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เพื่อศึกษาการรับรูข้ ่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์การ
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ภาพลักษณ์ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุม่
ตัวอย่างได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.
ชลบุรี จานวน 400 คน ใช้วิธีการสุม่ แบบแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS สถิติท่ใี ช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสถิติที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การ
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั และการวิเคราะห์ไค-สแควร์
ผลการวิจยั พบว่า ผลการวิจยั พบว่า 1) นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี รายได้ 20,000 – 25,000 บาท ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
ประกอบอาชีพรับจ้าง และอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกมากที่สดุ มีการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจัก
สานพนัสนิคมภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ส่วนพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม

จ
ส่วนใหญ่มีวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถยนต์สว่ นตัว เดินทางมากับเพื่อน จานวนครัง้ ที่
เดินทางมาในรอบ 1 ปี มากที่สดุ 1 ครัง้ ในช่วงเวลา 11.01 น. - 14.00 น. ใช้เวลาในการท่องเที่ยว
1 – 2 ชั่วโมง เดินทางมาท่องเที่ยววันเสาร์ ใช้งบประมาณในการซือ้ สินค้าต่ากว่า 1,000 บาท เป็ น
เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นภาชนะ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน และมีความต้องการ
กลับมาเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมอีก 2) เพศ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และที่อยู่อาศัย
ปัจจุบนั แตกต่างกันมีการรับรู ข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน และอายุมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคม 3) เพศแตกต่างกันมี
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้ ระดับการศึกษา
อาชีพ และที่อยู่อาศัยปัจจุบนั แตกต่างกันมีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
แตกต่างกัน อายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม 4)
อายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านจานวนครัง้ ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมด้านวันที่
เดินทางมาท่องเที่ยวและไม่มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจัก
สานพนัสนิคม รายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านงบประมาณในการซือ้ สินค้า
แตกต่างกัน 5) การรับรูข้ ่าวสารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมด้านจานวนครัง้ ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว 6) ภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมด้านจานวนครัง้ ในการเดินทางมาท่องเที่ยว และ
งบประมาณในการซือ้ สินค้า
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PREECHAYA JAROENSETTHAKUL : THE RELATIONSHIP BETWEEN
INFORMATION PERCEPTION, IMAGE AND TOURISM BEHAVIOR TOWARDS
PHANATNIKHOM WICKER COMMUNITY AMONG THAI TOURISTS. ADVISORY
COMMITTEE: WORATHUM PONGSEECHOMPOO, 2021.
The Relationship Between Information Perception Image And Tourism
Behavior Towards Phanatnikhom Wicker Community Among Thai Tourists. The
objectives of the research are as follow: 1) To study information perception, image and
tourism behavior towards Phanatnikhom wicker community among thai tourists. 2) To
compare information perception about Phanatnikhom wicker community among thai
tourists classifield by demographic characteristics. 3) To compare image about
Phanatnikhom wicker community among thai tourists classifield by demographic
characteristics. 4) To compare tourism behavior towards Phanatnikhom wicker
community among thai tourists classifield by demographic characteristics. 5) To study
the relationship between information perception and tourism behavior towards
Phanatnikhom wicker community among thai tourists. 6) To study the relationship
between image and tourism behavior towards Phanatnikhom wicker community among
thai tourists. The sample consisted are thai tourist traveling to the Phanatnikhom wicker
community by using 400 people with accidental sampling , the tools used in the
research were the questionnaires analyzed by using the SPSS statistics program,
Pearson's correlation, coefficient analysis and Chi-square value analysis.
