
คือหน่วยงานรัฐจะไดมี้ประสานงานกบัผูท่ี้รับผดิชอบในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวในการจดัหาและตระเตรียม
ขอ้มูลซ่ึงเป็นเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของสถานท่ีท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรับรู้มากยิ่งข้ึน  มีการวางแผนการ



168 

 

 

จดักิจกรรมท่ีหลากหลายโดยให้นกัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน  วางแผนการจดังาน
ประเพณีของจงัหวดัทุกเดือนตลอดทั้งปี รวมถึงความตอ้งการของนักท่องเท่ียวในเร่ืองของท่ีระลึกท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะและอาหารทอ้งถ่ิน แนวทางในการแกไ้ขคือการประสานความร่วมมือกบัวฒันธรรม
จงัหวดั พฒันาชุมชน และผูป้ระกอบการภาคเอกชนในการพฒันาของท่ีระลึกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละ
สถานท่ีท่องเท่ียว และพฒันาศูนย ์OTOP ให้เพียงพอและมีมาตรฐานในการบริการนักท่องเท่ียว และ
พฒันาร้านอาหารทอ้งถ่ินบริเวณแหล่งท่องเท่ียวให้ไดม้าตรฐานและเพิ่มปริมาณ เน่ืองจากร้านอาหารท่ีมี
ช่ือส่วนใหญ่ไกลจากแหล่งท่องเท่ียว 

          2) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัดา้นราคา (Price)  

          จากการวจิยัท่ีพบวา่ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวไม่พึงพอใจคือการก าหนดราคาของสินคา้ท่ีระลึก แมว้า่
ในภาพรวมนักท่องเท่ียวจะมีความพึงพอใจในความคุม้ค่าของค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว แต่ส าหรับใน
ประเด็นน้ีนกัท่องเท่ียวเห็นวา่คุณลกัษณะของสินคา้ท่ีระลึกของจงัหวดัสิงห์บุรีไม่มีความโดดเด่นแตกต่าง
จากท่ีอ่ืน จึงท าให้มีขอ้เปรียบเทียบในเร่ืองของราคา  อีกทั้งการไม่ติดป้ายแสดงราคาสินคา้ของท่ีระลึก 
อาทิ สินคา้ประเภทเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีขายในแหล่งเตาเผาแม่น ้านอ้ย ก็มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ี
ระลึกของนกัท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั ประเด็นดงักล่าวจากการประชุมมีแนวทางในการแกไ้ขคือ หน่วยงาน
รัฐจะไดล้งพื้นท่ีเพื่อดูแลแหล่งท่องเท่ียวอยา่งจริงจงัและใกลชิ้ด มีการพฒันาศกัยภาพของสินคา้ เพิ่มการ
ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และราคา รวมถึงกวดขนัผูป้ระกอบการและชุมชนในเร่ืองการตั้งป้ายราคา
ใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

          3) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัดา้นช่องทาง/การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Place)  

         จากการวิจยัท่ีพบว่าประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวไม่พึงพอใจคือประเด็นด้านความเช่ือมต่อของแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีท าให้สามารถไปได้หลายท่ีในคราวเดียวกนั ประเด็นดงักล่าวพบว่าในแต่ละอ าเภอไม่มีรถ
ให้บริการถึงสถานท่ีท่องเท่ียวจริง ซ่ึงประเด็นดงักล่าวจากการประชุมมีแนวทางในการแก้ไขคือการ
พฒันารถให้บริการหรือบริการขนส่งส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการท่องเท่ียวภายในอ าเภอ และวางแผน
การให้บริการเช่ือมโยงระหวา่งแหล่งท่องเท่ียวแต่ละอ าเภออยา่งเป็นระบบ เพื่อให้นกัท่องเท่ียวสะดวกใน
การเดินทาง  รวมถึงพัฒนาศักยภาพของป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายบอกทาง ให้ทั่วถึง และเพิ่ม
รายละเอียดของป้ายบอกทางใหช้ดัเจน เน่ืองจากบางสถานท่ีมีป้ายบอกแต่ป้ายกลบัช ารุด  
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         4) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

         จากการวิจยัท่ีพบว่าประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวไม่พึงพอใจคือประเด็นด้านการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับ
เทศกาลประเพณีของจังหวดั ประเด็นดังกล่าวจากการประชุมพบว่าสาเหตุเน่ืองมาจากเร่ืองของ
งบประมาณจึงท าให้มีขอ้จ ากดัในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัเทศกาลประเพณี ดงันั้นแนวทาง
ในการแกไ้ขคือขอความร่วมมือภาคเอกชนในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลการท่องเท่ียวของจงัหวดัท่ีเพิ่มข้ึน 
โดยมีการพิจารณาการประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัสิงห์บุรีท่ีแตกต่างจากเดิม เพิ่มการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์มากยิง่ข้ึน และเพิ่มความถ่ีและช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ใหม้ากข้ึน 

         5) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัดา้นบุคลากร (People)  

        จากการวิจยัท่ีพบวา่ประเด็นดา้นบุคลากรน้ีเป็นประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัสูงแต่ไม่ไดรั้บ
การตอบสนองมากท่ีสุด โดยนักท่องเท่ียวเห็นว่าภายในแหล่งท่องเท่ียวไม่มีเจา้หน้าท่ีหรือมคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ินประจ าแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะให้ขอ้มูล หรือหากมีก็มีไม่เพียงพอและไม่สามารถถ่ายทอดขอ้มูลให้มี
ความน่าสนใจได้  ซ่ึงจากการประชุมมีแนวทางในการแก้ไขคือเพิ่มจ านวนมคัคุเทศก์ท้องถ่ินเพื่อให้
ความรู้กับนักท่องเท่ียวมากข้ึนโดยการอบรมผูน้ าชุมชนและชาวบ้านเพื่อเพิ่มทักษะในการบอกเล่า
เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์แก่ผูม้าเยือน  โดยตอ้งท าความเขา้ใจกบัชุมชนในพื้นท่ีนั้นถึงประโยชน์และ
รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน ตลอดจนถึงการประสานกบัสถานศึกษาในการเพิ่มชัว่โมงเรียนเพื่อให้ความรู้และอบรม
ใหเ้ยาวชนของจงัหวดัมีศกัยภาพในการเป็นมคัคุเทศกน์อ้ยใหข้อ้มูลความรู้ประจ าแหล่งท่องเท่ียว  

          6) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ (Process) 

          จากการวิจยัท่ีพบว่าประเด็นด้านกระบวนการการให้บริการน้ีเป็นประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวมีความ
คาดหวงัสูงแต่ไม่ได้รับการตอบสนองมากท่ีสุดรองมาจากด้านบุคลากร โดยนักท่องเท่ียวเห็นว่า
ศูนยบ์ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียวของจงัหวดัสิงห์บุรีไม่มีความพร้อม รวมถึงป้าย/เอกสารเพื่อประกอบการ
ให้ขอ้มูลความรู้ของแหล่งท่องเท่ียวก็ไม่มีความพร้อมเช่นกนั ซ่ึงจากการประชุมมีแนวทางในการแกไ้ข
คือประสานงานร่วมมือกนัในทุกภาคส่วนในการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ีของจงัหวดั  
จดัโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและหลากหลาย จดัการท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมทุกด้านในแหล่ง
เดียวกนั ทั้งดา้นประวติัศาสตร์ เชิงนิเวศธรรมชาติ เชิงเกษตร ศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิตชุมชน รวมถึงการ
พฒันาระบบการให้บริการขอ้มูลข่าวสารโดยเฉพาะศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียวท่ีจะตอ้งมีการพฒันาให้มี
คุณภาพยิง่ข้ึน 
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            7) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical environment) 

            จากการวิจยัท่ีพบว่าประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวไม่พึงพอใจคือระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ห้องน ้ า
ภายในแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่สะอาด และภายในแหล่งท่องเท่ียวมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีไม่เพียงพอ อาทิ 
ท่ีนัง่พกัไม่เพียงพอ ซ่ึงจากการประชุมมีแนวทางในการแกไ้ขคือปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มีความ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกให้มากข้ึน รวมถึงปรับปรุงสถานท่ีจอดรถให้
เพียงพอโดยเฉพาะบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดั ซ่ึงเบ้ืองตน้อาจตอ้งมีการส ารวจก่อน อีก
ทั้งการปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบของจงัหวดัใหดู้ดี 
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บทที ่5 
สรุปผลกำรวจิัย อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

            การวิจยัคร้ังน้ี เป็นวธีิการวจิยัแบบผสม (Mixed methods research) ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจยั 2 ชุด 
ประกอบดว้ย 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีรวบรวมขอ้มูลจากการสอบถามนักท่องเท่ียวชาวไทย 
จ านวนทั้งส้ิน 402 คน และ 2) แบบสัมภาษณ์ท่ีรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน จ านวน 23 คน 

            เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลของการวจิยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผา่นการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยใช้แบบประเมินหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของการศึกษา IOC  
(Index of Item-Objective Congruence) วิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการใช้ค่าสถิติ t-test และ f-test วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory factor analysis) โดยมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  7 องค์ประกอบ  ได้แก่  (1) ด้าน
ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว อาทิเช่น ความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการรับรู้ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม
ท้องถ่ิน วิถีชีวิตชุมชน เทศกาลประเพณี (2) ด้านราคา อาทิเช่น ความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อ
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว (3) ดา้นสถานท่ี อาทิเช่น ความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความ
สะดวกของสถานท่ี การเดินทางและการเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียว (4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด อาทิเช่น 
ความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการโฆษณาประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ
เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว (5) ด้านบุคลากร อาทิเช่น ความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้
ขอ้มูลข่าวสาร (6) ดา้นกระบวนการให้บริการอาทิเช่น ความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อขั้นตอนการ
ติดต่อขอ้มูลตลอดจนการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว และ (7) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ อาทิเช่น ความ
คาดหวงัและความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทศัน์ ส่ิงแวดลอ้ม ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความคาดหวงัและความ
พึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งหรือ IPA (Importance performance analysis) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory factor analysis) วิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างหรือ SEM (Structural equation 
model analysis) ในการทดสอบแบบจ าลองและสมมติฐานการวิจยั ส่วนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล
ของการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi structure interview) เป็นแบบ
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สัมภาษณ์ปลายเปิด (Opened-ends interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างข้อสรุปท่ีได้จากการ
สังเกต สัมภาษณ์ และจดบนัทึก และจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการ  

5.1 สรุปผลกำรวจัิย 

          การศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การยกระดับการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 
สรุปผลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

        วัตถุประสงค์ที่ 1  เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
รายได ้ภูมิล าเนา ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 
         ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.7  มีช่วงอายุ
ระหวา่ง 31–40 ปี ร้อยละ 41.5 มีสถานภาพการสมรส ร้อยละ 55.5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 
51.2  ท  าธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 29.1 มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 33.8 และเดินทางมา
จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 35.6 
          ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัว 
มาจากกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ และแวะมาไหวพ้ระเน่ืองจากเป็นทางผา่นโดยไม่มีการพกัคา้ง 

        วัตถุประสงค์ที่ 2  เพื่อวิเคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาด
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี 
        ผลของวิเคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในวตัถุประสงคท่ี์ 2  พบวา่ 

       1)  ผลการวิเคราะห์ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมือง
รองจงัหวดัสิงห์บุรี 
 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมือง

รองจงัหวดัสิงห์บุรี พบว่า ความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.11) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเท่ียวมีความคาดหวงัต่อด้านบุคลากรและการส่งเสริมการตลาดใน

ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย ( X = 4.32) และ ( X = 4.30) ตามล าดบั คาดหวงัต่อกระบวนการการให้บริการ

ในระดบัมาก ( X = 4.19) คาดหวงัต่อส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในระดบัมาก ( X = 4.13) คาดหวงัต่อ

ราคาและช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ ( X = 4.00) และคาดหวงัต่อผลิตภณัฑ์

ทางการท่องเท่ียวในระดบัมาก ( X = 3.99)  
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          ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเข้ามาท่องเท่ียวในช่วงของเทศกาล 
โดยเฉพาะเทศกาลกินปลามากท่ีสุด 

           2)  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมือง
รองจงัหวดัสิงห์บุรี 

 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมือง

รองจงัหวดัสิงห์บุรี พบวา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X = 2.85) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการตลาดในระดับปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย ( X = 3.24) พึงพอใจต่อราคาในระดับปานกลาง ( X = 3.08) พึงพอใจต่อช่องทางการจัด

จ าหน่ายในระดบัปานกลาง ( X = 2.93) พึงพอใจต่อส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพในระดบัปานกลาง ( X = 

2.92)  และพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง ( X = 2.61) ตามล าดบั ในขณะท่ี
การตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่อกระบวนการการให้บริการ 

( X = 2.52) และความพึงพอใจต่อบุคลากร ( X = 1.93)   

          ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในเร่ืองของเส้นทางการเดินทางไปยงั
แหล่งท่องเท่ียวน้อย เน่ืองจากในหลายจุดมีความไม่ชดัเจนของป้ายบอกทางอยู่บา้ง รวมถึงผูใ้ห้ขอ้มูล
ประจ าในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่อความตอ้งการโดยเฉพาะช่วงวนัหยดุ 

            3)  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อความพึง
พอใจการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี (สมมุติฐานขอ้ท่ี 1) 

         สมมติฐานท่ี 1 : นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

         สมมติฐานท่ี 1.1 : นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ย
ค่าสถิติ t-test  แบบ 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples) ของนักท่องเท่ียวต่อความ
พึงพอใจด้านการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ าแนกตามเพศท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกบัเพศไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั นักท่องเท่ียวทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมไม่แตกต่างกนั ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.1   
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          ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมมติฐานคือนกัท่องเท่ียวทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีไม่แตกต่างกนั  

         สมมติฐานท่ี 1.2 : นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวจ าแนก
ตามอายตุ่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 21-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี, 51-60 ปี และ 61 ปีข้ึนไป มีความพึง
พอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกัน ดังนั้ นจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 1.2 

          ผลการวเิคราะห์รายกลุ่มพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลรายละเอียดของสถานท่ีเพิ่มเติมจะ
อยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี มากท่ีสุด 

         สมมติฐานท่ี 1.3 : นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ด้วยค่าสถิติ t-test  แบบ 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples) ของนักท่องเท่ียวต่อ
ความพึงพอใจดา้นการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ าแนกตามสถานภาพ
การสมรส ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่านักท่องเท่ียวทั้งท่ีมีสถานะโสดและสมรส มีความพึงพอใจต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในทุกๆ ดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.3 

          ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกบัผลการทดสอบสมมติฐานคือนักท่องเท่ียวท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีไม่แตกต่างกนั  

         สมมติฐานท่ี 1.4 : นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
จ าแนกตามระดบัการศึกษาต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษา
ระดับต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีความพึงพอใจต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวแตกต่างกนั ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 1.4 

          ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกบัผลการทดสอบสมมติฐานคือนักท่องเท่ียวท่ีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั  
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         สมมติฐานท่ี 1.5 : นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีระดบัการมีความพึงพอใจต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจังหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกัน  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวจ าแนกตามระดบัอาชีพต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ
รับราชการ ธุรกิจส่วนตวั พนกังานรัฐ พนกังานบริษทั และอาชีพอ่ืนๆ มีความพึงพอใจต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว ดา้นราคา และดา้น
การส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1.5 

          ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกบัผลการทดสอบสมมติฐานคือนักท่องเท่ียวท่ีมี
อาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั  

         สมมติฐานท่ี 1.6 : นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้แตกต่างกนัมีระดบัการมีความพึงพอใจต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจังหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกัน  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวจ าแนกตามอาชีพต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการตลาดการท่องเท่ียววฒันธรรมเมืองรองจังหวดัสิงห์บุรีในด้าน
ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว และดา้นกระบวนการใหบ้ริการแตกต่างกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1.6 

          ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกบัผลการทดสอบสมมติฐานคือนักท่องเท่ียวท่ีมี
รายไดแ้ตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั  

          สมมติฐานท่ี 1.7 : นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกนัมีระดบัการมีความพึงพอใจต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจังหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกัน  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวจ าแนกตามภูมิภาคต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิภาคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคใต ้และภาคอีสาน มีความพึง
พอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1.7 

          ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกบัผลการทดสอบสมมติฐานคือนักท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั โดยเห็นว่าผูท่ี้มา
ท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ 

         สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 1 คือนกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่าง
กนัมีความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั พบว่า
ยอมรับสมมติฐานในบางดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายได ้และภูมิล าเนา 
โดยปฏิเสธสมมติฐานในดา้นเพศ และดา้นสถานภาพ   
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          สรุปผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกับผลการทดสอบสมมติฐานท่ี  1 คือ
นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรี
แตกต่างกนัในดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายได ้และภูมิล าเนา  

       4)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อความ
คาดหวงัการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี (สมมุติฐานขอ้ท่ี 2) 

         สมมติฐานท่ี 2 : นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั 

         สมมติฐานท่ี 2.1 : นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ย
ค่าสถิติ t-test  แบบ 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples) ของนักท่องเท่ียวต่อความ
คาดหวงัด้านการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ าแนกตามเพศท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามเพศมีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig) 
มากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในทุกๆ ด้าน ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ี 2.1 

          ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมมติฐานคือนกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ
แตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีไม่แตกต่างกนั  