The results of the research revealed that 1) Most Thai tourists are 21-30 year
old females with an income of 20,000-25,000 Baht and level of education lower than
bachelor's degree, are employed, and mostly live in the Eastern region. Their
information on Phanatnikhom wicker community tourism was at a low level while the

ช
image of Phanatnikhom wicker community tourism was at the highest level. As for
tourism behavior in traveling to the Phanatnikhom community is done by personal
vehicles with friends. The number of trips in a year is 1 time during 11.01 AM - 2:00 PM,
with a span of 1-2 hours for tourism on Saturday. The budget for purchases is less than
1,000 baht which are wickers that are used as a container. The purpose of tourism is
aimed for relaxation and there is a desire to return to the Phanatnikhom community for
tourism again. 2) Gender, income, level of education, occupation, and current resident
of Thai tourists varies. There are different perceptions on receiving information on the
Phanatnikhom wicker community and the age of Thai tourists was positively related to
the perception of information of the Phanatnikhom wicker community. 3) The gender of
Thai tourists varies but their perception towards tourism of the Phanatnikhom wicker
community is not different. As for their income, level of education, occupation and
current resident of the Thai tourists varies. The age of Thai tourists was positively related
to the image towards the Phanatnikhom wicker community. 4) The age of tourists had a
negative relation to tourism behavior in the objection to the number of visits. The level of
education of Thai tourists and the tourism behavior of the Phanatnikhom wicker
community is not related to the objective of Thai tourists visiting the Phanatnikhom
wicker community. The income of Thai tourists vary and their tourism behavior for
purchasing goods is different. 5) The information perceived on the Phanatnikhom wicker
community has a positive relationship with their tourism behavior in the Phanatnikhom
wicker community on the number of trips and duration of visitation. 6) The image of
Phanatnikhom wicker community tourism was positively correlated with the tourism
behavior in the Phanatnikhom wicker community in terms of the number of trips and
budget spent for purchasing goods.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบแยกตามความสาคัญและ
สภาพแวดล้อ มที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ ว่ า จะเป็ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ การท่ อ งเที่ ย วทางศิ ล ปะ
วิ ท ยาการ การท่ อ งเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์ การท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ
นันทนาการ การท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรม และอีกมากมาย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558)
ทาให้สถานท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจมากขึน้
เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวได้รบั ความนิยมจากนักท่องเที่ยว และยังคงอยู่ต่อไป เนื่องจากการท่องเที่ยว
จะนาพาไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ดี เงินหมุนเวียนทัง้ ระดับชุมชนไปยังระดับประเทศ ซึ่งใประเทศไทย
ทุกพืน้ ที่มี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจตามความส าคัญ และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป
ตามที่กล่าวข้างต้น เพราะฉะนัน้ หน่วยงานที่ดแู ลสถานที่ ท่องเที่ยวต่าง ๆ จะต้องมีการพัฒนาและ
แข่งขันกัน เพื่อไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวของตนเองหายไปหรือถูกลดความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ทั้ง นี ้จัง หวัด ชลบุรีเป็ น อี ก จัง หวัด หนึ่ ง ที่ ก าลัง เติ บ โตอย่ างรวดเร็ว จากการด าเนิ น การ
โครงการของรัฐบาล ด้วยโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ซึ่งเป็ นแผนยุทธศาสตร์
ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 เป็ นการพัฒ นาเชิงพืน้ ที่ในการต่อยอดความสาเร็จมาจากโครงการพัฒนา
พืน้ ที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ซึ่งดาเนินมากว่า 30 ปี ซึ่งมีเป้าหมาย
หลักในการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ ทาให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตขึน้ ในระยะยาว โดย
ในระยะแรกจะเป็ นการยกระดับพืน้ ที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็ น
พืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพ (สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2560) นอกจาก
อุต สาหกรรมระดั บ นานาชาติ แ ล้ว ยั ง ท าให้จัง หวัด ชลบุ รี เกิ ด ความเจริญ ขึ น้ ในหลายๆ ด้า น
โดยเฉพาะการท่ อ งเที่ ย ว ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน ซึ่ ง ได้ รับ ความนิ ย มจาก
นักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ และยังได้รบั การวางแผนให้เป็ นเมืองหลักทางด้าน
อุตสาหกรรมและการค้าขายของภาคตะวันออก รวมไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง ด้ว ยเหตุนี ้ช ลบุรีจึ งมี แหล่งท่ อ งเที่ ย ว และกิ จ กรรมหลากหลาย ทั้ง ด้านธรรมชาติ วัด
เก่าแก่ วิถีชี วิตชุม ชน งานหัตถกรรม รวมถึงยังมี สถานบันเทิงที่ทันสมัย ซึ่งในประเทศไทยการ
ท่องเที่ยวมีอยู่ในทุกจังหวัด ทัง้ นีช้ ลบุรี ถือได้ว่าชลบุรียงั คงรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีอนั ดี
งามเอาไว้ สะท้อนออกมาในรูปแบบงานเทศกาลประจาปี ต่างๆ ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความโดดเด่น
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ของคนชลบุรีได้อย่างชัดเจน และเมื่อเกิดการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมให้เศรษฐกิจเติบโตแล้ว
นัน้ การท่องเที่ยวก็เป็ นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนต่าง ๆ เช่นกัน
ซึ่งจัง หวัดชลบุรีมี แหล่งท่ องเที่ ยวที่ น่าสนใจอยู่ม ากมายหลายรู ป แบบ และหากมี ก าร
ปรับปรุงพัฒนาก็จะทาให้เกิดความทันสมัยพร้อมเติบโตไปด้วยเช่นกัน ผูว้ ิจยั เล็งเห็นการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีแห่งหนึ่งที่เป็ นที่นิยมอย่างมากก็คือ “ชุมชนจักสานพนัสนิคม” ซึ่ง
ถือเป็ นศูนย์จักสานที่ใหญ่ท่ีสดุ ในโลก ตัง้ อยู่ในอาเภอพนัสนิคม จั งหวัดชลบุรี ชุมชนจักสานพนัส
นิคมนีไ้ ด้แสดงเอกลักษณ์ของชุม ชนได้อย่างดี ภายในศูนย์จักสานมี การถ่ายทอดความรู ใ้ ห้กับ
นักท่องเที่ยว อีกทัง้ ยังมีการจัดจาหน่ายเครื่องจักสานในราคาย่อมเยา เนื่องด้วยเครื่องจักสานนัน้
เป็ นสิ่งที่อยู่คู่ชาวพนัสนิคมมาอย่างยาวนาน การทาจักสานของชาวพนัสนิคมมีการทามาตัง้ แต่
สมัยบรรพบุรุษ จนทาให้ชุมชนจักสานพนัสนิคมแห่งนีไ้ ด้ก่อตัง้ ขึน้ โดย นางปราณี มูลผลา ประธาน
กลุ่มแม่บา้ นจักสานชุมชนพนัสนิคม โดยมีจุดมุ่งหมายให้อาชีพจักสานเป็ นอาชีพเสริมของคนใน
ชุมชน สร้างรายได้ และจัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ให้ผทู้ ่ี สนใจได้เข้าชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
เครื่องจักสานและเข้ามาซือ้ สินค้าของชุมชนอีกด้วยจะเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
ชุมชนจักสานพนัสนิคมมีเอกลักษณ์ท่ีเป็ นตัวของตัวเอง ทัง้ เรื่องวัฒนธรรมและสถานที่รวมไปถึง
สภาพแวดล้อมต่างๆ แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไปการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ และเกิดความ
ทันสมัย ในทางกลับกันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนัน้ ด้วยความที่เป็ นการสืบทอดมาตัง้ แต่สมัย
บรรพบุรุษทาให้ความทันสมัยอาจจะลดน้อยลง หรืออาจส่งผลไปถึงความนิยมของนักท่องเที่ยวที่
ลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน ผูว้ ิจัยสังเกตได้จากจากสถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศไทย เปรียบเทียบในปี 2561 จนถึง ปี 2562 ที่ผ่านมาพบว่า จานวนนักท่องเที่ยวที่
เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีลดลงถึง 9.79% และรายได้ลดลง 9.88% (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2563)
แสดงให้เห็นว่าหากแหล่งท่องเที่ยวไม่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาไปตามเทคโนโลยีก็จะทา
ให้สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งนัน้ หายไปจากความนิยมของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตหรือ
ขับเคลื่อนไปไกลแค่ไหน หากแหล่งท่องเที่ยวไม่เกิดการพัฒนาก็อาจเกิดปั ญหาได้ ทัง้ นีช้ ุมชนจัก
สานพนัสนิคมที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เก่าแก่ หากมีช่องทางการสื่อสาร ข่าวสารต่าง ๆ
เกี่ยวกับสถานที่ไม่มากพอ ก็อาจทาให้การรับรูข้ องนักท่องเที่ยวลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน และเมื่อ
เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาการแข่งขันก็เพิ่มมากขึน้ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ต้องสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้กับ ตนเอง เพื่ อ เป็ น ที่ ต้อ งการและเกิ ด ความนิ ย มกับ กลุ่ม นัก ท่ อ งเที่ ย ว ทั้ง ความน่ าเชื่ อ ถื อ
ความรู ส้ ึกที่ดี และอยากที่จะกลับมาท่องเที่ยวซา้ แล้วปั จจัยใดที่ทาให้นักท่องเที่ยวยังคงสนใจ
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แหล่งท่องเที่ยวของเรา พฤติกรรมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวถือเป็ นสิ่งสาคัญเช่นกัน เพื่อให้
หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้ปรับปรุ งและเข้าใจถึงความต้องการ รวมไปถึงปั ญหาที่เกิดขึน้
เพื่อให้แก้ไขได้ทนั จนเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ตลอดไป
เมื่อศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยทาการวิจัย
โดยใช้ตวั แปรต่าง ๆ เช่น ชินพันธ์ วัลลภาทิตย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องการรับรูข้ อ้ มูลและภาพลักษณ์
เมืองพัทยาในมุม มองของนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในเมือง
พัทยา ณัฐวัทย์ ชูเชิด (2558) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและการรับรู ต้ ่อการท่องเที่ยววิถีไทยของ
นักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ฉัตรชัย อินทสังข์ ดุษฎี เทียมเทศ และบุญ มา สูงทรง (2554) ได้
ศึกษาเรื่องการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สานักงานนครราชสีมา เป็ นต้น ทาให้ผวู้ ิจยั เล็งเห็นว่าการศึกษาความสัมพันธ์ของตัว
แปรทัง้ การรับรูข้ ่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวยังเป็ นเพียงการศึกษาแค่ระหว่าง
ตัวแปรเพียงสองตัว ผูว้ ิจัยจึงต้องการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อได้รบั ประโยชน์จากงานวิจัยมากขึน้ จาก
เหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ข้ ่าวสาร ภาพลักษณ์
และพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิ คมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ว่าประชาชนที่มา
ท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม มีการรับรูข้ ่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยว่ า ประชาชนที่ ม าท่ อ งเที่ ย วชุม ชนจัก สานพนัส นิ ค ม มี ก ารรับ รู ข้ ่ า วสาร
ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุม ชนจักสานพนัสนิคมอย่างไร ผลการวิจัยจะใช้เป็ น
แนวทางในการวางแผนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การให้ขอ้ มูลข่าวสาร ให้เกิดการรับรูม้ ากขึน้ และใช้
ในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึน้ นาไปสู่การท่องเที่ยวที่มาก
ขึน้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรูข้ ่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
3. เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรับรูข้ ่าวสาร กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย

สมมติฐานการวิจัย
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับ
ชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน
2. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน
3. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน
4. การรับรูข้ ่าวสารมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
5. ภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
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ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนจักสาน ได้แก่
เทศบาลอาเภอพนัสนิคม ศูนย์จกั สานพนัสนิคม และกลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 สามารถนาข้อมูล
ที่ได้จากการวิจยั ใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็ นผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานหรือสินค้าและบริการที่มี ให้เกิดการรับรูแ้ ละภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเพิ่ม ขึน้ นาไปสู่การท่องเที่ ยวที่ม ากขึน้ และกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กับประชาชนที่อาศัย
ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวได้

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ที่มีอายุตงั้ แต่ 18 ปี ขนึ ้ ไป
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั คือ
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ
ที่อยู่อาศัย
2. การรับรูข้ ่าวสาร ได้แก่ ความถี่ ช่องทางการรับรู ้