         สมมติฐานท่ี 2.2 : นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ด้วยค่าสถิติ F-test  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของนักท่องเท่ียวต่อความ
คาดหวงัดา้นการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ  าแนกตามช่วงอายุท่ีระดบั
นัยส าคญั 0.05 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามช่วงอายุมีค่าระดับนัยส าคญัทางสถิติ (Sig) มากกว่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) กล่าวคือนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต  ่ากวา่ 20 ปี, 21-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี, 
51-60 ปี และ60 ปีข้ึนไป มีความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี
ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2.2 

          ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมมติฐานคือนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ
แตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีไม่แตกต่างกนั  
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           สมมติฐานท่ี 2.3 : นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าสถิติ t-test  แบบ 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples) ของนักท่องเท่ียวต่อความ
คาดหวงัด้านการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ าแนกตามสถานภาพการ
สมรสท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมกบัสถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์กนั นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสดและสถานภาพสมรสมี
ความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2.3   

          ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกบัผลการทดสอบสมมติฐานคือนักท่องเท่ียวท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีไม่แตกต่างกนั  

          สมมติฐานท่ี 2.4 : นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคาดหวงัต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกัน ผลจากการวิเคราะห์ความคาดหวงัของ
นักท่องเท่ียวจ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2.4 

          ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกบัผลการทดสอบสมมติฐานคือนักท่องเท่ียวท่ีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั  

         สมมติฐานท่ี 2.5 : นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีระดบัการมีความคาดหวงัต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของนกัท่องเท่ียว
ต่อความคาดหวงัดา้นการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ าแนกตามอาชีพท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามอาชีพมีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig) มากกวา่
ระดับนัยส าคญัทางสถิติ (0.05) กล่าวคือนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตวั พนักงานรัฐ 
พนกังานบริษทั และอาชีพอ่ืน ๆ มีความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดั
สิงห์บุรีไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2.5 

          ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกบัผลการทดสอบสมมติฐานคือนักท่องเท่ียวท่ีมี
อาชีพแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีไม่แตกต่างกนั  
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         สมมติฐานท่ี 2.6 : นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีระดบัการมีความคาดหวงัต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจังหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ความคาดหวงัของ
นกัท่องเท่ียวจ าแนกตามรายได ้โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่
นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้แตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรอง
จงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2.6  

          ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกบัผลการทดสอบสมมติฐานคือนักท่องเท่ียวท่ีมี
รายไดแ้ตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั  

           สมมติฐานท่ี 2.7 : นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกนัมีระดบัการมีความคาดหวงัต่อการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของ
นกัท่องเท่ียวต่อความคาดหวงัดา้นการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจ าแนก
ตามภูมิล าเนาท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกนั มีค่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ (Sig) มากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) กล่าวคือนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  ภาคเหนือ  ภาคตะวนัออก  ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต ้มีความคาดหวงัต่อการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองมจงัหวดัสิงห์บุรีไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2.7 

          ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกบัผลการทดสอบสมมติฐานคือนักท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีไม่แตกต่างกนั  

        สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 2 คือนกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่าง
กนัมีความคาดหวงัต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั พบว่า
ยอมรับสมมติฐานในบางด้าน ได้แก่ ด้านสถานภาพ ด้านระดบัการศึกษา และด้านรายได้ โดยปฏิเสธ
สมมติฐานในดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นอาชีพ และดา้นภูมิล าเนา  

          สรุปผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกับผลการทดสอบสมมติฐานท่ี  2 คือ
นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคาดหวงัต่อการตลาดท่องเท่ียวจังหวดัสิงห์บุรี
แตกต่างกนัในดา้นสถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายได ้ 

          5)  ผลการทดสอบความมีนัยส าคญั ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี (สมมุติฐานขอ้ท่ี 3) 
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           สมมติฐานท่ี 3 : นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัต่อการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดั
สิงห์บุรีในแต่ละปัจจยัแตกต่างกบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บหลงัจากการท่องเท่ียว ผลการทดสอบความมี
นัยส าคญัของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี พบว่านกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัและมีความพึงพอใจ
ต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีตามองคป์ระกอบโดยภาพรวมทั้ง 7 ดา้น 
ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 
กระบวนการการใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

             ผลการวเิคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 คือนกัท่องเท่ียวมี
ความคาดหวงัและมีความพึงพอใจต่อการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั  

            6) ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีดว้ยเทคนิค IPA 

           การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี ทั้ง 7 ดา้น ดว้ยเทคนิค IPA พบวา่ 

          ในดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant I 
ใน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ ประเด็นดา้นขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ท่ีไม่เคยทราบ และดา้นการได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์  หมายความว่า นักท่องเท่ียวให้ความส าคัญในประเด็นด้านข้อมูลเชิง
ประวติัศาสตร์ท่ีไม่เคยทราบ และด้านการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เป็นอย่างมาก แต่
นกัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บการตอบสนองในประเด็นดงักล่าวอย่างเพียงพอ จึงมีผลต่อความพึงพอใจในระดบั
ต ่า ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจึงจ าเป็นตอ้งให้
ความส าคญัในประเด็นดงักล่าวมากข้ึน เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัอยา่งมากกบัการเดินทางมา
ท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรี และมีความส าคญัอย่างมากต่อการสร้างคุณค่าทางวฒันธรรมและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดัสิงห์บุรี มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  II 
ใน 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ประเด็นดา้นร่องรอยสะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ียงัคงอยู ่หมายความวา่ แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีมีร่องรอยสะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ียงัคงอยู่
ตามท่ีนกัท่องเท่ียวคาดหวงัหรือใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งดี ซ่ึงท าให้มีผลต่อความพึงพอใจในระดบัสูงของ
นกัท่องเท่ียว ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจึงควร
อนุรักษไ์วซ่ึ้งร่องรอยท่ีสะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินของจงัหวดัสิงห์บุรีให้คงอยูต่่อไป มีค่าเฉล่ียความ
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คาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  III ใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมท่ีจดัภายในแหล่ง
ท่องเท่ียวมีเอกลกัษณ์ ดา้นของท่ีระลึกท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และดา้นอาหารท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน  
หมายความวา่ ประเด็นดา้นกิจกรรมท่ีจดัภายในแหล่งท่องเทียว ดา้นของท่ีระลึกและอาหารท่ีมีเอกลกัษณ์  
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัสิงห์บุรีสามารถตอบสนองนกัท่องเท่ียวได้
ไม่ดีเท่าท่ีควร จึงท าให้นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจนอ้ย ดงันั้น ในประเด็นดงักล่าว แมว้า่จะเป็นประเด็น
ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ไดใ้หค้วามส าคญัมากนกั แต่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมือง
รองจงัหวดัสิงห์บุรีก็ไม่ควรละเลยในการพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวให้มากข้ึน 
และมีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  IV ใน 2 ประเด็น ได้แก่ ดา้นแหล่ง
ท่องเท่ียวมีเอกลกัษณ์ และดา้นประวติัความเป็นมาของสถานท่ี หมายความวา่ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัสิงห์บุรีสามารถรักษาไวซ่ึ้งแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์ และประวติั
ความเป็นมาของสถานท่ี ได้เป็นอย่างดี แต่ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวไม่ค่อยให้
ความส าคญัมาก เน่ืองจากรับรู้ขอ้มูลมาบา้งแลว้ก่อนการเดินทางมาท่องเท่ียวเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี  

           ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวในประเด็นดา้นขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ท่ี
ไม่เคยทราบ และดา้นการไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์มากท่ีสุด  

           ในดา้นราคามีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant I ใน 1 ประเด็น ไดแ้ก่ 
ด้านการก าหนดราคาสินคา้ของท่ีระลึกท่ีสมเหตุสมผล หมายความว่า นักท่องเท่ียวให้ความส าคญัใน
ประเด็นดา้นการก าหนดราคาสินคา้ของท่ีระลึกท่ีสมเหตุสมผลเป็นอยา่งมาก  แต่นกัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองในประเด็นดงักล่าวเท่าท่ีควร จึงมีผลต่อความพึงพอใจในระดบัต ่า ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัในประเด็นดงักล่าว
มากข้ึน ทั้งน้ีจากการวิจยัพบว่าคุณลกัษณะของสินคา้ของท่ีระลึกของจงัหวดัสิงห์บุรีไม่มีความโดดเด่น 
สินคา้ของท่ีระลึกท่ีนักท่องเท่ียวพบเห็นรวมถึงการตั้งราคาไม่มีความแตกต่างจากสินคา้ของท่ีระลึกท่ีมี
ขายในจงัหวดัอ่ืนใกลเ้คียง อีกทั้งการไม่ติดป้ายแสดงราคาสินคา้ของท่ีระลึกก็มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินค้าของท่ีระลึกของนักท่องเท่ียวด้วยเช่นกัน มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน 
Quadrant  II ใน 1 ประเด็น ได้แก่ ด้านความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวสิงห์บุรีโดยรวม 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในด้านความคุม้ค่าของค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวสิงห์บุรี
โดยรวมเป็นอยา่งดี ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี
จึงควรมีมาตรการควบคุมราคาสินคา้ให้ไดม้าตรฐานและเกิดความคุม้ค่าในสายตาของนกัท่องเท่ียวเช่นน้ี
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ตลอดไป มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  IV ใน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการ
ก าหนดราคาเคร่ืองสักการะ/ค่าเช่าวตัถุมงคลท่ีสมเหตุสมผล และด้านการก าหนดราคาอาหารท่ี
สมเหตุสมผล หมายความว่า ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดั
สิงห์บุรีสามารถร่วมกันรักษามาตรฐานด้านการก าหนดราคาเคร่ืองสักการะ / ค่าเช่าวตัถุมงคลท่ี
สมเหตุสมผล และด้านการก าหนดราคาอาหารท่ีสมเหตุสมผลไวอ้ย่างดีมาก จนเป็นท่ีพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว  

            ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อราคาในดา้นคุณลกัษณะของสินคา้ของท่ีระลึกของจงัหวดัสิงห์บุรีท่ีไม่
มีความโดดเด่น 

           ด้านช่องทางการจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant I ใน 1 
ประเด็น ได้แก่ ด้านความเช่ือมต่อของแหล่งท่องเท่ียวท่ีท าให้สามารถไปได้หลายท่ีในคราวเดียวกัน
หมายความว่า นักท่องเท่ียวให้ความส าคญัในประเด็นด้านความเช่ือมต่อของแหล่งท่องเท่ียวท่ีท าให้
สามารถไปไดห้ลายท่ีในคราวเดียวกนัเป็นอยา่งมาก แต่นกัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บการตอบสนองในประเด็น
ดงักล่าว จึงมีผลต่อความพึงพอใจในระดบัต ่า ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ของจงัหวดัสิงห์บุรีจึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัในเร่ืองของเส้นทางท่ีเช่ือมต่อกนัของแหล่งท่องเท่ียวให้
มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากมีผลการเดินทางมาท่องเท่ียวเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีอย่างมาก มีค่าเฉล่ียความ
คาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  III ใน 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นความชดัเจนของป้ายบอกทาง 
หมายความว่า ประเด็นด้านความชัดเจนของป้ายบอกทาง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของจงัหวดัสิงห์บุรีสามารถตอบสนองนกัท่องเท่ียวไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร  เน่ืองจากทางจงัหวดัมี
ป้ายบอกทางส าหรับนกัท่องเท่ียวอยูบ่า้ง แต่ป้ายบอกทางนั้นขาดความชดัเจน ท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความ
สับสน ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจึงไม่ควรเพิกเฉยในประเด็นดงักล่าว มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความ
พึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  IV ใน 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกในการเดินทางมาแหล่งท่องเท่ียว 
หมายความวา่ การเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีมีความสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากถนนท่ี
ไดรั้บการดูแล ท าใหไ้ม่เป็นอุปสรรคในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  

            ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อช่องทางการจ าหน่ายในดา้นความชดัเจนของป้ายบอกทางท่ีท าให้เป็น
อุปสรรคในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
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             ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant I ใน 1 
ประเด็น ได้แก่ ด้านขอ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล ประเพณี ท่ีรับรู้ผ่านส่ือมีผลต่อการตดัสินใจ หมายความว่า 
นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัและมีความตอ้งการท่ีจะรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเทศกาล ประเพณีของเมือง
รองจงัหวดัสิงห์บุรีเป็นอยา่งมาก แต่นกัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บรู้ขอ้มูลดงักล่าว ท าให้พลาดโอกาสเขา้ร่วมงาน 
ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจึงจ าเป็นตอ้งให้
ความส าคญัในประเด็นดงักล่าวมากข้ึน เพื่อนกัท่องเท่ียวจะไดส้ามารถวางแผนในการเดินทางมาท่องเท่ียว
ได ้มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  II ใน 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีรับรู้จากการแนะน าของผูท่ี้เคยมาใช้บริการมีผลต่อการตดัสินใจ  หมายความว่า ขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวรับรู้จากการแนะน าของผูท่ี้เคยมาใช้บริการ ท าให้นกัท่องเท่ียวรับรู้และมีผลต่อ
การตดัสินใจ ดงันั้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจึงควร
อนุรักษส์ภาพความเป็นอยูข่องแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนกิจกรรมท่ีมีอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวให้คงอยู ่เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวไดช้กัชวนหรือแนะน าเพื่อนและคนรู้จกัใหม้าท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีต่อไป มี
ค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  IV ใน 1 ประเด็น ไดแ้ก่  ด้านขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีรับรู้ผา่นส่ือมีผลต่อการตดัสินใจ  หมายความวา่ ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีประชาสัมพนัธ์ไปยงันกัท่องเท่ียว ท าให้นกัท่องเท่ียวรับรู้และมีผลต่อการ
ตดัสินใจ หากแต่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีอาจเพิ่มการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวของจงัหวดัใหม้ากข้ึนและต่อเน่ือง  

            ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อส่งเสริมการตลาดในดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวและ
กิจกรรมการท่องเท่ียวของจงัหวดัท่ีมากข้ึนและต่อเน่ือง  

           ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant I ใน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
ดา้นความเพียงพอของมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินท่ีให้ขอ้มูล และด้านความน่าสนใจในการถ่ายทอดขอ้มูลของ
เจา้หน้าท่ี/มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน หมายความว่า นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัและมีความตอ้งการอยา่งมากใน
การมีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว และตอ้งการใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน
ประจ าแหล่งท่องเท่ียวนั้นมีการถ่ายทอดขอ้มูลให้น่าสนใจ แต่นักท่องเท่ียวไม่ได้รับการตอบสนองใน
ประเด็นดังกล่าว จึงมีผลต่อความพึงพอใจในระดับต ่า ดังนั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัในประเด็นดงักล่าวมากข้ึน โดยอาจมี
การพฒันาคนในพื้นท่ีให้สามารถเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน หรือพฒันาเยาวชนในพื้นท่ีให้เป็นมคัคุเทศกน์อ้ย 
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มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  II ใน 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นความครบถว้น
ในการตอบขอ้สงสัยของเจา้หน้าท่ี/มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน หมายความว่า แหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัสิงห์บุรี 
หากมีเจา้หนา้ท่ีหรือมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินประจ าอยู ่ เจา้หนา้ท่ีหรือมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินท่ีประจ าอยูน่ั้น สามารถ
ตอบขอ้สงสัยได้อย่างครบถ้วน มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  III ใน 1 
ประเด็น ได้แก่ ด้านความรู้ความเช่ียวชาญของเจา้หน้าท่ี/มคัคุเทศก์ท้องถ่ินท่ีให้ขอ้มูล หมายความว่า 
ประเด็นดา้นความรู้ความเช่ียวชาญของเจา้หนา้ท่ีหรือมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินท่ีใหข้อ้มูล จะพบวา่นกัท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจน้อย เน่ืองจากขอ้มูลความรู้ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บนั้น ไม่แตกต่างจากขอ้มูลท่ีนกัท่องเท่ียว
รับรู้มาก่อน ดงันั้น ในประเด็นดังกล่าว หากสามารถเพิ่มจ านวนเจา้หน้าท่ีหรือมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินท่ีให้
ขอ้มูลได้เพียงพอแล้ว ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของจงัหวดัก็ควรอบรมให้ความรู้ด้าน
ประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน มีค่าเฉล่ียความ
คาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  IV ใน 1ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นความเพียงพอของเจา้หน้าท่ี
อ านวยความสะดวก หมายความว่า จงัหวดัสิงห์บุรีมีเจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกท่ีมีเพียงพอ ท าให้
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมาก  

            ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อบุคลากรในดา้นความเพียงพอของมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและมคัคุเทศกน์อ้ย
ท่ีจะใหข้อ้มูลกบันกัท่องเท่ียวในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

           ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant I ใน 2 
ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นความพร้อมของศูนยบ์ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียว และดา้นความพร้อมของป้าย/เอกสาร
เพื่อประกอบการให้ข้อมูลความรู้ของแหล่งท่องเท่ียว หมายความว่า ในการท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรี 
นักท่องเท่ียวให้ความส าคญัในประเด็นด้านความพร้อมของศูนยบ์ริการขอ้มูลนักท่องเท่ียว และความ
พร้อมของป้าย/เอกสารเพื่อประกอบการให้ขอ้มูลความรู้ของแหล่งท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก  แต่ประเด็น
ดงักล่าวนกัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอ จึงมีผลต่อความพึงพอใจในระดบัต ่า ดงันั้นผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญั
ในประเด็นดงักล่าวมากข้ึน เน่ืองจากมีความส าคญัอยา่งมากต่อการสร้างคุณค่าทางวฒันธรรมของจงัหวดั
สิงห์บุรี มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  II ใน 1 ประเด็น ไดแ้ก่  ดา้นความ
เหมาะสมในการจดัเวลาเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียว หมายความวา่ ในดา้นความเหมาะสมในการจดัเวลาเท่ียว
ชมแหล่งท่องเท่ียว ทางเจา้หน้าท่ีผูดู้แลแหล่งท่องเท่ียวสามารถบริหารจดัการด้านเวลาเท่ียวชมได้ดี 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึง
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พอใจตกอยูใ่น Quadrant  III ใน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นความเหมาะสมในการจดัเวลาเพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
สถานท่ีของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และดา้นความพร้อมในการบริการ Wi-Fi ภายในแหล่งท่องเท่ียว 
หมายความว่า ประเด็นด้านความเหมาะสมในการจดัเวลาเพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีของเจา้หน้าท่ี/
มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน และด้านความพร้อมในการบริการ Wi-Fi ภายในแหล่งท่องเท่ียว มีความส าคญัต่อ
นกัท่องเท่ียวพอสมควร ดงันั้น ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดั
สิงห์บุรีจึงควรใหค้วามส าคญัในประเด็นดงักล่าวดว้ย มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น 
Quadrant  IV ใน 1 ประเด็น ได้แก่ ดา้นระบบขั้นตอนในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว หมายความว่า ทาง
จงัหวดัสิงห์บุรีมีความสามารถในการบริหารระบบขั้นตอนในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างดี 
นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในประเด็นดงักล่าวนอ้ย  

            ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อกระบวนการให้บริการในด้านความเหมาะสมในการจดัเวลาเพื่อให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

           ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant I ใน 2 
ประเด็น ได้แก่ ด้านความสะอาดของสาธารณูปโภค และด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายในแหล่ง
ท่องเท่ียว หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในประเด็นดา้นความสะอาดของห้องน ้าและท่ีนัง่พกั
ภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก แต่นกัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บการตอบสนองในประเด็นดงักล่าว
อย่างเพียงพอ จึงมีผลต่อความพึงพอใจในระดับต ่ า ดังนั้ นผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจึงจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัในดา้นความสะอาดของหอ้งน ้ าและท่ี
นัง่พกัภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวมากข้ึน มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  
II ใน 2 ประเด็น ไดแ้ก่  ดา้นความสะอาดภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว และ ดา้นความพร้อมของท่ีจอดรถ
ภายในแหล่งท่องเท่ียว หมายความวา่ ภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีสามารถ
รักษาความสะอาดและมีท่ีจอดรถเพียงพอ ท าให้มีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียความ
คาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  III ใน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นระเบียบของการจดั
วางท่ีตั้งร้านอาหาร และดา้นความเป็นระเบียบของการจดัวางท่ีตั้งร้านของท่ีระลึก หมายความวา่ ประเด็น
ด้านความเป็นระเบียบของการจัดวางท่ีตั้ งร้านอาหารและท่ีตั้ งร้านของท่ีระลึก สามารถตอบสนอง
นกัท่องเท่ียวไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร จึงท าให้นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจนอ้ย ดงันั้น ในประเด็นดงักล่าว ควร
ไดรั้บการพิจารณาเพื่อการพฒันาปรับปรุง แมว้า่จะไม่ใช่ประเด็นหลกัท่ีส าคญัในสายตาของนกัท่องเท่ียว
ก็ตาม มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  IV ใน 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นความ
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เป็นระเบียบในการจดัภูมิทศัน์ภายในแหล่งท่องเท่ียว หมายความว่า ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีสามารถรักษาไวซ่ึ้งความเป็นระเบียบในการจดัภูมิทศัน์ภายใน
แหล่งท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 

            ผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพในดา้นความสะอาดของสาธารณูปโภค และดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเท่ียว 

           สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในภาพรวมมีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตก
อยู่ใน Quadrant I ใน 2 ประเด็น ได้แก่ ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการให้บริการ หมายความว่า 
นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในประเด็นด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการเป็นอย่างมาก แต่
นกัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บการตอบสนองในประเด็นดงักล่าวอย่างเพียงพอ จึงมีผลต่อความพึงพอใจในระดบั
ต ่า ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีจึงจ าเป็นตอ้งให้
ความส าคญัในประเด็นดงักล่าวมากข้ึน เน่ืองจากบุคลากรทางการท่องเท่ียวและกระบวนการให้บริการมี
ความส าคญัอย่างมากต่อการสร้างคุณค่าทางวฒันธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืนของจงัหวดั
สิงห์บุรี มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่ใน Quadrant  II ใน 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในดา้นการส่งเสริมการตลาดอยา่งมาก และ
ไดรั้บการตอบสนองในประเด็นดงักล่าวไดดี้พอสมควร มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่
ใน Quadrant  III ใน 1 ประเด็น ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว หมายความว่า ประเด็นด้าน
ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว ยงัสามารถตอบสนองนกัท่องเท่ียวไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร จึงท าให้มีผลต่อความพึง
พอใจในระดบัท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  IV ใน 3 
ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ หมายความวา่ ผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีสามารถรักษาคุณภาพด้าน
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพได้เป็นอย่างดี  ซ่ึงมีผลต่อความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี  

            สรุปผลการวิเคราะห์รายกลุ่มมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในภาพรวมในประเด็นบุคลากรทางการท่องเท่ียวหรือมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน
ผูใ้ห้ขอ้มูลกบันักท่องเท่ียวและกระบวนการให้บริการท่ีจะมีผลต่อการสร้างคุณค่าทางวฒันธรรมและ
มูลค่าทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืของจงัหวดัสิงห์บุรี 
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           7)  ผลวเิคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง 

 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง พบวา่ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวั
แปรด้านความคาดหวงัและความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีมีความเหมาะสมกบัขอ้มูล โดยใชต้วัแปรทั้งส้ิน 14 ตวัแปร โปรแกรม
ส าเร็จรูปได้จ  าแนกกลุ่มตัวแปรออกเป็น 3 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัท่ี 1 ประกอบด้วย ความคาดหวงัด้าน
บุคลากร ความคาดหวงัดา้นกระบวนการให้บริการ ความคาดหวงัดา้นราคา ความคาดหวงัดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ความคาดหวงัด้านการส่งเสริมการตลาด และความคาดหวงัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัท่ี 2 
ประกอบดว้ย ความพึงพอใจดา้นส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ ความพึงพอใจ
ดา้นบุคลากร ความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ความพึงพอใจดา้นกระบวนการให้บริการ ความ
พึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด และความพึงพอใจด้านราคา และปัจจยัท่ี 3 ประกอบด้วย ความ
คาดหวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงการคดัเลือกตวัแปรท่ีเหมาะสมในแต่ละปัจจยั โดยพิจารณาจาก
น ้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละปัจจยัท่ีมีค่ามากกว่า .6 พบว่าปัจจยัด้านความคาดหวงั ประกอบดว้ยตวั
แปรจ านวน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความคาดหวงัดา้นบุคลากร ความคาดหวงัดา้นกระบวนการให้บริการ ความ
คาดหวงัด้านราคา ความคาดหวงัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ความคาดหวงัด้านการส่งเสริมการตลาด 
และความคาดหวงัดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ประกอบดว้ยตวัแปร จ านวน 6 ตวัแปร 
ได้แก่ ความพึงพอใจด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์ ความพึงพอใจด้าน
บุคลากร ความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ความพึงพอใจดา้นกระบวนการให้บริการ และความ
พึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด  

 ผลการวเิคราะห์ความกลมกลืนของตวัแบบการวดัพบวา่ตวัแบบการวดัของสมการเชิงโครงสร้าง
ความพึงพอใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
โดยมีค่าสถิติประเมินความกลมกลืน (Goodness of Model Fit) ของข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยสัดส่วน
ค่าสถิติไคสแควร์เชิงสัมพทัธ์ (Relative Chi-square) ) (2/df) มีค่าเท่ากบั 2.439 ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
คือน้อยกว่า 3 เม่ือพิจารณาดชันีกลุ่มท่ีก าหนดไว ้ได้แก่ NFI ซ่ึงมีค่าเท่ากบั .990, GFI มีค่าเท่ากบั .980 
และ CFI มีค่าเท่ากับ .994 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .90  ส่วน RMR มีค่าเท่ากับ .019 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า .05 และ 
RMSEA มีค่าเท่ากบั .060 ซ่ึงไม่เกิน .06 ทุกตวัช้ีวดัผา่นเกณฑ์ จึงสรุปไดว้า่ตวัแบบการวดัของสมการเชิง
โครงสร้างความพึงพอใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีมีความกลมกลืนกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์ 
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 ผลการวดัความกลมกลืนของแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างพบว่าแบบจ าลองสมการเชิง
โครงสร้างความพึงพอใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ โดยมีค่าสถิติประเมินความกลมกลืน (Goodness of Model Fit) ของขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดย
สัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์เชิงสัมพทัธ์ (Relative Chi-square) (2/df) มีค่าเท่ากับ 2.365 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้คือน้อยกว่า 3 เม่ือพิจารณาดชันีกลุ่มท่ีก าหนดไว ้ได้แก่ NFI ซ่ึงมีค่าเท่ากบั .956, GFI มีค่า
เท่ากบั .957 และ CFI มีค่าเท่ากบั .974 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .90  ส่วน RMR มีค่าเท่ากบั .016 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 
.05 และ RMSEA มีค่าเท่ากบั .058 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .06 ซ่ึงผา่นเกณฑ์เช่นกนั จึงสรุปไดว้า่แบบจ าลองสมการ
เชิงโครงสร้างความพึงพอใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีมีความกลมกลืนกับ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

           8)  ผลการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเมืองรอง
จงัหวดัสิงห์บุรี 

            ผลจากการท่ีให้นกัท่องเท่ียวแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆต่อการตลาดการท่องเท่ียว
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดบัการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรอง
จงัหวดัสิงห์บุรีนั้น พบวา่ 

            ดา้นผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว  
             (1) สถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัสิงห์บุรี ไม่มีความโดดเด่น และไม่มีส่ิงดึงดูดท่ีจะท าใหม้า
ท่องเท่ียวซ ้ า  
             (2) การจดักิจกรรมท่ีส าคญัของจงัหวดัทุกภาคส่วนของจงัหวดัควรร่วมกนัจดัและจดัอยูใ่น
สถานท่ีเดียว   
             (3) ควรมีการอนุรักษ ์และส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน เช่น ค่ายบางระขนั ควรจดังาน
เทศกาลท่ีมีความยิง่ใหญ่ และมีการประชาสัมพนัธ์มากข้ึน 
             (4) สถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่งควรมีการจดักิจกรรมใหก้บันกัท่องเท่ียวเพื่อสร้างความน่าสนใจ 
เน่ืองจากจงัหวดัสิงห์บุรีนั้น แหล่งท่องเท่ียวส่วนใหญ่คือวดั  ดงันั้นเพื่อให้ดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน 
จึงควรจดักิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมมากข้ึน 
             (5) ควรมีร้านอาหารท่ีขายอาหารทอ้งถ่ินอยูภ่ายในแหล่งท่องเท่ียวหรือบริเวณโดยรอบใหบ้ริการ
นกัท่องเท่ียว 
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             (6) ควรมีร้านขายของท่ีระลึกท่ีขายสินค้าท่ีเป็นสัญลักษณ์หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะของแหล่ง
ท่องเท่ียวแต่ละแห่ง 
             (7) ตามจุดต่างๆของแหล่งท่องเท่ียว ควรมีการแสดงรายละเอียด ขอ้มูล เหตุการณ์ ความเป็นมา 
ดา้นประวติัศาสตร์เพื่อเพิ่มความรู้และความน่าสนใจแก่นกัท่องเท่ียว 
             (8) ภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวควรมีจุดถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกใหก้บันกัท่องเท่ียว 

              ดา้นราคา  
            (1) ค่าใชจ่้ายในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีค่อนขา้งถูกกวา่ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวจงัหวดัอ่ืน  
            (2) คุณลกัษณะของสินคา้ของท่ีระลึกของจงัหวดัสิงห์บุรีไม่มีความโดดเด่น สินคา้ของท่ีระลึกท่ี
นักท่องเท่ียวพบเห็น รวมถึงการตั้งราคาไม่มีความแตกต่างจากสินคา้ของท่ีระลึกท่ีมีขายในจงัหวดัอ่ืน
ใกลเ้คียง  
           (3)ไม่ติดป้ายแสดงราคาสินคา้ของท่ีระลึก (เตาเผาแม่น ้านอ้ย) 

          ดา้นช่องทางหรือการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (ป้ายบอกทาง / แผนท่ี / ถนน ฯลฯ) 
            (1) การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัสิงห์บุรี ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ ป้ายบอกทาง แผนท่ี และ
ถนน ในการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวขาดความชดัเจน บอกเส้นทางไม่ชดั ขาดความละเอียด ท าให้
เกิดความสับสนอยา่งมาก  
            (2) ถนนในตวัเมืองดี แต่ถนนท่ีจะเขา้วดับางเส้นทางยงัเป็นลูกรัง และถนนขรุขระ 
            (3) ควรจดัท าป้ายใหเ้ป็นรูปภาพ หรือสัญลกัษณ์ใหเ้กิดความชดัเจนมากยิง่ข้ึน โดยอาจใช้
สัญลกัษณ์ท่ีเป็นจุดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น เพื่อให้รู้วา่สถานท่ีท่องเท่ียวมีอะไรท่ีน่าสนใจ 
            (4) ควรจดัตั้งแผนท่ีบอกเส้นทางตามสถานท่ีส าคญัหรือจุดพกัต่างๆ เช่น ป้ัมน ้ ามนั ใหเ้กิดความ
น่าสนใจและโดดเด่น 
            (5) การจดัท าแผนท่ีควรท าแยกเฉพาะอ าเภอ เพื่อใหส้ามารถเห็นจุดการท่องเท่ียวท่ีส าคญัๆของแต่
ละอ าเภอ รวมถึงสถานท่ีแรม ร้านอาหาร จุดจ าหน่ายสินคา้ หรือศูนยก์ารเรียนรู้ทางการเกษตร  
           (6) ก่อนเขา้ตวัเมืองหรือเขา้สู่แต่ละอ าเภอ ควรมีจุดประชาสัมพนัธ์ หรือมีเจา้หนา้ท่ีแนะน าเส้นทาง 
           (7) ป้ายบอกทางควรมีระยะทางก ากบัอยูด่ว้ย เพื่อจดัล าดบัการเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละแห่ง 
           (8) ควรมีป้ายบอกทางเป็นระยะ โดยป้ายท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัขาดความต่อเน่ือง โดยเฉพาะเม่ือถึงทาง
แยก จะไม่มีป้ายบอกเส้นทางต่อ ท าใหส้ับสน 
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           ดา้นการส่งเสริมการตลาด / การรับรู้ขอ้มูล 
          (1) ควรมีการจดัท าเป็นแอพพลิเคชั่นเช่ือมต่อกับสัญญาณโทรศพัท์ แนะน าแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
เฉพาะจงัหวดัสิงห์บุรีอยา่งเดียว มีแผนท่ี บอกสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านสินคา้ของท่ี
ระลึก  
          (2) ข้อมูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีทางส่ืออินเตอร์เน็ต ควรมีการปรับปรุง เพิ่มเติม
เน้ือหาและภาพประกอบให้น่าสนใจ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้หาทางส่ืออินเตอร์เน็ตจะเป็นขอ้มูลท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกนั ไม่มีขอ้มูลท่ีแปลกใหม่ 
          (3) ข้อมูลเก่ียวกับการท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีผ่านส่ือต่างๆ ควรมีเน้ือหาครบถ้วน และมีการ
ปรับปรุงขอ้มูลอยูต่ลอด 
          (4) ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีผา่นส่ือต่างๆ ค่อนขา้งนอ้ย และมีขอ้มูลไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการ โดยขอ้มูลเชิงลึกหรือขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ไม่สามารถหาไดจ้ากส่ือ 
          (5) ขอ้มูลดา้นท่ีพกั ร้านอาหาร และของท่ีระลึกของจงัหวดัสิงห์บุรีท่ีน่าสนใจมีนอ้ยมาก   
          (6) ควรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีให้มากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีมีนอ้ยมาก ท าให้ไม่รู้วา่มาจงัหวดัสิงห์บุรีจะท่องเท่ียว
ท่ีใดบา้ง นอกจากท่ีรู้จกัอยู่เพียงไม่ก่ีแห่ง รวมถึงเทศกาล ประเพณีของจงัหวดัก็แทบจะไม่มีขอ้มูลเลย
กิจกรรมการจดังานเท่าท่ีควร 
         (7) ควรมีการเชิญส่ือมาท่องเทียวในจงัหวดั เพื่อส่ือจะไดน้ ามาถ่ายทอดสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
และแนะน าร้านอาหารอร่อยในจงัหวดัสิงห์บุรี 
         (8) ควรมีการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ (Unseen) ท่ีชุมชนรู้จกั และประชาสัมพนัธ์ต่อกับ
นกัท่องเท่ียว 
         (9) ควรมี ส่ือส่ิงพิมพ์แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวไว้ตามจุดต่างๆของจังหวัด เพื่อแจกให้กับ
นกัท่องเท่ียว 
        (10) ควรมีการจดัท านิตยสารแนะน าแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัสิงห์บุรีโดยเฉพาะ มีประวติัแหล่ง
ท่องเท่ียวของแต่ละแห่ง และมีขอ้มูลแนะน าเก่ียวกบัร้านอาหาร สถานท่ีพกัแรมพร้อมระบุราคาตั้งแต่หลกั
ร้อยถึงหลกัพนั รวมถึงแหล่งรวมของท่ีระลึกท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน 
        (11) จงัหวดัสิงห์บุรีอยูใ่กลก้รุงเทพฯ มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจท่ีคนส่วนใหญ่ไม่ทราบ ดงันั้นจึง
ควรประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัผา่นส่ือหลากหลายช่องทางและมากข้ึน 
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       (12) การประชาสัมพนัธ์เทศกาลประเพณีท่ีส าคญัของจงัหวดัสิงห์บุรี ควรมีก ารประชาสัมพนัธ์
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1-2 เดือน เพื่อนกัท่องเท่ียวจะไดว้างแผนและเตรียมตวัมาท่องเท่ียว 
       (13) ทางจงัหวดัควรประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการจัดงานหรือแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวผ่านช่อง 
YouTube 
       (14) ทางจงัหวดัควรประชาสัมพนัธ์และจดัทริปแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและแหล่งท่องเท่ียวท่ี
อาจจะยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวมากข้ึน  
      (15) ควรมีการแนะน าใหน้กัท่องเท่ียวใชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นตวัเพิ่มแรงจูงใจ โดยใชก้ารเช็คอินเป็น
ส่วนลด กล่าวคือหากนกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวยงัสถานท่ีใด แลว้เช็คอินก็จะไดส่้วนลด หรือของท่ีระลึก 
      (16) ควรมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย ผา่นเฟซบุ๊คแบบข้ึนในหนา้ฟีดของบุคคลทัว่ๆไป 
ท าเป็นคลิปล้ิงวดีิโอลงยทููป  หรือท าเป็นวดีิโอไวรัลใหมี้จุดเด่นเพื่อท่ีจะไดแ้พร่กระจายอยา่งรวดเร็ว 
      (17) ควรเนน้การโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ ควรมีแอพพลิเคชัน่ท่องเท่ียวใหร้้านคา้และโรงแรมเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงเพื่อจดัโปรโมชัน่ต่างๆผา่นแอพพลิเคชัน่ท่องเท่ียวนั้น 
     (18) ควรเพิ่มความถ่ีและช่องทางท่ีหลากหลายในการประชาสัมพนัธ์ 