3. ภาพลักษณ์ ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านสินค้าและบริการ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก
4. พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ วิธีการเดินทาง บุคคลที่เดินทางด้วย จานวนครัง้
ในการมาท่องเที่ยว ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว วันที่เดินทางมา
ท่องเที่ยว งบประมาณที่ใช้ ประเภทเครื่องจักสานที่ซือ้ วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว ความต้องการ
กลับมาท่องเที่ยว
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ตัง้ แต่ เดือนเมษายน 2563 – เดือนมิถนุ ายน 2564
ขอบเขตด้านเนือ้ หา
ภาพลักษณ์ คือข้อเท็จจริงเนื่องจากการรับรู ้ การเรียนรูข้ องแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง
กัน การรับรู ข้ องบุคคลส่งผลให้ภาพลักษณ์ในความรู ส้ ึกนึกคิดของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
รวมไปถึง การเปลี่ ย นแปลงภาพลักษณ์ คื อ การเปลี่ย นแปลงการรับ รู ข้ องมนุษ ย์ท างความคิ ด
ความรู ้ ความเชื่อ และทัศนคติ ซึ่งถูกนามาใช้ประเมินภาพลักษณ์ท่บี ุคคลไปประสบมา สอดรับกับ
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ที่กล่าวว่าภาพลักษณ์ในด้านจิตวิทยา เป็ นการกาหนดทิศทางของพฤติกรรม หมายความว่า ถ้า
มองว่าอะไรเป็ นสิ่งที่ดี ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ ยวข้องจะถูกมองว่าดีไปด้วย ดังนัน้ ภาพลักษณ์จึงเป็ น
ตัวกาหนดทิศทางในการเกิดพฤติกรรมของบุคคลไม่ว่าจะเป็ นไปในทางบวกหรือทางลบ (เสรี วงษ์
มณฑา, 2542) จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผูว้ ิจัยเล็งเห็นว่าตัวแปรการรับรู ข้ ่าวสาร ภาพลักษณ์
และพฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีความสัมพันธ์กัน ผูว้ ิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรูข้ ่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานของประชาชนชาว
ไทย ว่ามีการรับรูข้ ่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด

นิยามศัพท์เฉพาะ
การรับรูข้ ่าวสาร หมายถึ ง การรับ รู ข้ ่าวสารเกี่ ยวกับ ชุม ชนจัก สานพนัส นิค ม วัดได้จ าก
ความถี่ ช่องทางการเปิ ดรับข่าวสาร
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว หมายถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ ชุ ม ชนจั ก สาน
พนัสนิคม วัดได้จาก ด้านสถานที่ ด้านสินค้าและบริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
พฤติกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง พฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม วัดได้
จาก วิธีการเดินทาง บุคคลที่เดินทางด้วย จานวนครัง้ ในการมาท่องเที่ยว ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว
ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว วันที่เดินทางมาท่องเที่ยว งบประมาณที่ใช้ ประเภทเครื่ องจักสานที่
ซือ้ วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว ความต้องการกลับมาท่องเที่ยว
ชุมชนจักสานพนัสนิคม หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็ นศูนย์การเรียนรู ้
แสดงเอกลัก ษณ์ ของชุม ชนด้า นการจัก สาน ให้นัก ท่ อ งเที่ ย วสามารถเข้าชมและศึก ษาดูง าน
เกี่ยวกับเครื่องจักสานและซือ้ สินค้า ซึ่งตัง้ อยู่ในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง ประชาชนที่พกั อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีสญ
ั ชาติไทย
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การรับรูข้ ่าวสาร

- ความถี่
- ช่องทางการรับรู ้
(สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533)

ภาพลักษณ์

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
รายได้
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ที่อยู่อาศัย

- ด้านสถานที่
- ด้านสินค้าและบริการ
- ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
(วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2551)

พฤติกรรมการท่องเที่ยว

- วิธีการเดินทาง
- บุคคลที่เดินทางด้วย
- จานวนครัง้ ในการมาท่องเที่ยว
- ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว
- ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว
- วันที่เดินทางมาท่องเที่ยว
- งบประมาณที่ใช้
- ประเภทเครื่องจักสานที่ซอื ้
- วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว
- ความต้องการกลับมาท่องเที่ยว
(บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา, 2549)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ข้ ่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย” ทางผูว้ ิจยั ได้ใช้ ทฤษฎี แนวความคิด
รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานวิจยั เล่มดังกล่าวดังนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูข้ ่าวสาร
3. แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์
4. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
5. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
6. ชุมชนจักสานพนัสนิคม
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดลักษณะประชากรศาสตร์
ชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์ และณรงค์ เทียนสงค์ (2521)ทฤษฎีประชากรศาสตร์ (Demography)
หมายถึ ง แนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ประชากร ซึ่ ง มี รากฐานของค าศัพ ท์ภ าษากรีก มาจากค าว่ า
“Demo” หมายถึง “People” แปลว่าประชากรหรือประชาชน และคาว่า “Graphy” ซึ่งหมายถึง
“Description” ซึ่งมีความหมายว่า ลักษณะ การนาคาศัพท์ทงั้ สองมารวมกันก็จะได้ความหมายว่า
วิช าที่ เกี่ ย วกับ ประชากรนั่น เอง แนวความคิ ด ด้านประชากรศาสตร์เป็ น ทฤษฎี ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ
หลักการเป็ นเหตุเป็ นผล ซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์ซ่ึงอาจจะเกิดขึน้ จากปั จจัยภายนอก เช่น แรง
บังคับจากภายนอกมากระตุน้
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2556) แนวความคิดของด้านประชากรศาสตร์นนั้ สามารถจาแนก
ประชากรออกเป็ น กลุ่ม ๆ ได้จ ากลัก ษณะและพฤติ กรรม เช่ น กลุ่ม คนที่ มี ลัก ษณะและบุ ค ลิ ก
ใกล้เคี ย งกัน มั ก จะอยู่ ในกลุ่ ม เดี ย วกัน รวมถึ ง บุ ค คลที่ อ ยู่ ในชนชั้น ทางสัง คมเดี ย วกั น ก็ จ ะ
ตอบสนองถึงข่าวสารความต้องการไปในทิศทางเดียวกัน มากไปกว่านั้นปั จจัยการเปลี่ยนแปลง
ของประชากรอาจจะมาจากปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ สัง คมและวัฒ นธรรมอี ก ด้ว ย ปั จ จัย ต่ า งๆที่
เกี่ยวข้องกับประชากรมีดังนี ้ เพศ อายุ การศึกษา เชือ้ ชาติ อาชี พ สังคมครอบครัว ศาสนา เป็ นต้น
ปั จจัยต่าง ๆ ข้างต้นสามารถบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะที่อยู่ในบุคคลนัน้ ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งทางสุวสา
ชัยสุรตั น์ (2537) กล่าวว่า แนวความคิดของประชากรศาสตร์ได้สามารถจาแนกและอธิบายถึง
คุณสมบัติเฉพาะตนของคนนัน้ ๆ ซึ่งมีผลต่อกับการสื่อสารกับผูร้ บั สารในสถานการณ์ต่างๆ ในการ
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สื่อสารแต่ละครัง้ ถ้าผูร้ บั สารมีจานวนน้อยก็อาจจะไม่ส่งผลให้เกิดปั ญ หาได้ เพราะเราสามารถ
วิเคราะห์ผรู้ บั สารได้ทุกคน แต่ในทางกลับกันถ้าในบางสถานการณ์ผรู้ บั สารมีจานวนมากเราจะไม่
สามารถวิเคราะห์ผูร้ บั สารได้อย่างละเอียดถี่ถว้ น ดังนัน้ การจาแนกผูร้ บั สารออกเป็ นกลุ่มๆ ก็อาจ
ท าให้ง่ า ยต่ อ การสื่ อ สารมากขึ น้ โดยสามารถจ าแนกตามลัก ษณะประชากร (Demographic
Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานะทางสังคม ศาสนา ซึ่งปั จจัยเหล่านีอ้ าจส่งผล
กระทบต่อการตีความ การรับรู ้ ความเข้าใจในการสื่อสารข้อมูล ด้านประชากรจะมีประสิทธิภาพ
และเข้าถึงมากที่สดุ ก็ต่อเมื่อกาหนดกลุม่ เป้าหมายที่ชดั เจน ซึ่งคนที่มีลกั ษณะทางประชากรต่างกัน
ก็จะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกันอีกด้วย
ศิริวรรณ เสรีรตั น์ (2538) เพศ (Sex) ธรรมชาติได้สร้างความสมดุลทางเพศ โดยเบือ้ งต้น
ได้จ าแนกปั จจัยทางเพศออกเป็ นสองกลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ ผู้หญิ ง(Female) และผูช้ าย(Male) ก็จะมี
ความแตกต่างกันด้านกายภาพ ความถนัด อารมณ์ สภาวะทางจิตใจ และการตัดสินใจ ซึ่งจะ
น าพาความคิ ด ทัศ นคติ รสนิ ย มที่ แ ตกต่ างกัน ออกไป รวมถึ ง ประเพณี และวัฒ นะธรรมเป็ น
ตัวกาหนดบทบาทหน้าที่ของผูห้ ญิงและผูช้ ายที่แตกต่างกันของทัง้ สองเพศในสังคมอีกด้วย ซึ่งเพศ
หญิงมีแนวโน้มที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่า ถ้าเปรียบเทียบกับเพศชายแต่ในทางกลับกันเพศ
ชายไม่ ได้เน้น ย ้าไปถึง แค่ ก ารรับ ส่ง ข่าวสารทางปกติเท่ านั้น แต่เพศชายยัง ต้องการที่ จ ะสร้า ง
ความสัมพันธ์ต่อผูร้ บั และส่งข่าวสารนัน้ ๆ อีกด้วย สอดคล้องกับ กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2546) ที่
กล่าวว่า เพศหญิ งนั้นมีแนวโน้มที่จะคล้อยตามคนอื่นได้ง่ายกว่าเพศชาย และรวมถึงเพศหญิ ง
สามารถรับการสื่อสารและเลียนแบบพฤติกรรมและบุคลิกภาพนัน้ ๆ จากผูอ้ ่นื ได้ดีกว่าผูช้ ายอีกด้วย