     ดา้นบุคลากร 
     (1) ควรจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีมีความรู้ประจ าแหล่งท่องเท่ียว 
     (2) ควรจดัใหมี้มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินนอ้ยใหข้อ้มูลความรู้ตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 
     (3) ควรมีมคัคุเทศกต์ามแหล่งท่องเท่ียว โดยเฉพาะวนัเสาร์ อาทิตย ์หรือวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์รวมถึงช่วง
ท่ีมีการจดัเทศกาลประเพณีของจงัหวดั 
    (4) ควรมีการอบรมเจ้าหน้าท่ีหรือมคัคุเทศก์ท้องถ่ินเก่ียวกบัข้อมูลเชิงประวติัศาสตร์ วฒันธรรมท่ี
น่าสนใจ โดยเป็นขอ้มูลความรู้ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีประชาชนทัว่ไปอาจจะไม่เคยทราบมาก่อน 

    ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ 
    (1) ควรมีการจดัตารางการใหบ้ริการของมคัคุเทศกใ์นแต่ละสถานท่ีเพื่ออธิบายประวติัความเป็นมาของ
สถานท่ี 
    (2) แหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งควรมีศูนยบ์ริการเพื่อใหข้อ้มูลนกัท่องเท่ียว 
    (3) ควรมีศูนยบ์ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียวเพื่อใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวตลอด 24 ชัว่โมง 
    (4) ภายในแหล่งท่องเท่ียวควรมีแผนท่ีหรือป้ายแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวถดัไป 
    (5) ภายในแหล่งท่องเท่ียวควรมีแผนท่ีแสดงจุดท่องเท่ียวโดยรอบ 
    (6) ภายในแหล่งท่องเท่ียวควรมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าจุดต่างๆดว้ย 
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     ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
       (1) ควรเพิ่มปริมาณท่ีนัง่พกับริเวณแหล่งท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน 
       (2) ทางเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่ง ช ารุด ทางจงัหวดัควรส ารวจและปรับปรุง 
       (3) ตามแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งมีท่ีจอดรถนอ้ย โดยเฉพาะช่วงของการจดัเทศกาลส าคญัของจงัหวดั 
ท่ีจอดรถจะไม่เพียงพอ 
       (4) ตามแหล่งท่องเท่ียวควรมีพดัลมไอน ้าไวส้ าหรับนกัท่องเท่ียว 
       (5) ควรพฒันาและปรับปรุงหอ้งน ้าตามแหล่งท่องเท่ียวใหเ้พียงพอและมีความสะอาด 

      วัตถุประสงค์ที่ 3  เพื่อเสนอกลยุทธ์การยกระดบัการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดั
สิงห์บุรีใหเ้กิดคุณค่าทางวฒันธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื 

        การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง ประกอบดว้ย (1) การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (2) 
การวิเคราะห์ความกลมกลืนของตวัแบบการวดั และ (3) การวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจ าลอง
สมการเชิงโครงสร้าง พบวา่ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั มีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบวา่ตวัแปร
ในแต่ละปัจจยั (factor) ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นความคาดหวงั และปัจจยัดา้นความพึงพอใจ มีสอดคลอ้งกบักรอบ
แนวคิดท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์น้ีจะถูกน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ความ
กลมกลืนของตวัแบบการวดั และการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างต่อไป 
ซ่ึงการคดัเลือกตวัแปรท่ีเหมาะสมในแต่ละปัจจยั โดยพิจารณาจากน ้าหนกัองคป์ระกอบของแต่ละปัจจยั ท่ี
มีค่ามากกว่า .6 ซ่ึงสามารถสรุปได้คือปัจจยัด้านความคาดหวงั ประกอบด้วยตวัแปรจ านวน 6 ตวัแปร 
ได้แก่ ความคาดหวงัด้านบุคลากร ความคาดหวงัด้านกระบวนการให้บริการ ความคาดหวงัด้านราคา 
ความคาดหวงัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ความคาดหวงัดา้นการส่งเสริมการตลาด  และความคาดหวงั
ดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ประกอบดว้ยตวัแปร จ านวน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความพึงพอใจ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์  ความพึงพอใจดา้นบุคลากร  ความพึงพอใจ
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ และความพึงพอใจด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  การวิเคราะห์ความกลมกลืนของตวัแบบการวดักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ พบวา่ ตวัแบบ
การวดัของสมการเชิงโครงสร้างความพึงพอใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี มี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยมีสัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์เชิงสัมพทัธ์ (Relative Chi-square) 
(2/df) มีค่าเท่ากบั 2.439 ซ่ึงผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้คือนอ้ยกวา่ เม่ือพิจารณาดชันีกลุ่มท่ีก าหนดไว ้ไดแ้ก่ 
NFI ซ่ึงมีค่าเท่ากบั .990, GFI มีค่าเท่ากบั .980 และ CFI มีค่าเท่ากบั .994 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ .90 ส่วน RMR มี
ค่าเท่ากบั .019 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่  และ RMSEA มีค่าเท่ากบั .060 ซ่ึงไม่เกิน.06 ทุกตวัช้ีวดัผา่นเกณฑ ์จึงสรุป
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ไดว้า่ตวัแบบการวดัของสมการเชิงโครงสร้างความพึงพอใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดั
สิงห์บุรีมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ส่วนการวดัความกลมกลืนของแบบจ าลองสมการเชิง
โครงสร้าง พบว่าแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างความพึงพอใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เมืองรอง
จงัหวดัสิงห์บุรี มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยมีค่าสถิติประเมินความกลมกลืน (Goodness 
of Model Fit) ของข้อมูลเชิงประจกัษ์ ดังน้ี สัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์เชิงสัมพทัธ์ (2/df) มีค่าเท่ากับ 
2.365 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้คือน้อยกว่า 3 เม่ือพิจารณาดัชนีกลุ่มท่ีก าหนดไว ้ได้แก่ NFI ซ่ึงมีค่า
เท่ากบั .956, GFI มีค่าเท่ากบั .957 และ CFI มีค่าเท่ากบั .974 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .90 ส่วน RMR มีค่าเท่ากบั 
.016 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ .05 และ RMSEA มีค่าเท่ากบั .058 ซ่ึงน้อยกวา่  ซ่ึงผ่านเกณฑ์เช่นกนั จึงสรุปไดว้่า
แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างความพึงพอใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีมี
ความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยผลลพัธ์ตวัแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุดา้นความคาดหวงัและ
พึงพอใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีพบวา่เพศมีความสัมพนัธ์ทางตรงกบัความพึง
พอใจท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 (p<.05) โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวกซ่ึงให้ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง 
(path coefficient) เท่ากบั .013 สถานภาพมีความสัมพนัธ์ทางตรงกบัความคาดหวงัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ .05 (p<.05) โดยมีความสัมพนัธ์ทางลบซ่ึงใหค้่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั .032 และมีความสัมพนัธ์
ทางตรงกบัความพึงพอใจท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .01 (p<.01) โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวกซ่ึงให้ค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั .003 ภูมิล าเนามีความสัมพนัธ์ทางตรงกบัความคาดหวงัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ .05 (p<.05) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกซ่ึงให้ค่ าสัมประสิท ธ์ิ เส้นทางเท่ ากับ .021 และมี
ความสัมพนัธ์ทางตรงกบัความพึงพอใจท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 (p<.01) โดยมีความสัมพนัธ์ทางลบ
ซ่ึงให้ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั -.17 ความคาดหวงัมีความสัมพนัธ์ทางตรงกบัความพึงพอใจท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 (p<.05) โดยมีความสัมพนัธ์ทางลบซ่ึงให้ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั .030 เม่ือ
พิจารณาอิทธิพลโดยรวมของแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง ความพึงพอใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี ซ่ึงประกอบดว้ยการพิจารณาทั้งอิทธิพลทางตรงและทางออ้ม สามารถสรุปไดว้า่ 
เพศมีอิทธิพลทางตรงต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดั
สิงห์บุรี คิดเป็น .12 และไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ แต่มีอิทธิพลทางออ้มต่อความพึงพอใจ คิด
เป็น -.01 ส่งผลให้เพศมีอิทธิพลโดยรวมต่อความพึงพอใจ คิดเป็น -.01 สถานภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความคาดหวงั คิดเป็น -.11 มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ คิดเป็น -.17 และมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
ความพึงพอใจ (ผา่นความคาดหวงั) คิดเป็น -.18 ส่งผลให้สถานภาพมีอิทธิพลโดยรวมต่อความพึงพอใจ 
คิดเป็น .16 ภูมิล าเนามีอิทธิพลทางตรงต่อความคาดหวงั คิดเป็น .11 มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ 
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คิดเป็น -.17 และมีอิทธิพลทางออ้มต่อความพึงพอใจผา่นความคาดหวงั คิดเป็น-.01 ส่งผลให้ภูมิล าเนามี
อิทธิพลโดยรวมต่อความพึงพอใจ คิดเป็น -.18 และความคาดหวงัมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจท่ี
ระดบั .11 แต่ไม่มีอิทธิพลทางออ้มต่อความพึงพอใจ ส่งผลใหค้วามคาดหวงัมีอิทธิพลโดยรวมต่อความพึง
พอใจ คิดเป็น -.18  ดังนั้ นจึงสรุปว่า 1) ภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจ
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีมากท่ีสุด รองลงไปไดแ้ก่ สถานภาพการ
สมรส 2)  เพศ สถานภาพการสมรส และ ภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อระดบัความคาดหวงั
การตลาดของนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 3) ความคาดหวงั
ของนกัท่องเท่ียวมีผลกระทบเชิงผกผนัต่อระดบัความพึงพอใจ 

         ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างขา้งตน้ และการบูรณาการผลการวิจยัเชิงคุณภาพ
จากผูใ้หข้อ้มูล 3 กลุ่ม ผูว้จิยัไดน้ ามาประมวลเพื่อเสนอเป็นกลยุทธ์การยกระดบัการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี โดยควรมีการปรับปรุงพฒันาการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมือง
รองจงัหวดัสิงห์บุรีภายใตอ้งคป์ระกอบ “7P’s”  ใหมี้ความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน ไดแ้ก่  

        1) ดา้นผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรี (Product) มีการพฒันาทั้งท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งได ้
(Tangible products) และผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible products)  ควรเนน้กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย และเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในวิถีชุมชนท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ เพิ่มพนูประสบการณ์แก่นกัท่องเท่ียว เพื่อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวมากข้ึน 

        2) ดา้นการก าหนดราคาสินคา้และบริการในแหล่งท่องเท่ียว (Price) พฒันาให้มีการติดป้ายราคาท่ี
ชดัเจนและมีการสร้างความแตกต่างท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะให้กบัสินคา้ เพื่อให้สินคา้มีคุณค่าข้ึนในสายตา
ของนักท่องเท่ียว และรู้สึกถึงความคุ้มค่าของเงินท่ีเสียไป โดยจากผลการวิจัยด้านราคาท่ีพบว่า
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อราคาสินคา้ของฝากของท่ีระลึกน้อย โดยนกัท่องเท่ียวให้เหตุผลวา่สินคา้
ไม่โดดเด่นทั้งราคาและรสชาติ นกัท่องเท่ียวสามารถหาซ้ือสินคา้ประเภทเดียวกนัไดใ้นจงัหวดัอ่ืนท่ีราคา
ถูกกว่า ดังเช่นท่ี Fainstein (2015) ได้กล่าวว่าความรู้สึกด้านราคาท่ีคุม้ค่าไม่ได้อยู่ท่ีมูลค่าเงินท่ีจ่ายไป
เท่านั้น แต่อยูท่ี่คุณค่าและความแตกต่างของผลิตภณัฑท่ี์ผูซ้ื้อไดรั้บดว้ย  

        3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หรือการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Place) โดยการพฒันาป้ายบอกทางท่ี
ชดัเจน นอกจากน้ี ควรตอ้งพิจารณาถึงการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่น การให้ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว
แก่บริษัทจดัน าเท่ียวเพื่อน าไปจัดรวมไวใ้นโปรแกรมท่องเท่ียว อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางการซ้ือ
ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีไดม้ากข้ึน 
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        4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีส าคญัในการกระตุน้เตือนความจ า
ของนักท่องเท่ียว มีการพฒันาให้ความส าคญักบัการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัสิงห์บุรีท่ีมากข้ึน 
รวมถึงการน าเสนอผา่นส่ือท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง 

       5) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (People) ซ่ึงจะเป็นผูถ่้ายทอดขอ้มูลให้กบันกัท่องเท่ียว มีการพฒันา
บุคลากรทางการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ มคัคุเทศกน์อ้ย มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน เพื่อใหข้อ้มูลความรู้ดา้นประวติัศาสตร์
กบันกัท่องเท่ียวท่ีไปเยอืน 

       6) กระบวนการให้บริการ (Process) ซ่ึงมีความส าคัญต่อการส่งมอบความประทับใจให้แก่
นกัท่องเท่ียว มีกระบวนการในการให้บริการท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว และเกิดความประทบัใจ โดยอาจจดัระบบ
การท างานให้มีมาตรฐานมากข้ึน มีการใหข้อ้มูลทางอินเทอร์เน็ตท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง มีการจดัระบบการ
ใหข้อ้มูลเป็นภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึน เพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล 

      7) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical environment) ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีท่องเท่ียวให้มีระเบียบ  ให้
ความส าคญักบัเร่ืองความสะอาดของสถานท่ี ห้องสุขา รวมถึงสถานท่ีนัง่พกัผอ่นและบริเวณโดยรวมของ
สถานท่ีท่องเท่ียว การจดัเตรียมถงัส าหรับใส่เศษขยะท่ีเพียงพอในทุกพื้นท่ีท่องเท่ียว เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหน้กัท่องเท่ียว อนัจะเป็นการสร้างความพึงพอใจและประทบัใจใหเ้กิดกบันกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

        นอกจากการพฒันาตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีภายใต้องค์ประกอบ 
“7P’s” ท่ีจดัวา่มีส่วนส าคญัต่อการตลาดการท่องเท่ียวแลว้ ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัยงัพบวา่ในเร่ืองของการจดั
โปรแกรมทวัร์ (Package tour) ก็มีส่วนส าคญัต่อการตลาดท่องเท่ียวด้วยเช่นกนั เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกได้ถึง
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบันกัท่องเท่ียวได ้รวมถึงการมี
ส่วนร่วม (Participation) ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผูป้ระกอบการธุรกิจ 
ตลอดจนถึงชุมชน ท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัในการพฒันาศกัยภาพการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมือง
รองจงัหวดัสิงห์บุรีใหเ้ป็นท่ีประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียว   