มากว่านัน้ เพศหญิงมีสภาวะทางจิตใจที่อ่อนโยนมากกว่าผูช้ าย แต่ผูช้ ายมีความหนักแน่นในการ
ตัดสินใจและการใช้ชีวิตมากกว่าผูห้ ญิง และผูช้ ายยังมีความสามารถในการจารู ปทรงของสิ่งของ
ต่างๆ แม้ว่ารูปทรงนัน้ จะพลิกแพลงไปในรูปแบบอื่นก็ตาม ทัง้ สองเพศมีความแตกต่างในด้านต่างๆ
ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตการรับรูข้ ่าวสารและการประยุกต์เพื่อใช้ในชีวิตประจาวันอีกด้วย
อายุ (Age) เป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสาคัญซึ่งปั จจัยทางอายุสามารถเป็ นตัวกาหนดการ
ตัดสิ นใจและวุฒิ ภ าวะในการใช้ชีวิต รวมถึงพฤติกรรมและความคิดอีกด้วย นอกจากนีย้ ังเป็ น
ตัวแปลที่สามารถเปลี่ยนไปได้ตามกาลเวลา คนที่มีอายุนอ้ ยกว่าอาจจะมีการตัดสินใจที่มีอารมณ์
เข้ามาเป็ นส่วนเกี่ยวข้องมากกว่า และคนที่มีอายุนอ้ ยกว่าก็จะมีความคิดที่ค่านิยมมากกว่าคนที่มี
อายุ ม าก รวมไปถึ ง กลุ่ม คนที่ มี อ ายุ น้อ ยจะเป็ น กลุ่ม ที่ ม องโลกในแง่ ดี ม ากกว่า และยึ ด ถื อ ใน
อุดมการณ์ของตัวเอง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า ในทางกลับกันกลุ่มคนที่มีอายุ
มากกว่าจะชอบที่จะเสพข่าวสารที่หนักมากกว่า เน้นไปทางด้านบันเทิง กลุม่ คนที่มีอายุมากกว่าจะ
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เป็ นกลุ่มคนที่มองโลกในแง่รา้ ยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนอายุนอ้ ยเพราะกลุม่ คนอายุมากได้
ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากกว่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจรวมไปถึงกลุ่มคนที่มี อายุมาก
จะมีความคิดเชิงอนุรกั ษ์นิยมมากกว่า ระมัดระวังและยึดถือหลักปฏิบัติมากกว่า สอดคล้องกับ
สุชา จันทร์เอม (2544) อายุท่ีเพิ่มมากขึน้ เรื่อยๆ จะมีผลต่อความตัดสินใจที่รอบคอบมากขึน้ ทั้ง
ความคิดพฤติกรรมและการตัดสิ นใจ การสื่อสารมี การเปลี่ยนไปตามอายุและประสบการณ์ซ่ึง
บุคคลที่มีอายุมากกว่าจะสามารถรับการสื่อสารได้ดีกว่าบุคคลที่มีอายุนอ้ ยกว่า ซึ่งสามารถสรุปได้
โดยกล่าวว่าอายุท่ีเพิ่ม มากขึน้ สามารถเป็ นปั จจัยในการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดและสิ่งที่สนใจใน
อนาคตอีกด้วย
ปรมะ สตะเวทิน (2546) การศึกษา (Education) หมายถึง ระดับการศึกษา และความรู ้ท่ี
ได้รบั จากสถาบัน และอาจรวมถึงประสบการณ์ชีวิตของบุคคลนัน้ ๆ ซึ่งบ่งบอกถึงการรูห้ นังสือและ
มีผลต่อการรับข่าวสารต่างๆ การศึกษาจะช่วยให้คนนัน้ ๆ มีความรูท้ งั้ ทางด้านวิชาการ การใช้ชีวิต
ซึ่งสิ่งเหล่านีท้ าให้ความสามารถในการรับข่าวสารเพิ่มมากขึน้ และสามารถแยกแยะข่าวสารต่างๆ
ได้เป็ น อย่ า งดี อี ก ด้ว ย ซึ่ง การศึ ก ษาได้เริ่ม ส่ ง ผลตั้ง แต่ ผู้ส อนมาถึ ง ผู้เรี ย น ซึ่ ง ผู้ส อนสามารถ
สอดแทรกทัศนคติและความรูไ้ ปสู่ผเู้ รียนได้ นอกจากการศึกษาจะเพิ่มพูนความรูแ้ ล้วการศึกษายัง
สามารถสร้างความแตกต่างทางด้านความคิด ทัศนะคติได้อีกด้วย รวมถึงยังพั ฒนาความคิดใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ อีกด้วย แสดงให้แห็นว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน สาขาวิชาที่
แตกต่างกัน ยุคสมัยและระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน อาจจะส่งผลกระทบต่อความคิดและความ
ต้องการที่แตกต่างกันอีกด้วย ปั จจัยด้านการศึกษาที่ดีจะเป็ นตัวบ่งบอกความได้เปรียบของผูร้ บั
สาร เช่น ผู้ท่ีมี การศึกษาสูงจะสามารถรับข่าวสารและตีความได้ดีกว่าผู้ท่ีมี การศึกษาน้อยกว่า
สามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าและไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จนกว่าจะได้รบั หลักฐานที่มากพอ ยังรวมไป
ถึงผูท้ ่ีมีการศึกษาสูงก็จะใช้เวลาว่างในการรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ เช่ น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามหากพวกเขามีเวลาจากัดก็จะเลือกรับข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์
มากกว่าสื่อชนิดอื่นๆ
สถานะทางสังคม (Socio-Economic Status) ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ในแง่ของ
สถานะทางสังคมอันได้แก่ ถิ่นกาเนิด ภูมิลาเนา เชือ้ ชาติ รายได้ และฐานะทางสังคม ซึ่งปั จจัย
เหล่านีม้ ีผลต่อผูร้ บั สารตัวอย่าง เช่น ความแตกต่างทางด้านเชือ้ ชาติ ความแตกต่างทางด้านเชือ้ ซา
ติก็จะส่งผลทาให้มีความคิด ทัศนะคติ มุมมอง และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งก็จะนาไปสู่การ
รับสารที่แตกต่างกันไปด้วย ทาให้การมีสถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของกลุ่ม
คน ซึ่งมีอิทธิพลต่อผูร้ บั สารที่จะมีค่านิยมและเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย ผูท้ ่ีมีสถานะ