5.2  อภิปรำยผล 

          จากการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การยกระดับการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดั
สิงห์บุรี สามารถอภิปรายผลการศึกษาวจิยัไดด้งัน้ี  
         ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Hobsbawm (2008) ท่ีว่าเพศหญิงมีแนวโน้มมีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย 
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ในขณะท่ีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดา้นเพศในงานวิจยัน้ีท่ีพบวา่เพศชายและ
เพศหญิงมีความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั แต่ใน
งานของ Hobsbawm พบวา่เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ืองความคิด ค่านิยมและ
ทศันคติ เน่ืองจากวฒันธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั ในส่วน
ของอายุ ในงานวิจยัน้ีพบว่าส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 31–40 ปี และมีความพึงพอใจต่อการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ Hobsbawm ท่ีว่า
อายุเป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนท่ีอายุน้อยมกัจะมี
ความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ มองโลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ีอายุมาก ในขณะท่ีคนอายุมากมกัจะมี
ความคิดท่ีอนุรักษนิ์ยม เน่ืองมาจากผา่นประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกนั พฒันาการใชส่ื้อมวลชนก็ต่างกนั 
คนท่ีมีอายุมากมกัจะใช้ส่ือเพื่อแสวงหาข่าวสารมากกว่าความบนัเทิง ดงันั้นอายุจึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึง
ความสามารถในการท าความเขา้ใจในเน้ือหาและข่าวสารรวมถึงการรับรู้ต่างๆ ไดม้ากน้อยต่างกนั ส่วน
สถานภาพการสมรสในงานวิจยัน้ีพบวา่มีความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานของ (Wanhill, 2008) ท่ีว่า
ช่วงเวลาท่ีเปิดรับข่าวสารเร่ืองท่ีกลุ่มผูฟั้งสนใจ และสถานภาพสมรส ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น คนโสด สมรส 
หมา้ย หย่า หรือแยกกนัอยู่ ลกัษณะความแตกต่างมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร สถานภาพสมรสบ่ง
บอกถึงความมีอิสระในการตดัสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนการคิดการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร สตรีท่ี
สมรสแล้วและสตรีท่ียงัโสดย่อมมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกันอนัเน่ืองมาจากสถานภาพ
ครอบครัวและอิทธิพลของจ านวนของบุคคลรอบขา้ง ดงันั้นสถานภาพสมรสยอ่มส่งผลต่อการรับสารท่ี
แตกต่างกันด้วย ในส่วนปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอ่ืนๆ อันได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้
ภูมิล าเนา ของงานวิจยัน้ีท่ีพบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ (Engel, 2006) ท่ีวา่ลกัษณะของประชากร
ไดแ้ก่ การศึกษา รายได ้อาชีพ ภูมิล าเนามีผลต่อรูปแบบของอุปสงคแ์ละปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการ
ท่องเท่ียว โดยผูท่ี้มีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย  
          ในดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจงัหวดัสิงห์บุรีท่ีพบว่า ส่วนใหญ่มี
ความประสงค์ท่ีจะได้สัมผสัวิถีชีวิตชุมชนมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชราวลี พิเสฏฐศลาศยั 
(2554) ท าการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดน ้ าบางน้อย 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุในการมาเท่ียวตลาดน ้ าบางน้อยของนักท่องเท่ียวชาว
ไทยเพราะต้องการชมวิถีชีวิตริมคลอง  ส่วนความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่วนประสมทาง
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การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัสิงห์บุรี พบวา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ซ่ึงแตกต่างจากผลการวิจยัของ  Brady (2000) ท่ีพบว่าส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยนโยบายทางการท่องเท่ียวมีส่วนส าคญัใน
การส่งเสริมการพฒันาส่วนประสมทางการตลาด การตั้งงบประมาณในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเพื่อ
รองรับการท่องเท่ียว และมีการปรับปรุงภูมิทศัน์ตลอดเส้นทางการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง การร่วมมือการ
ท่องเท่ียวของชุมชน  มีการวางรากฐานการท่องเท่ียว โดยอาศยัความน่าสนใจเร่ืองเอกลกัษณ์ ลว้นกระตุน้
ให้เกิดการท่องเท่ียว เช่นเดียวกบังานของ Lovelock & Wirtz (2015) ท่ีพบว่าส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ิด้านการตลาดการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Sarker, et, al (2012) ท่ีพบวา่องคป์ระกอบของปัจจยัส่งเสริมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด อีกทั้ง Breugel (2013) ยงัพบวา่การมีส่วนร่วมของของชุมชนจะ
ท าใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อการท่องเท่ียวดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
         ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัสิงห์บุรีในงานวิจยัน้ี
พบว่าอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าให้ผูค้นในชุมชนมีความรักในท้องถ่ิน รัก
ประเพณีวฒันธรรมของตนเอง อนัจะส่งผลในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กบัแหล่งท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน 
ซ่ึงในงานวิจยัของ Bucher (2015) และ Moya (2011) ท่ีท  าการวจิยัเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่าง
ก็พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลให้ทอ้งถ่ินประสบผลส าเร็จคือ แต่ละชุมชนตอ้งมีความพยายามในการรวบรวม
วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผลิตภณัฑ์ชุมชน วิถีชีวิต ประวติัศาสตร์ชุมชนอตัลกัษณ์ชุมชน การมีส่วน
ร่วม การจดัการความรู้ การบริหารเครือข่าย และการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกนั 
จึงจะเป็นการพัฒนาการท่องเท่ียวได้อย่างถาวร การสร้างอัตลักษณ์ก็เป็นส่ิงส าคัญ อัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรมของจังหวดัสิงห์บุรี กิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ล้วนแต่เป็นทุนในการสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปวฒันธรรมให้กบัจงัหวดัและเป็นส่ิงท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดการต่อยอดความสร้างสรรคใ์นกิจกรรมต่างๆ 
ต่อไปไดเ้ป็นอยา่งดี จากงานวิจยัน้ีจะพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัสูงกบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ความคาดหวงันั้นเป็นไปตามความคิดเห็นของ Ohridska & Ivanov (2010) ท่ีวา่นกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเมืองหรือนักท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในชนบท ล้วนแล้วแต่
สนใจแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีมีศิลปะ และส่ิงดึงดูดทางมรดกทางวฒันธรรม เช่น การแสดงของ
ทอ้งถ่ินนั้นๆ  การไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมของทอ้งถ่ิน หรือชิมและช้อบป้ิงสินคา้ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงการท่ีชุมชนจดักิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกบันกัท่องเท่ียวจะสามารถสร้างความพึง
พอใจให้นักท่องเท่ียวได้ ซ่ึงสอดรับกบังานวิจยัของ ภทัรพงศ์ อินทรก าเนิด (2555), ธีระ สินเดชารักษ ์
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และนาฬิกอติพนัธ์ แสงสนิท (2556) และสุดแดน วิสุทธิลกัษณ์ และคณะ (2555) ซ่ึงต่างก็เห็นตรงกนัว่า 
การท่องเท่ียวท่ีสนบัสนุนให้นกัท่องเท่ียวไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์คือ มีการ
ท าความเขา้ใจในคุณค่าของสังคม วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีท่องเท่ียวอยา่งลึกซ้ึง มีการเปิด
โอกาสใหมี้ประสบการณ์ร่วมกบัเจา้ของวฒันธรรม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการน าไปสู่ความสมดุล
ในทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Lee (2012) ท่ีพบวา่การเขา้
ไปสัมผสักบัชุมชน และการเขา้ร่วมกบัชุมชนส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและมีอิทธิพลต่อ
การพฒันาการท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัสัมพนัธ์กับแนวคิด ของ Richard (2010) และ Bucher (2015) ท่ี
กล่าวว่า การท่องเท่ียวอย่างสากลปัจจุบนั ผูกติดกบัการเพิ่มข้ึนในแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมและการ
กระตุน้ทางวฒันธรรม แรงดลใจทางวฒันธรรม และแรงความดึงดูดทางวฒันธรรม ท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิด
การเดินทางเพิ่มมากข้ึนและอยูห่ลายวนัข้ึน และสัมพนัธ์กบั Underberg Goode (2014) ท่ีกล่าววา่ คุณค่าใน
การท่องเท่ียวท่ีส าคญัและกระตุน้ให้เกิดการเดินทางไดรั้บการพฒันาอยา่งรวดเร็ว จะมีความเช่ือมโยงกบั
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบั Michael & Allan (2014) ท่ีระบุว่า มูลเหตุจูงใจ เพื่อการ
ท่องเท่ียวขั้นพื้นฐานนั้น คือ มูลเหตุจูงใจเพื่อเพื่อวฒันธรรมในการอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบัประเทศต่างๆ 
เช่น ในเร่ืองเก่ียวกับศิลปวฒันธรรม นาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ ซ่ึงสัมพันธ์กับงานวิจัยของ Cerami & 
Holcomb (2001) ท่ีว่าปัจจยัแรงดึงดูดทางการท่องเท่ียวตอ้งประกอบไปด้วยแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความน่า
ดึงดูดใจอย่างชัดเจน พร้อมกับ In Touch Research And Consultancy (2010)  และ Swarbrook (2001) ท่ี
ต่างก็พบวา่คุณค่าทางการท่องเท่ียวท่ีส าคญันั้นมาจากความตอ้งการรับรู้และเรียนรู้ประสบการณ์ทางการ
ท่องเท่ียวและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ในการจดักิจกรรมงานเทศกาลประเพณีต่างๆท่ีนกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมก็สามารถสร้างความพึงพอใจใหน้กัท่องเท่ียวได ้โดยจากการท่ีผูว้จิยัไดท้ดลองจดัโปรแกรมทวัร์
กบันกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่ง ให้นกัท่องเท่ียวไดอ้ยูใ่นงานร าลึกวีรชน ท่ามกลางบรรยากาศยอ้นยุค มีการ
แสดง แสง สี เสียง สามารถสร้างความพึงพอใจให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบัความคิดเห็น
ของ Bucher (2015)  และ Meng & Uysal (2014) ท่ีกล่าววา่นกัท่องเท่ียวทางวฒันธรรมมกักระตือรือร้นใน
การคน้หาส่ิงแปลกใหม่ สรรหาส่ิงท่ีเป็นของแทใ้นประสบการณ์วฒันธรรมและตอ้งการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนั้นอย่างแทจ้ริง อีกทั้งสัมพนัธ์กบังานวิจยัของสายใจ ทนัการและคณะ (2556) พบว่าในแหล่ง
ท่องเท่ียวจะมีเร่ืองราว (Story) ท่ีน่าสนใจและมีสินคา้ท่ีระลึกแบบพื้นเมือง ท าให้เป็นรูปแบบทั้งของ
นกัท่องเท่ียวและชุมชนเองไดค้น้หาและอนุรักษ์ของดีทางวฒันธรรมต่อไป และสอดรับกบังานวิจยัของ 
Dong – Wan & William (2002) ท่ีพบว่าการสร้างความรู้สึกยอ้นอดีตและการสร้างจุดร่วมของอตัลกัษณ์
ทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดรูปแบบทางการท่องเท่ียวท่ีส าคญั 
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        ในดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าจงัหวดัสิงห์บุรีมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ค่อนขา้งน้อย ไม่
หลากหลาย และขาดความต่อเน่ือง จึงควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ โดยการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือ
อินเตอร์เน็ตให้มากข้ึน จดัท าส่ือโฆษณาแผ่นพบั หรือ การโฆษณาทางโทรทศัน์ในช่วงเทศกาลงาน
ประเพณีต่างๆ โดยงานของ Artuge & Cevdet (2013) พบว่า การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวมีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว  

        การสร้างคุณค่าและยกระดบัการท่องเท่ียว เร่ืองบุคลากรทางการท่องเท่ียวหรือมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินก็มี
ความส าคญั จากงานวจิยัจะพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัสูงและพึงพอใจต ่าในเร่ืองของบุคลากร นัน่
เป็นเพราะจงัหวดัสิงห์บุรีขาดมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินในการน าชมและให้ความรู้ จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีทางจงัหวดั
ต้องเร่งพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและมัคคุเทศก์น้อย ดังท่ีงานวิจยัของ Naipinit et al., (2015) ท่ีพบว่า 
แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนควรประกอบด้วย การ
ถ่ายทอดความรู้ทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้กบัเยาวชน สนับสนุนปราชญ์ทอ้งถ่ินให้มีส่วนร่วมถ่ายทอด
ทกัษะความรู้ มีมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินน าชมและให้ความรู้ อนัจะสามารถสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กบัคน
ทอ้งถ่ินได ้

         นอกจากน้ี จงัหวดัสิงห์บุรีควรมีการประสานองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ สมาคมมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินจดั
เส้นทางการท่องเท่ียวภายในจงัหวดัเป็นเหมือนโปรแกรมทวัร์เพื่อให้นักท่องเท่ียวมีทางเลือกในการ
เดินทางท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้แหล่งท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จกัแก่นกัท่องเท่ียวมาก
ยิ่งข้ึน โดยงานวิจัยของเนตรชนก  นันที  (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
กรณีศึกษาชุมชนวดัพระบาทห้วยตม้  อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน ได้พบว่าแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสม
ส าหรับการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมนั้นมี 4 ดา้น คือการจดัการดา้นโครงสร้างองค์กร
ทางการท่องเท่ียว การจดัการดา้นบุคลากร การจดัระบบการด าเนินงาน และการจดัรายการน าเท่ียว ส่วน
ปัญหาด้านการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว คือ ป้ายบอกทางท่ีขาดความชัดเจน จึงมีแนวทางในการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัสิงห์บุรีในดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว คือ จดัท าป้ายบอก
ทางและติดตั้งป้ายใหมี้ความเด่นชดัเพื่อให้นกัท่องเท่ียวสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวได้
เขา้ใจและรับทราบขอ้มูลท่ีชัดเจน อนัจะน าไปสู่แหล่งท่องเท่ียวจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วและ
สะดวก  

           ในส่วนของบุคลากรหรือผูใ้ห้ข้อมูลภายในแหล่งท่องเท่ียว จังหวดัสิงห์บุรียงัประสบปัญหา
บุคลากรหรือผูใ้หข้อ้มูลมีนอ้ยหรือแทบไม่มีเลย ท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่ไดข้อ้มูลความรู้ท่ีน่าสนใจเท่าท่ีควร 
จึงมีแนวทางในการพฒันาคือ ควรมีผูใ้ห้ข้อมูลหรือมคัคุเทศก์คอยบริการนักท่องเท่ียวในแต่ละแหล่ง
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ท่องเท่ียว โดยจดัให้มีโครงการฝึกอบรมมคัคุเทศก์น้อยให้แก่เยาวชนท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่างๆใน
จงัหวดั อีกทั้งยงัเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้เยาวชนรู้จกัรักหวงแหนและบ ารุงรักษาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคล้องกับเพียงกานต์ นามวงศ์ (2555) ได้ศึกษาแนวทางการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ผลการวิจยัพบว่าชุมชน
ไหล่หินมีสถานภาพท่ีสามารถจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมได้ เม่ือพิจารณาจาก
องคป์ระกอบ 3 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ดา้นการเขา้ถึงหมู่บา้นและดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึง
ชุมชนไหล่หินมีสถานภาพท่ีจะสามารถพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่
ชุมชนและเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จกัรวมถึงส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จกั รักและหวง
แหนทรัพยากรในทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่อย่างย ัง่ยืนต่อไปและพบว่าแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในชุมชนไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปางมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
การท่องเท่ียวท่ีคนในชุมชนจะร่วมมือร่วมใจผลกัดนัการท่องเท่ียวของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมท่ีย ัง่ยืนต่อไปเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายไดแ้ก่ชุมชนในทอ้งถ่ิน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการ
บ ารุงรักษาดูแลชุมชนใหเ้ป็นไปตามระบบการจดัการท่ีดีอีกดว้ย  

5.3  ข้อเสนอแนะจำกกำรวจัิย  

        จากการศึกษาวิจัย ผูว้ิจ ัยพบว่าจังหวดัสิงห์บุรีควรมีการปรับปรุงพฒันาการตลาดท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ดงัน้ี  

          5.3.1 ดา้นผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว  

          จากการศึกษาวิจยัท่ีพบวา่สถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัสิงห์บุรีไม่มีความโดดเด่นและไม่มีส่ิงดึงดูด
ท่ีจะท าให้มาท่องเท่ียวซ ้ า  ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางการท่องเท่ียว ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดัสิงห์บุรี ส านักงานประชาสัมพนัธ์สิงห์บุรี ควรจะให้ความช่วยเหลือสนบัสนุนส่งเสริมโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัสิงห์บุรีเพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัแก่นกัท่องเท่ียวและท าให้
นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัสิงห์บุรีเพิ่มมากข้ึน โดยใชกิ้จกรรมต่างๆ ท่ี
จดัข้ึนตามงานบุญประเพณี เป็นตวัดึงดูดนกัท่องเท่ียวและอาจจะมีการจดัให้เป็นฤดูกาลท่องเท่ียวประจ า
จงัหวดัและอาจเช่ือมโยงการท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวเส้นทางเดียวกนัและแหล่งท่องเท่ียวพื้นท่ี
ใกล้เคียงกนั เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเท่ียว นอกจากน้ี แหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งควรมีการจดั
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีหลากหลายและมีเอกลกัษณ์เฉพาะเพื่อดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน มี



200 

 

 

การจดัการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์ฟาร์มสเตย ์เพื่อเรียนรู้ถึงวฒันธรรม และวิถีการด าเนินชีวิตของคนใน
ทอ้งถ่ิน เพื่อดึงดูดความสนใจใหก้บันกัท่องเท่ียวมากข้ึน 

          5.3.2  ดา้นราคา  

         จากการศึกษาวิจยัท่ีพบว่าสินคา้ของท่ีระลึกของจงัหวดัสิงห์บุรีไม่มีความโดดเด่นและไม่ติดป้าย
แสดงราคาสินคา้ของท่ีระลึก ดงันั้นภาครัฐจึงควรมีมาตรการในร้านขายของท่ีระลึกมีการแสดงป้ายราคา 
อาทิ ภายในแหล่งเตาเผาแม่น ้านอ้ย มีร้านขายของท่ีระลึก แต่พบวา่สินคา้ไม่มีความแปลกใหม่ การจดัวาง
สินคา้ไม่มีความน่าสนใจ ท่ีส าคญัคือไม่มีการแสดงป้ายราคาของสินคา้ ซ่ึงปัจจยัน้ีเป็นส่วนส าคญัของ
ผลการวจิยัท่ีไดพ้บวา่นกัท่องเท่ียวพึงพอใจในดา้นราคาต่อของท่ีระลึกต ่า 

          5.3.3  ดา้นช่องทางหรือการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (ป้ายบอกทาง / แผนท่ี / ถนน ฯลฯ) 

         จากการศึกษาวิจยัท่ีพบว่าการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัสิงห์บุรี ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของป้าย
บอกทาง แผนท่ี และถนน ในการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวขาดความชดัเจน บอกเส้นทางไม่ชดั ขาด
ความละเอียด ท าให้เกิดความสับสนอย่างมาก ซ่ึงจากการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัก็ได้พบปัญหา
เช่นเดียวกบันกัท่องเท่ียว อาทิ ป้ายแผนท่ีประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูต่ามสถานท่ีส าคญัต่างๆ 
ของจงัหวดัสิงห์บุรีมีการบอกสถานท่ีของแหล่งท่องเท่ียวซ ้ ากนัใน 2 อ าเภอ คือมีการระบุท่ีตั้งอนุสาวรียว์ีร
ชนค่ายบางระจนัทั้งท่ีอ าเภอบางระจนั และอ าเภอค่ายบางระจนั ทั้งท่ีในความเป็นจริงแลว้อนุสาวรียว์ีรชน
ค่ายบางระจนัควรจะระบุท่ีตั้งในอ าเภอค่ายบางระจนั นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบปัญหาของการระบุเส้นทาง 
โดยแผนท่ีระบุเส้นทางในการประชาสัมพนัธ์นั้น ในเส้นทาง 3252 ซ่ึงสามารถเดินทางจากแหล่งเตาเผา
แม่น ้ านอ้ยไปยงัค่ายบางระจนัไดโ้ดยตรง แต่ในแผนท่ีกลบัเป็นเส้นทางท่ีตดัขาด ท าให้นกัท่องเท่ียวตอ้ง
ใชเ้ส้นทาง 3454 ซ่ึงออ้มและเสียเวลามาก ดงันั้นดา้นน้ีภาครัฐและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจึงควรให้ความสนใจท่ีจะ
พฒันาปรับปรุงอยา่งเร่งด่วนเพื่อไม่ใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความสับสน 

          5.3.4  ดา้นการส่งเสริมการตลาด / การรับรู้ขอ้มูล 

          จากการศึกษาวิจยัท่ีพบวา่ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีผา่นส่ือต่างๆ ค่อนขา้งนอ้ย และมี
ขอ้มูลไม่ตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ดงันั้นภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรเพิ่มความถ่ี
และช่องทางท่ีหลากหลายในการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวและเพิ่มเติมขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียด
ของสถานท่ีท่ีน่าสนใจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
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          5.3.5  ดา้นบุคลากร 

         จากการศึกษาวิจยัท่ีพบว่าควรจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือมัคคุเทศก์ท้องถ่ินท่ีมีความรู้ประจ าแหล่ง
ท่องเท่ียว ในส่วนน้ีถือเป็นส่วนท่ีส าคญัเน่ืองจากนักท่องเท่ียวมีความคาดหวงัสูง ดังนั้ นภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรมีการพฒันาและเพิ่มจ านวนของมคัคุเทศก์นอ้ยหรือมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินให้มาก
ข้ึน โดยสภาวฒันธรรมจงัหวดั วฒันธรรมจงัหวดั ควรร่วมมือกบัหน่วยงานดา้นการท่องเท่ียว จดัโครงการ
อบรมการเป็นมคัคุเทศก์ให้แก่เยาวชนเพื่อให้เป็นมคัคุเทศก์น้อย หรืออบรมการเป็นมคัคุเทศก์ให้แก่
ชาวบา้นเพื่อให้เป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน เพื่อให้มีความรู้และมีทกัษะในการให้ค  าแนะน า การให้บริการแก่
นกัท่องเท่ียวและยงัท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ กลบัมาเท่ียวซ ้ าอีกคร้ัง ในขณะเดียวกนัอาจมี
การปลูกจิตส านึกให้ชาวบา้นในทอ้งถ่ินเห็นคุณค่าแหล่งท่องเท่ียวพร้อมกบักระตุน้ให้ชาวบา้นใส่ใจใน
การอ านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของแหล่งท่องเท่ียว 
หรือการให้ค  าแนะน าในเร่ืองของโรงแรมท่ีพกั ร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึก เพื่อสร้างความ
ประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวและอยากกลบัมาเท่ียวซ ้ าอีก 

          5.3.6  ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ 

         จากการศึกษาวิจยัท่ีพบว่าแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งควรมีศูนยบ์ริการเพื่อให้ขอ้มูลนักท่องเท่ียว  
ดังนั้ นในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวจึงควรมีการพฒันาด้านความพร้อมเร่ืองข้อมูล อาจมีแผนท่ีแสดงจุด
ท่องเท่ียวโดยรอบ มีแผน่พบัใบปลิวแสดงรายละเอียดของสถานท่ี หรือการใชเ้ทคโนโยลีท่ีทนัสมยัเขา้มา
ช่วยประกอบการใหข้อ้มูลของสถานท่ีแก่นกัท่องเท่ียว 

          5.3.7 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

          จากการศึกษาวิจยัท่ีพบว่าควรเพิ่มปริมาณท่ีนั่งพกับริเวณแหล่งท่องเท่ียวให้มากข้ึนและtพฒันา
ปรับปรุงห้องน ้ าตามแหล่งท่องเท่ียวให้เพียงพอและมีความสะอาด ดงันั้นภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
จึงควรใหค้วามสนใจและหาแนวทางในการพฒันาปรับปรุงตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่อไป 

5.4  ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยคร้ังต่อไป  

       จากการศึกษาวจิยั มีขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

       5.4.1  ผลการวิจยัพบวา่ชุมชนยงัให้ความสนใจในการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาตลาดท่องเท่ียว
ค่อนขา้งนอ้ย จึงควรมีการศึกษาถึงการบริหารจดัการและการพฒันาการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพอนัจะมีผล
ต่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัสิงห์บุรีท่ีมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื  
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       5.4.2  ผลการวิจยัพบว่าจงัหวดัสิงห์บุรีมีอตัลกัษณ์น่าสนใจ ควรมีการศึกษาต่อยอดขอ้ค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีเพื่อพฒันาการสร้างตราแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีเชิงเอกลกัษณ์อยา่งเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่ม
คุณค่าและมูลค่าของจงัหวดัสิงห์บุรีต่อไป 

       5.4.3  ในการวิจยัในคร้ังต่อไป ควรน าการศึกษาน้ีเป็นตน้แบบเพื่อศึกษาเช่ือมโยงไปยงักลุ่มจงัหวดั
ใกลเ้คียงในภูมิภาค เพื่อขยายสู่การพฒันาการท่องเท่ียวระดบัชาติต่อไป 

       5.4.4  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมไปยงักลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพื่อการพฒันาการตลาดท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมเมืองรองใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

       5.4.5  ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรทางการท่องเท่ียวหรือมคัคุเทศก์ผูใ้ห้ข้อมูลมีความส าคญัต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาทศันคติของมคัคุเทศก์ต่อทิศทางการพฒันาการตลาด
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเมืองรอง เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการตลาดท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เมืองรองท่ีมีคุณค่าและสร้างมูลค่าไดต่้อไป 
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                           41-50 ปี                               51-60 ปี                                      60 ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพ                   โสด                                            สมรส       

4. ระดบัการศึกษา                  ต ่ากวา่ปริญญาตรี                       ปริญญาตรี                     

                                                                       ปริญญาโท                                ปริญญาเอก 

5. อาชีพ  รับราชการ                       ธุรกิจส่วนตวั                          พนกังานรัฐวิสาหกิจ      

พนกังานบริษทัเอกชน    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………..…………. 

6. รายไดต่้อเดือน     ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท               15,001-20,000 บาท              

                                                         20,001-30,000บาท                                 มากกวา่ 30,000  บาท   

7. ภูมิล าเนา           กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (โปรดระบุ) ......................................       
                             ภาคเหนือ (โปรดระบุ) .........................................................................                             
                             ภาคตะวนัออก (โปรดระบุ) ..................................................................     
                            ภาคกลาง (โปรดระบุ)............................................................................      
                            ภาคใต ้(โปรดระบุ) ...............................................................................  
                            ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) (โปรดระบุ) .............................. 

  

  

  



218 

 

 

ส่วนที ่2  ควำมคำดหวงัและควำมพงึพอใจของนักท่องเทีย่วต่อกำรตลำดท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมเมอืงรองจงัหวดัสิงห์บุรี 

ค ำช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง � ท่ีตรงกบัระดบัความคาดหวงัก่อนมาเท่ียวและระดบัความพึงพอใจหลงัมาเท่ียว
ของท่านมากท่ีสุด โดยระดบัการใหค้ะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจเรียงล าดบัดงัน้ี 

5 เม่ือท่านมีความคาดหวงัว่าจะไดรั้บก่อนมาท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีมากท่ีสุด / 5 เม่ือท่านไดม้าท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีแลว้รู้สึกพึงพอใจมากท่ีสุด     
4 เม่ือท่านมีความคาดหวงัว่าจะไดรั้บก่อนมาท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีมาก          / 4 เม่ือท่านไดม้าท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีแลว้รู้สึกพึงพอใจมาก          
3 เม่ือท่านมีความคาดหวงัว่าจะไดรั้บก่อนมาท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีปานกลาง / 3 เม่ือท่านไดม้าท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีแลว้รู้สึกพึงพอใจปานกลาง   
2 เม่ือท่านมีความคาดหวงัว่าจะไดรั้บก่อนมาท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีนอ้ย         / 2 เม่ือท่านไดม้าท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีแลว้รู้สึกพึงพอใจน้อย           
1 เม่ือท่านมีความคาดหวงัว่าจะไดรั้บก่อนมาท่องเท่ียวจงัหวดับุรีนอ้ยท่ีสุด         / 1 เม่ือท่านไดม้าท่องเท่ียวจงัหวดัสิงห์บุรีแลว้รู้สึกพึงพอใจน้อยท่ีสุด   

รำยละเอยีด 
 

ควำมคำดหวังก่อนมำเที่ยว  ควำมพงึพอใจหลงัมำเที่ยว 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ผลติภัณฑ์ (product)  

1.1 แหล่งท่องเท่ียวมีเอกลกัษณ์            

1.2 ประวติัความเป็นมาของสถานท่ี           

1.3 ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ท่ีไม่เคยทราบ           

1.4 ร่องรอยสะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ียงัคงอยู ่           

1.5 กิจกรรมท่ีจดัภายในแหล่งท่องเทียวมีเอกลกัษณ์           

1.6 การไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์           

1.7 ของท่ีระลึกท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน           

1.8 อาหารท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน           

2. รำคำ (price)  

2.1 การก าหนดราคาเคร่ืองสกัการะ / ค่าเช่าวตัถุมงคลท่ี
สมเหตุสมผล 

           

2.2 การก าหนดราคาอาหารท่ีสมเหตุสมผล           

2.3 การก าหนดราคาสินคา้ของท่ีระลึกท่ีสมเหตุสมผล           

2.4 ความคุม้ค่าของค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวสิงห์บุรี
โดยรวม 

          

3. กำรเข้ำถึง  (place)  

3.1 ความสะดวกในการเดินทางมาแหล่งท่องเท่ียว            

3.2 ความชดัเจนของป้ายบอกทาง           

3.3 ความเช่ือมต่อของแหล่งท่องเท่ียวท่ีท าใหส้ามารถไปได้
หลายท่ีในคราวเดียวกนั 
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รำยละเอยีด 
 

ควำมคำดหวังก่อนมำเที่ยว  ควำมพงึพอใจหลงัมำเที่ยว 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. กำรส่งเสริมกำรตลำด (promotion)  

4.1 ขอ้มลูแหล่งท่องเท่ียวท่ีรับรู้ผา่นส่ือมีผลต่อการตดัสินใจ            

4.2 ขอ้มลูเก่ียวกบัเทศกาล ประเพณี ท่ีรับรู้ผา่นส่ือมีผลต่อการ
ตดัสินใจ 

          

4.3 ขอ้มลูแหล่งท่องเท่ียวท่ีรับรู้จากการแนะน าของผูท่ี้เคยมาใช้
บริการมีผลต่อการตดัสินใจ 

          

5. ด้ำนบุคลำกร (people)  

5.1  ความเพียงพอของเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวก            

5.2  ความเพียงพอของมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีใหข้อ้มลู           

5.3  ความรู้ความเช่ียวชาญของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน           

5.4  ความน่าสนใจในการถ่ายทอดขอ้มลูของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน 

          

5.5  ความครบถว้นในการตอบขอ้สงสัยของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน 

          

6. ด้ำนกระบวนกำรกำรให้บริกำร (process)  

6.1 ระบบขั้นตอนในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว            

6.2 ความเหมาะสมในการจดัเวลาเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียว           

6.3 ความเหมาะสมในการจดัเวลาเพ่ือใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสถานท่ี
ของเจา้หนา้ท่ี/มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

          

6.4 ความพร้อมของศูนยบ์ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียว           

6.5 ความพร้อมของป้าย/เอกสารเพื่อประกอบการใหข้อ้มลู
ความรู้ของแหล่งท่องเท่ียว 

          

6.6 ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี (Wi-Fi)           

7. ด้ำนส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพ  (physical evidence)  

7.1  ความเป็นระเบียบในการจดัภูมิทศัน์ภายในแหล่งท่องเท่ียว            

7.2  ความสะอาดภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว           

7.3  ความสะอาดของสาธารณูปโภค            

7.4  ส่ิงอ  านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเท่ียว             

7.5  ความพร้อมของท่ีจอดรถภายในแหล่งท่องเท่ียว           

7.6  ความเป็นระเบียบของการจดัวางท่ีตั้งร้านอาหาร           

7.7  ความเป็นระเบียบของการจดัวางท่ีตั้งร้านของท่ีระลึก           
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ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
 
1.  ดา้นผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

2.  ดา้นราคาของสินคา้หรือบริการ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

3.  ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

5.  ดา้นบุคลากรท่ีใหค้วามรู้  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6.  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

7.  ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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แบบประชุมเชิงปฏบัิติกำร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. ช่ือ..............................................................สกุล…………………………….….................................. 
สังกดั ....................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง / หนา้ท่ีความรับผิดชอบ ............................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………...……… 
…………………………………………………………………………………………………...……… 
…………………………………………………………………………………………………...……… 
…………………………………………………………………………………………………...……… 

ส่วนที ่2  ควำมน่ำสนใจของจังหวดัสิงห์บุรีทีจ่ะสำมำรถน ำมำพฒันำด้ำนกำรตลำดท่องเทีย่ว  

…………………………………………………………………………………………………...……… 
…………………………………………………………………………………………………...……… 
…………………………………………………………………………………………………...……… 
…………………………………………………………………………………………………...……… 

ส่วนที่ 3  แนวทำงกำรยกระดับกำรตลำดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองรองจังหวัดสิงห์บุรีให้เกิดคุณค่ำ 
ทำงวฒันธรรมและมูลค่ำทำงเศรษฐกจิอย่ำงยัง่ยนื  

…………………………………………………………………………………………………...……… 
…………………………………………………………………………………………………...……… 
…………………………………………………………………………………………………...……… 
…………………………………………………………………………………………………...……… 

ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

…………………………………………………………………………………………………...……… 
…………………………………………………………………………………………………...……… 
…………………………………………………………………………………………………...……… 
…………………………………………………………………………………………………...……… 
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ภำคผนวก ข 

ข้อมูลทัว่ไปของจังหวดัสิงห์บุรี 
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ข้อมูลทัว่ไปของจังหวดัสิงห์บุรี 

          จงัหวดัสิงห์บุรีเป็นจงัหวดัขนาดเล็ก มีพื้นท่ีทั้ งส้ิน 822,478 ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ 
(จงัหวดัท่ีเล็กท่ีสุดของประเทศไทย เรียงตามล าดบั คือ สมุทรสงคราม ภูเก็ต นนทบุรี และสิงห์บุรี) ตั้งอยู่
ในเขตภาคกลาง ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร ประกอบดว้ยอ าเภอต่างๆ 
6 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี อ าเภอบางระจนั อ าเภออินทร์บุรี อ าเภอพรหมบุรี อ าเภอท่าชา้ง อ าเภอ
ค่ายบางระจนั พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม มีลักษณะเป็นลูกคล่ืนลอนต้ืนซ่ึงเกิดจากการทบัถมของ
ตะกอนบริเวณแม่น ้าเจา้พระยาเป็นเวลานาน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน เหมาะแก่การท ากสิกร
รม พื้นท่ีกวา่ร้อยละ 80 เป็นท่ีราบเรียบกวา้งขวาง มีความลาดเอียงของพื้นท่ีนอ้ยมาก จึงเกิดเป็นหนองบึง
ขนาดต่าง ๆ ทัว่ไป พื้นท่ีมีระดบัความสูงเฉล่ียประมาณ 17 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล ดงันั้นในฤดูน ้ าหลาก
จึงมกัมีน ้าท่วมขงัเป็นเวลานานๆ พื้นท่ีทางดา้นทิศตะวนัตกและดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตมี้สภาพค่อนขา้ง
ราบ พื้นดินเป็นลูกคล่ืนลอนลาดอนัเกิดจากการกดัเซาะของน ้าบนผวิดิน จนเกิดเป็นร่องกวา้งทัว่ไป  

       ทรัพยำกรธรรมชำติ 
       ทรัพยากรธรรมชาติของจงัหวดัสิงห์บุรีมีความคลา้ยคลึงกบัจงัหวดัท่ีอยูใ่กลเ้คียงคือ เป็นจงัหวดัท่ีไม่
มีทรัพยากรป่าไม ้เช่นเดียวกบัจงัหวดันครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรดิน
และน ้ าอุดมสมบูรณ์ ดินในจงัหวดัสิงห์บุรีเกิดจากตะกอนท่ีแม่น ้ าพามาทับถมกันทุกปี ปลูกพืชได้
ติดต่อกนัโดยไม่ตอ้งปรับปรุงดิน ลกัษณะของเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย
แป้งถึงดินเหนียว ชั้นล่างมีชั้นทรายเป็นหยอ่มๆ ชาวสิงห์บุรี จึงน าดินไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ทางดา้นการ
เพาะปลูกท าอิฐ และเคร่ืองป้ันดินเผา 

 1. ทรัพยากรน ้า 
  ทรัพยากรน ้ าจงัหวดัสิงห์บุรีมีแม่น ้ าส าคญัไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น ้ าเจา้พระยา แม่น ้ าน้อย และ
แม่น ้ าลพบุรี สิงห์บุรี จึงไดรั้บสมญาวา่ “ดินแดนแห่งแม่น ้ าสามสาย“ จงัหวดัสิงห์บุรีมีแหล่งน ้ าธรรมชาติ
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
              แม่น ้ าเจา้พระยา เป็นแม่น ้ าสายส าคญัเปรียบเสมือนเส้นชีวิตของชาวสิงห์บุรี เร่ิมจากจงัหวดั
นครสวรรค ์ไหลมาจนถึงจงัหวดัชยันาท แลว้จึงไหลผา่นพื้นท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี ตั้งแต่ตอนเหนือของอ าเภอ
อินทร์บุรี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี และอ าเภอพรหมบุรี ไหลออกจากจังหวดัสิงห์บุรีสู่จังหวดัอ่างทอง 
พระนครศ รีอยุธยา ป ทุมธานี  นนท บุ รี  ก รุง เทพมหานคร แล้วไหลลงสู่ อ่ าวไทย ท่ี จังหวัด
สมุทรปราการ   ในปัจจุบันประโยชน์ของการใช้น ้ าจากแม่น ้ าเจ้าพระยาด้านการเกษตรโดยตรง
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นอ้ย  เน่ืองจากในฤดูฝนจะมีน ้ าไหลหลากมากเกินไป ส่วนใหญ่ฤดูแลง้ปริมาณน ้ าน้อยลง ระดบัน ้ าจะอยู่
ตามร่องกลางแม่น ้า เป็นสาเหตุใหไ้ม่สามารถน าน ้ามาใชใ้นดา้นการเกษตรไดส้ะดวก 
 แม่น ้ าน้อยเป็นล าน ้ าธรรมชาติ  เป็นแม่น ้ าส าคญัในอดีต ท่ีไหลแยกจากแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีอ าเภอ
เมือง จงัหวดัชัยนาทไหลเข้าสู่จงัหวดัสิงห์บุรี โดยผ่านพื้นท่ีอ าเภอบางระจนั อ าเภอค่ายบางระจนั และ
อ าเภอท่าช้าง ไหลออกจากจงัหวดัสิงห์บุรี สู่จงัหวดัอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา แล้วไหลลงสู่แม่น ้ า
เจา้พระยาท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีประตูระบายน ้ าของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา ตั้งอยูต่อนเหนือ
ของอ าเภอบางระจนั และประตูระบายน ้ าของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษายางมณี ตั้งอยู่ตอนใต้ของ
อ าเภอท่าชา้ง แม่น ้ านอ้ยเป็น แหล่งน ้ าท่ีน ามาใชด้า้นการเกษตรมากท่ีสุด เน่ืองจากสามารถควบคุมระดบั
น ้าใหอ้ยูเ่ตม็ฝ่ังพร้อมท่ีจะน าน ้ามาสู่พื้นท่ีการเกษตรไดโ้ดยสะดวก 
 แม่น ้ าลพบุรีเป็นล าน ้ าธรรมชาติ  เป็นแม่น ้ าขนาดเล็กท่ีไหลแยกจากแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีต าบลม่วง
หมู่ อ  าเภอเมืองสิงห์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี  ผา่นพื้นท่ีอ าเภอเมืองสิงห์บุรี ไหลลงทางใตไ้ปลงแม่น ้ าป่าสักซ่ึง
เป็นสาขาหน่ึงของแม่น ้ าเจา้พระยาในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ฤดูฝนมีน ้ าหลาก มีน ้ าลน้ถึงริมฝ่ัง แต่ใน
ฤดูแลง้เม่ือน ้ าลดลงการเกษตรท่ีอาศยัอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ า จะสามารถใชพ้ื้นท่ีจากบริเวณลาดตล่ิงของแม่น ้ าไป
จนถึงระดบัน ้าในแม่น ้า  ส าหรับปลูกพืชผกัและพืชไร่อายสุั้น 

  ทั้งน้ี แม่น ้าเจา้พระยาและแม่น ้านอ้ยถือเป็นแม่น ้ าสายหลกัของจงัหวดัสิงห์บุรี มีบทบาทส าคญัต่อ
การเติบโตและการเปล่ียนแปลงของชุมชนการตั้งบา้นแปลงเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แม่น ้าทั้งสองได้
หล่อเล้ียงชีวิตและแผน่ดินให้อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งก าเนิดของศิลปวฒันธรรมประเพณีอนัมีเอกลกัษณ์
เฉพาะท้องถ่ิน เป็นเส้นทางคมนาคม เส้นทางการคา้ และเส้นทางถ่ายทอดและผสมผสานวฒันธรรม 
เหตุการณ์ส าคญัมากมายในประวติัศาสตร์ไทยเกิดข้ึนบนสองฝ่ังฟากแม่น ้ าทั้งสองน้ี ในอดีตบริเวณสองฝ่ัง
แม่น ้ าเป็นท่ีตั้งของเมืองส าคญั ทั้งเมืองสิงห์บุรีเมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี ชุมชนต่าง ๆ มกัตั้งถ่ิน
ฐานเป็นแนวยาวขนานไปกบัล าน ้ า ทั้งแพริมน ้ า บา้นเรือน ตลาด รวมทั้งวดัวาอาราม ศาสนสถานท่ีเป็น
ศูนยร์วมจิตใจของชุมชน ต่างหนัหนา้ลงแม่น ้ าล าคลองท่ีเป็นเส้นทางคมนาคม และการคา้ ส่วนดา้นหลงั
ไดอ้าศยัน ้ าจากแม่น ้ าล าคลองเป็นแหล่งเพาะปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของแม่น ้าท าให้ผูค้นหลากหลายเช้ือ
ชาติ ศาสนาและวฒันธรรม ไดเ้ขา้มาติดต่อคา้ขาย ตั้งถ่ินฐานร่วมสร้างบา้นสร้างเมืองผสมผสานกนัอยา่ง
ต่อเน่ือง จนเกิดบูรณาการทางวฒันธรรมกลายเป็นสังคมลุ่มน ้ าเดียวกนัสืบมา เม่ือแม่น ้ าเกิดเปล่ียนทิศทาง
เดิน หรือต้ืนเขิน ท าใหว้ิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนแร้นแคน้ และพากนัโยกยา้ยไปตามลุ่มแม่น ้าแห่งใหม่
ท่ีอุดมสมบูรณ์กวา่  
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            2. ล าน ้าธรรมชาติ 
            จงัหวดัสิงห์บุรีมีล าน ้ าธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึงท่ีมีความส าคญัต่อวิถีชีวิตของชาว
สิงห์บุรี ไดแ้ก่ 
 ล าน ้ าแม่ลา เป็นล าน ้ าธรรมชาติท่ีส าคญัของจงัหวดัสิงห์บุรี เกิดจากการรวมตวัของน ้ าจากห้วย 
หนอง คลอง บึงต่าง ๆ ไหลผ่านพื้นท่ี 3 อ าเภอ คือ อ าเภออินทร์บุรี อ าเภอบางระจนั และอ าเภอเมือง
สิงห์บุรี มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร ส่วนกวา้งท่ีสุดประมาณ 150 เมตร ส่วนแคบท่ีสุดประมาณ 40 
เมตร เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของปลานานาชนิด และเป็นเส้นทางคมนาคมส าคญัของชาวสิงห์บุรีในอดีต 
เม่ือจะเดินทางจากพื้นท่ีใกลเ้คียงสู่แม่น ้าเจา้พระยา 
 ล าน ้ าการ้อง เป็นล าน ้ าธรรมชาติขนาดเล็ก อยู่ท่ีต  าบลห้วยชัน อ าเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
กวา้งประมาณ 30-50 เมตร ยาวประมาณ 2-3 กิโลเมตร ในฤดูน ้าหลากน ้าจะไหลไปตามล าคลองขนาดเล็ก
เช่ือมต่อกบัล าน ้ าแม่ลา เสมือนเป็นล าน ้ าเดียวกนั สามารถใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อถึงกนัได ้แต่เม่ือ
ฤดูแลง้ล าคลองน้ีจะต้ืนเขินน ้ าแห้งเป็นช่วง ๆ และปกคลุมดว้ยพืชไมช้ายน ้ า เช่น ตน้สะแก ตน้กลด และ
อ่ืนๆ 
 ล าน ้ าเชียงราก เป็นล าน ้ าธรรมชาติขนาดเล็กท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัล าน ้ าแม่ลา และล าน ้ าการ้อง
ชาวบา้นเรียกวา่ “คลองเชียงราก” ตั้งอยูท่ี่ต  าบลชีน ้าร้าย และต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
เป็นแหล่งท่ีมีปลาชุกชุมเช่นกนั 
            นอกจากน้ียงัมีแหล่งน ้ าอ่ืนๆ  ในจงัหวดัสิงห์บุรี  ไดแ้ก่  คลองเชียงรากและคลองโพธ์ิชยั รวมทั้ง  
หนอง  บึง ซ่ึงมีอยูท่ ัว่ไปประมาณ  117  แห่งและคลองส่งน ้าชลประทานขนาดเล็กอีก  188  แห่ง แหล่งน ้ า
ดงักล่าว  นอกจากจะช่วยในการเกษตรแลว้  ยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ปลาช่อนและเป็นแหล่งท าการประมง
ของชาวจงัหวดัสิงห์บุรีอีกดว้ย 

          3. ทรัพยากรดิน 
 สามารถแบ่งเป็นกลุ่มชุดดินไดป้ระมาณ 7 ชุด  ไดแ้ก่ ดินชุดท่าม่วง  ดินชุดสรรพยา ดินชุดราชบุรี  
ดินชุดนครปฐม ดินชุดสระบุรี ดินชุดสิงห์บุรี  และดินชุดโคกกระเทียม  กลุ่มชุดดินท่ีพบส่วนมากเป็นดิน
ชุดราชบุรี ซ่ึงลกัษณะกลุ่มดินดงักล่าวเป็นดินท่ีเหมาะสมในการท านา ประมาณร้อยละ 60 และเป็นดินท่ี
เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
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         4. ทรัพยากรป่าไม ้  
จงัหวดัสิงห์บุรีไม่มีพื้นท่ีป่าไม ้หรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีเพียงพื้นท่ีป่าชุมชนประมาณ 

1,452  ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ใกล้แหล่งน ้ า  ป่าชุมชนปลูกโดยชุมชน และให้ชุมชนดูแลรักษา พร้อมใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชน  

            ประชำกร  

            ประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดัสิงห์บุรีประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม โดยพื้นท่ีท่ีท าการเกษตร
ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตชลประทาน และมีการใชพ้ื้นท่ีท าการเกษตรประมาณร้อยละ 86.66 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
พืชท่ีเพาะปลูกมากเป็นอนัดบัหน่ึงของพืชเศรษฐกิจทั้งหมดคือ ขา้ว มีการเพาะปลูกทุกอ าเภอทั้งขา้วนาปี 
และขา้วนาปรัง พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัรองจากขา้วคือ ออ้ยโรงงานปลูกมากท่ีอ าเภอบางระจนั และอ าเภอ
ค่ายบางระจนั และถัว่ลิสงปลูกมากท่ีอ าเภออินทร์บุรี ส่วนไม้ผลท่ีปลูกกนัมากคือ มะม่วง กล้วยน ้ าวา้ 
มะนาว กระทอ้น และชมพู ่ไมย้นืตน้ท่ีปลูกกนัมีปาลม์น ้ ามนั มะพร้าว และไผ ่รวมทั้งพืชผกัท่ีปลูกมากคือ 
ขา้วโพด ฝักสด คะน้า แตงกวา พริกข้ีหนูสวน แคนตาลูป และชะอม เป็นแหล่งประมงน ้ าจืดท่ีส าคญั
จงัหวดัหน่ึงในภาคกลาง เน่ืองจากมีแหล่งน ้ าธรรมชาติ และคลองชลประทานครอบคลุมทุกอ าเภอ 
นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งผลิตปลาช่อนแม่ลาท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่า เป็นปลาท่ีมีรสชาติอร่อย 
สภาพจงัหวดัสิงห์บุรีเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะส าหรับการเล้ียงสัตวน์ ้ า อีกทั้งจงัหวดัส่งเสริมการเล้ียงสัตวน์ ้ า
ดว้ยการจดัเทศกาลประจ าปี เช่น เทศกาลกินปลาในช่วงเดือนธนัวาคมของทุกปี เกษตรกรจึงเล้ียงสัตวน์ ้ า
เพื่อเป็นอาชีพเสริม และเพื่อการพาณิชย ์ 

          กำรคมนำคม  
        จงัหวดัสิงห์บุรีมีทางหลวงแผน่ดินและทางหลวงจงัหวดัสามารถเดินทางไดโ้ดยสะดวก ไดแ้ก่ 

1) หมาย เลข  32  แยกจากทางหลวงแผ่น ดินหมาย เลข  1  ท่ี อ า เภอบางปะหัน  จังห วัด 
พระนครศรีอยธุยา ผา่นจงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัสิงห์บุรี ถึงจงัหวดัชยันาท 

2) หมายเลข 309 สายอ่างทอง-ชัยนาท เป็นเส้นทางท่ี เร่ิมต้นจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัสิงห์บุรี ถึงจงัหวดัชยันาท 

3) หมายเลข 311 สายลพบุรี-สิงห์บุรี เช่ือมต่อจากทางหลวงหมายเลข 309 ท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 
4) หมายเลข 11 จากอ าเภออินทร์บุรี-พิษณุโลก เป็นเส้นทางผ่านอ าเภอตากฟ้า อ าเภอหนองบวั 

จงัหวดันครสวรรค ์อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก 
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5) หมายเลข 3039 สายสุพรรณบุรี-สิงห์บุรี โดยผ่านเส้นทางดา้นอ าเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดั
สุพรรณบุรี เขา้ทางอ าเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

การบริการรถโดยสารประจ าทางของจงัหวดัสิงห์บุรี มีใหบ้ริการทั้งรถโดยสารธรรมดา รถโดยสาร
ปรับอากาศ และรถตู ้ทั้งน้ี การเดินทางท่องเท่ียวสิงห์บุรีเป็นจงัหวดัท่ีอยูห่่างจากกรุงเทพฯ  ประมาณ  142 
กิโลเมตร การเดินทางโดย  รถยนตจ์ากกรุงเทพฯ  สามารถไปได ้3  เส้นทาง  คือ 

1) จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32                  
(ถนนสายเอเชีย) ผ่านอ าเภอบางประอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัอ่างทอง จนถึงตวัเมืองจงัหวดั
สิงห์บุรี 

2) จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอ าเภอวงัน้อย อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี  
จงัหวดัลพบุรี  แลว้ใชท้างหลวงหมายเลข  311  ผา่นอ าเภอท่าวุง้  เขา้สู่จงัหวดัสิงห์บุรี 

3) จากกรุงเทพฯ  ใชท้างหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  
เล้ียวซา้ยเขา้เส้นทางหมายเลข 309 ผา่นจงัหวดัอ่างทอง ไปจนถึงจงัหวดัสิงห์บุรี การเดินทางโดยรถประจ า
ทาง มีรถประจ าทางปรับอากาศสายกรุงเทพ -สิงห์บุรี ออกจาสถานีขนส่งสายเหนือ หมอชิต 2 ถนน
ก าแพงเพชร 2 ทุกวนั  วนัละหลายเท่ียวสอบถามรายละเอียดไดท่ี้บริษทั  ขนส่ง  จ  ากดั  โทร.1490   

          เศรษฐกจิ 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัสิงห์บุรี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวม (GPP) ตามราคาประจ าปี 

เท่ากับ 27,723 ล้านบาท และมีผลิตภณัฑ์มวลรวมต่อหัว 136,758 บาท โครงสร้างเศรษฐกิจหลกัของ
จงัหวดั เป็นผลมาจากการขยายตวัของสาขาการผลิตท่ีส าคญั 3 ล าดับแรก  ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม 
รองลงมาไดแ้ก่ สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว ์และการป่าไม ้และสาขาการขายส่ง ขายปลีก ตามล าดบั  

         แหล่งท่องเทีย่ว 
   จงัหวดัสิงห์บุรีมีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม/ประวติัศาสตร์/ศาสนา  และแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวแต่ละประเภทท่ีมี
เอกลกัษณ์โดดเด่น ประกอบดว้ย 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติ ไดแ้ก่ โครงการฟาร์มตวัอย่างตามพระราชด าริหนองลาด ศูนย์
ศึกษาและสืบสานปณิธานงานของพ่อ ต.โพประจกัษ์ อ.ท่าช้าง ดงยางนาอินวกูล สวนชมพู่ทองสามสี 
เมืองสิงห์ เป็นตน้ 
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       แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม/ประวติัศาสตร์/ศาสนา ไดแ้ก่ อนุสาวรียว์ีรชนค่ายบางระจนั วดัพระ
นอนจกัรสีห์วรวิหาร วดัสว่างอารมณ์ วดัประโชติการาม วดัเสถียรวฒันดิษฐ์ วดักุฎีทอง วดัอมัพวนั วดั
พรหมเทพาวาส ตลาดบ้านแป้ง  ตลาดปากบาง วดัพิกุลทอง  วดัโพธ์ิเก้าต้น  แหล่งเตาเผาแม่น ้ าน้อย  
พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอินทร์บุรี อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ เมืองโบราณบา้นคูเมือง เป็นตน้ 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ไดแ้ก่ โฮมสเตยแ์ละทวัร์สุขภาพ ต.หวัไผ ่เป็นตน้ 

        เทศกำลประเพณี 

        จงัหวดัสิงห์บุรีมีเทศกาลประเพณีท่ีส าคญั ดงัแสดงในตาราง ต่อไปน้ี 

    ตำรำงที ่1  เทศกาลประเพณีท่ีส าคญัของจงัหวดัสิงห์บุรี 

ล ำดับที ่ รำยกำร 
ห้วงเวลำของกำร
จัดกจิกรรม 

ต ำบล อ ำเภอ 

1. เทศกาลกินปลาและงานกาชาด
จงัหวดัสิงห์บุรี 

ธ.ค.-ม.ค. บางมญั เมืองสิงห์บุรี 

2. ประเพณีก าฟ้า ก.พ. บางน ้าเช่ียว พรหมบุรี 
3. ประเพณีลาวแงว้ มี.ค. ทองเอน อินทร์บุรี 
4. ประเพณีปารุปะนงั เม.ย. จกัรสีห์ เมืองสิงห์บุรี 
5. ประเพณีไหวค้รูหนงัใหญ่วดั

สวา่งอารมณ์ 
พ.ค. ตน้โพธ์ิ เมืองสิงห์บุรี 

6. ประเพณีตกับาตรยายดอกไม ้ ก.ค. บา้นแป้ง พรหมบุรี 
7. งานสดุดีวรีชนค่ายบางระจนั ก.พ. บางระจนั ค่ายบางระจนั 
8. งานร าลึกวรีชนค่ายบางระจนั แรม 2 ค ่า เดือน 8 บางระจนั ค่ายบางระจนั 

(ท่ีมา : ส านกังานจงัหวดัสิงห์บุรี,2554) 
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กำรวเิครำะห์ตัวแบบมำตรวดั (Measurement Modeling Analysis) 

 
File: Final CFA 2-1 Full Variables V1 

 
 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 23 31.703 13 .003 2.439 

Saturated model 36 .000 0 
  

Independence model 8 3026.434 28 .000 108.087 

 

 

พงึพอใจ 
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RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .019 .980 .946 .354 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .214 .355 .171 .276 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .990 .977 .994 .987 .994 

Saturated model 1.000 
 
1.000 

 
1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .464 .459 .461 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 18.703 5.885 39.200 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 2998.434 2821.463 3182.707 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .079 .047 .015 .098 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 7.547 7.477 7.036 7.937 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .060 .034 .087 .241 

Independence model .517 .501 .532 .000 
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AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 77.703 78.759 169.622 192.622 

Saturated model 72.000 73.653 215.872 251.872 

Independence model 3042.434 3042.801 3074.406 3082.406 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .194 .162 .245 .196 

Saturated model .180 .180 .180 .184 

Independence model 7.587 7.146 8.047 7.588 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 283 351 

Independence model 6 7 
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การวเิคราะหต์วัแบบสมการโครงสรา้ง (Structural Equation 

Modeling Analysis) 
 

File: Final CFA 2-1 Full Variables V1 SEM 

 

 

Number of variables in your model: 27 

Number of observed variables: 15 

Number of unobserved variables: 12 

Number of exogenous variables: 17 
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Number of endogenous variables: 10 

 
Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 

Fixed 12 0 0 0 0 12 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabeled 21 23 17 0 0 61 

Total 33 23 17 0 0 73 
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Number of distinct sample moments: 120 

Number of distinct parameters to be estimated: 61 

Degrees of freedom (120 - 61): 59 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

Expectation <--- sex1 -.030 .067 -.444 .657 
 

Expectation <--- age2 -.043 .032 -1.349 .177 
 

Expectation <--- status3 -.138 .064 -2.143 .032 
 

Expectation <--- edu4 -.012 .038 -.312 .755 
 

Expectation <--- income6 -.045 .032 -1.391 .164 
 

Expectation <--- addr7 .042 .018 2.305 .021 
 

Expectation <--- career5 .030 .027 1.117 .264 
 

Satisfaction <--- Expectation -.123 .056 -2.174 .030 
 

Satisfaction <--- addr7 -.072 .021 -3.443 *** 
 

Satisfaction <--- income6 .052 .036 1.425 .154 
 

Satisfaction <--- career5 -.018 .030 -.595 .552 
 

Satisfaction <--- edu4 -.006 .043 -.150 .880 
 

Satisfaction <--- status3 .216 .073 2.942 .003 
 

Satisfaction <--- age2 .066 .036 1.805 .071 
 

Satisfaction <--- sex1 .188 .076 2.479 .013 
 

me_place <--- Expectation 1.000 
    

me_promo <--- Expectation .899 .028 32.123 *** 
 

me_people <--- Expectation 1.007 .031 32.641 *** 
 

me_proc <--- Expectation .954 .027 35.360 *** 
 

m_evi <--- Satisfaction 1.000 
    

m_promo <--- Satisfaction .536 .037 14.436 *** 
 

m_place <--- Satisfaction .864 .044 19.720 *** 
 

m_prod <--- Satisfaction .840 .036 23.224 *** 
 

   
Estimate 

Expectation <--- sex1 -.022 

Expectation <--- age2 -.067 

Expectation <--- status3 -.106 

Expectation <--- edu4 -.016 

Expectation <--- income6 -.071 

Expectation <--- addr7 .114 

Expectation <--- career5 .056 

Satisfaction <--- Expectation -.108 
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Estimate 

Satisfaction <--- addr7 -.172 

Satisfaction <--- income6 .073 

Satisfaction <--- career5 -.030 

Satisfaction <--- edu4 -.008 

Satisfaction <--- status3 .147 

Satisfaction <--- age2 .089 

Satisfaction <--- sex1 .123 

me_place <--- Expectation .907 

me_promo <--- Expectation .941 

me_people <--- Expectation .927 

me_proc <--- Expectation .968 

m_evi <--- Satisfaction .913 

m_promo <--- Satisfaction .725 

m_place <--- Satisfaction .788 

m_prod <--- Satisfaction .875 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

sex1 <--> age2 .004 .024 .186 .853 
 

sex1 <--> status3 .019 .012 1.624 .104 
 

sex1 <--> edu4 -.026 .021 -1.217 .223 
 

sex1 <--> career5 .047 .029 1.630 .103 
 

sex1 <--> addr7 -.010 .042 -.249 .803 
 

age2 <--> status3 .027 .025 1.088 .277 
 

age2 <--> edu4 .028 .044 .638 .524 
 

age2 <--> career5 -.085 .060 -1.414 .157 
 

age2 <--> income6 .112 .051 2.195 .028 
 

age2 <--> addr7 -.063 .087 -.732 .464 
 

status3 <--> edu4 .063 .022 2.844 .004 
 

status3 <--> career5 -.004 .030 -.142 .887 
 

status3 <--> income6 -.003 .025 -.138 .891 
 

edu4 <--> career5 -.187 .054 -3.470 *** 
 

edu4 <--> income6 .203 .046 4.405 *** 
 

edu4 <--> addr7 -.053 .077 -.696 .487 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

career5 <--> income6 -.052 .062 -.845 .398 
 

addr7 <--> income6 .127 .090 1.418 .156 
 

sex1 <--> income6 -.057 .025 -2.332 .020 
 

status3 <--> addr7 -.007 .043 -.173 .863 
 

career5 <--> addr7 -.274 .106 -2.574 .010 
 

e4 <--> e6 -.037 .004 -9.059 *** 
 

e10 <--> e13 -.072 .011 -6.843 *** 
 

   
Estimate 

sex1 <--> age2 .009 

sex1 <--> status3 .081 

sex1 <--> edu4 -.061 

sex1 <--> career5 .082 

sex1 <--> addr7 -.012 

age2 <--> status3 .054 

age2 <--> edu4 .032 

age2 <--> career5 -.071 

age2 <--> income6 .110 

age2 <--> addr7 -.037 

status3 <--> edu4 .144 

status3 <--> career5 -.007 

status3 <--> income6 -.007 

edu4 <--> career5 -.176 

edu4 <--> income6 .225 

edu4 <--> addr7 -.035 

career5 <--> income6 -.042 

addr7 <--> income6 .071 

sex1 <--> income6 -.117 

status3 <--> addr7 -.009 

career5 <--> addr7 -.130 

e4 <--> e6 -1.125 

e10 <--> e13 -.591 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

sex1 
  

.228 .016 14.160 *** 
 

age2 
  

.987 .070 14.160 *** 
 

status3 
  

.247 .017 14.160 *** 
 

edu4 
  

.771 .054 14.160 *** 
 

career5 
  

1.464 .103 14.160 *** 
 

addr7 
  

3.052 .216 14.160 *** 
 

income6 
  

1.049 .074 14.160 *** 
 

e14 
  

.398 .034 11.788 *** 
 

e15 
  

.480 .043 11.214 *** 
 

e3 
  

.089 .007 12.180 *** 
 

e4 
  

.043 .006 7.583 *** 
 

e5 
  

.069 .006 11.194 *** 
 

e6 
  

.025 .005 5.093 *** 
 

e7 
  

.116 .012 9.406 *** 
 

e9 
  

.245 .020 12.304 *** 
 

e10 
  

.139 .012 11.379 *** 
 

e13 
  

.107 .017 6.205 *** 
 

   
Estimate 

Expectation 
  

.040 

Satisfaction 
  

.105 

m_evi 
  

.834 

m_promo 
  

.525 

m_place 
  

.620 

m_prod 
  

.766 

me_proc 
  

.938 

me_people 
  

.859 

me_promo 
  

.886 

me_place 
  

.823 
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M.I. Par Change 

e10 <--> e14 8.678 .037 

e7 <--> e14 20.175 -.053 

e6 <--> e15 14.317 -.032 

e6 <--> e13 7.519 .014 

e6 <--> e10 4.325 .010 

e6 <--> e7 31.365 -.025 

e5 <--> e15 11.065 .031 

e5 <--> e13 9.188 -.017 

e5 <--> e9 4.393 .014 

e5 <--> e7 17.281 .020 

e4 <--> edu4 6.033 -.027 

e4 <--> e15 11.080 -.032 

e4 <--> e7 12.967 -.018 

e3 <--> sex1 5.145 .016 

e3 <--> e15 15.773 .042 

e3 <--> e7 10.921 .018 
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M.I. Par Change 

   
M.I. Par Change 

m_promo <--- Expectation 9.965 .098 

m_promo <--- me_proc 9.576 .098 

m_promo <--- me_people 6.551 .073 

m_promo <--- me_promo 8.048 .093 

m_promo <--- me_place 5.258 .065 

m_place <--- me_people 4.125 .075 

m_prod <--- Expectation 19.303 -.127 

m_prod <--- me_proc 19.443 -.129 

m_prod <--- me_people 6.226 -.066 

m_prod <--- me_promo 13.553 -.111 

m_prod <--- me_place 6.713 -.068 

me_proc <--- Satisfaction 12.992 -.060 

me_proc <--- m_evi 8.050 -.042 

me_proc <--- m_promo 4.197 -.045 

me_proc <--- m_place 11.320 -.050 

me_proc <--- m_prod 30.777 -.093 

me_people <--- Satisfaction 8.764 .053 

me_people <--- m_promo 5.682 .057 

me_people <--- m_place 12.309 .056 

me_people <--- m_prod 19.017 .080 

me_promo <--- edu4 7.843 -.042 

me_promo <--- Satisfaction 13.849 -.069 

me_promo <--- m_evi 12.849 -.059 

me_promo <--- m_place 6.005 -.040 

me_promo <--- m_prod 22.697 -.090 

me_place <--- age2 4.426 .031 

me_place <--- sex1 5.024 .069 

me_place <--- Satisfaction 20.867 .094 

me_place <--- m_evi 21.725 .085 

me_place <--- m_promo 4.256 .056 

me_place <--- m_place 7.318 .049 
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M.I. Par Change 

me_place <--- m_prod 28.677 .112 

Iteration 
 

Negative 

eigenvalues 
Condition # 

Smallest 

eigenvalue 
Diameter F NTries Ratio 

0 e 5 
 

-.842 9999.000 3169.007 0 9999.000 

1 e 9 
 

-.670 2.192 1489.786 20 .547 

2 e 6 
 

-.684 .375 1131.318 6 .879 

3 e 4 
 

-1.063 .363 783.958 5 .902 

4 e* 1 
 

-.213 .410 420.778 5 .910 

5 e 0 750.869 
 

.306 240.739 5 .904 

6 e 0 154.205 
 

.908 202.682 2 .000 

7 e 0 157.018 
 

.197 147.509 1 1.136 

8 e 0 149.051 
 

.103 139.896 1 1.127 

9 e 0 155.801 
 

.031 139.509 1 1.042 

10 e 0 150.467 
 

.002 139.507 1 1.004 

11 e 0 150.512 
 

.000 139.507 1 1.000 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 61 139.507 59 .000 2.365 

Saturated model 120 .000 0 
  

Independence model 15 3188.407 105 .000 30.366 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .016 .957 .912 .470 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .134 .488 .415 .427 
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Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .956 .922 .974 .954 .974 

Saturated model 1.000 
 
1.000 

 
1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .562 .537 .547 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 80.507 49.791 118.933 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 3083.407 2902.778 3271.350 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .348 .201 .124 .297 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 7.951 7.689 7.239 8.158 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .058 .046 .071 .130 

Independence model .271 .263 .279 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 261.507 266.577 505.291 566.291 

Saturated model 240.000 249.974 719.574 839.574 

Independence model 3218.407 3219.654 3278.354 3293.354 
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ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .652 .576 .748 .665 

Saturated model .599 .599 .599 .623 

Independence model 8.026 7.576 8.495 8.029 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 225 251 

Independence model 17 18 

Minimization: .012 

Miscellaneous: .713 

Bootstrap: .000 

Total: .725 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Expectation <--- sex1 -.030 .067 -.444 .657 
 

Expectation <--- age2 -.043 .032 -1.349 .177 
 

Expectation <--- status3 -.138 .064 -2.143 .032 
 

Expectation <--- edu4 -.012 .038 -.312 .755 
 

Expectation <--- income6 -.045 .032 -1.391 .164 
 

Expectation <--- addr7 .042 .018 2.305 .021 
 

Expectation <--- career5 .030 .027 1.117 .264 
 

Satisfaction <--- Expectation -.123 .056 -2.174 .030 
 

Satisfaction <--- addr7 -.072 .021 -3.443 *** 
 

Satisfaction <--- income6 .052 .036 1.425 .154 
 

Satisfaction <--- career5 -.018 .030 -.595 .552 
 

Satisfaction <--- edu4 -.006 .043 -.150 .880 
 

Satisfaction <--- status3 .216 .073 2.942 .003 
 

Satisfaction <--- age2 .066 .036 1.805 .071 
 

Satisfaction <--- sex1 .188 .076 2.479 .013 
 

me_place <--- Expectation 1.000 
    

me_promo <--- Expectation .899 .028 32.123 *** 
 

me_people <--- Expectation 1.007 .031 32.641 *** 
 

me_proc <--- Expectation .954 .027 35.360 *** 
 

m_evi <--- Satisfaction 1.000 
    

m_promo <--- Satisfaction .536 .037 14.436 *** 
 

m_place <--- Satisfaction .864 .044 19.720 *** 
 

m_prod <--- Satisfaction .840 .036 23.224 *** 
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