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ทางสังคมสูงกว่า ก็จ ะแสวงหาสิ่ งที่ เป็ นประโยชน์สูงสุด ให้กับตนเอง เมื่ อเปรียบเทียบกับผู้ท่ี มี
สถานะทางสังคมที่ดอ้ ยกว่า ซึ่งรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ
รายได้ของบุคคลนัน้ ๆ จะแสดงถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวนัน้ ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมี
อิทธิพลต่อการดูแลตัวเองและการใช้จ่ายในการรับรูข้ ่าวสาร ผูท้ ่ีมีความพร้อมทางด้านรายได้ท่นี อ้ ย
กว่ า ก็ จ ะมี ข้อ จ ากั ด ในการเลื อ กบริโ ภคข่ า วสารและมี ข้อ จ ากั ด ในรับ รู ้ร วมไปถึ ง การค้น หา
ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน
สถานภาพสมรส คือ การครองเรือน ซึ่งสามารถจาแนกดังนี ้ โสด สมรส หย่า หม้าย หรือ
แยกกันอยู่ ลักษณะของวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อสถานสมรสของคน
กลุ่ม นั้น ๆ ที่อ ยู่ ในความแตกต่างกัน ของพื ้นที่ ซึ่ง มี ผลโดยตรงต่ อผู้รบั สาร การวิเคราะห์ข้อ มูล
ข่าวสารต่างๆ นัน้ ก็มีปัจจัยมาจากสถานภาพสมรส เช่น คนโสดจะมีอานาจในการตัดสินใจด้วย
ตนเองมากกว่าคนที่สมรสแล้ว มากไปกว่านัน้ กลุ่มคนที่สมรสแล้วย่อมมีการรับรูข้ ่าวสารที่แตกต่าง
กัน ถ้าเปรียบเทียบกันคนโสดเพราะมีปัจจัยมาจากสภาพของครอบครัวและจานวนบุคคลที่อยู่รอบ
ข้าง
ศาสนา (Religion) ศาสนานั้นเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยส าคัญ ของผู้รบั สารที่จะเลือกรับสารที่
แตกต่างกันออกไป เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่นๆ เพราะกลุ่มคน
ที่นับถือศาสนาที่แตกต่ างกันย่อมมีความเชื่อ ทัศนะคติ มุมมอง พฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป
และศาสนาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบุคคลกลุม่ คนนัน้ ๆ อีกด้วย ศาสนามีอิทธิพลต่อบุคคล
นัน้ ๆ ใน 3 ประเด็นที่สาคัญ คือ ศีลธรรม คุณธรรม และความเชื่อของบุคคลต่อด้านเศรษฐกิจและ
การเมื อ ง การที่ ผู้ส่ง สารจะสามารถถ่ายทอดข่ าวสารไปยัง กลุ่ม คนที่ มี ความเชื่ อ ทางศาสนาที่
แตกต่างกันนั้น ผูส้ ่งสารต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของศาสนานั้นๆ อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะ
สามารถถ่ายทอดข่าวสารนั้นๆ ไปสู่ผูร้ บั สารที่มี ความแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภ าพสูงสุด
รวมถึงยังสามารถส่งสารให้กบั ผูร้ บั สารได้อย่างถูกต้องมากที่สดุ อีกด้วย

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้
Schiffman and Wisenblit (2015) กล่าวว่า การรับรู ม้ ีความสาคัญมากในทางการตลาด
เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะทาการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า และบริการบนพืน้ ฐานของข้อมูลข่าวสารที่
ได้รบั รูม้ า
Schiffman and Kanuk (1994) กล่าวว่า การรับรู ว้ ่าเป็ นกระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมี
การเลือกการประมวลผล แปล หรือตีความต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ผ่านอวั ยวะรับสัมผัสทัง้ หลายได้แก่ ตา
หู จมูก ลิน้ และผิวหนัง เข้าไปยังสมองในรูปของไฟฟ้าและเคมีสมองจึงเป็ นคลังเก็บข้อมูลมหาศาล
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ที่จะตีความสิ่ งเร้าหรือข่าวสารนั้นโดยอาศัยการเทียบเคียงกับข้อมูลที่ เคยสะสมไว้ก่อน หรือที่
เรียกว่าประสบการณ์เดิม
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่า เป็ นการแปลความหมายข่าวสารทันทีท่ีผูบ้ ริโภคทา
การเลือกและมุ่งความสนใจไปที่ตัวกระตุน้ กระบวนการรับรู จ้ ะถูกรวมตัว มุ่งไปที่การจัดรู ปแบบ
(Organizing) จัดรวมเป็ นหมวดหมู่ (Categorizing) และทาการตีความหมายข่าวสารที่เข้ามาสู่
ความนึกคิดนัน้
Atkin (1973) กล่าวว่า บุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารมากย่อมมีความรูท้ ่ีกว้างไกล มีความเข้าใจ
ในสภาพแวดล้อม และมักจะเป็ นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารน้อย
อุบลวรรณา ภวกานันท์ และคณะ (2554) ให้ความหมายว่า การรับรู เ้ ป็ นกระบวนการ
อวัยวะรับความรูส้ ึกมีหน้าที่รบั รูข้ อ้ มูลที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา เช่น ความร้อน แสง เสียง ฯลฯ โดยอวัยวะ
รับความรู ส้ ึกแต่ล ะชนิดจะรับพลังงานได้เฉพาะ เช่ น ตารับแสง หูรบั เสียง ผิ วหนังรับ อุณ หภูมิ
สัมผัส ฯลฯ ข้อมูลจะเร้าอวัยวะรับความรูส้ ึกให้แปรพลังงานเหล่านี ้ เป็ นกระแสประสาทเดินทางสู่
สมองจะเกิดความรู ส้ ึก เช่ น มองเห็น ได้ยิน เสียง นั่นคือการรับรู ้ จึ งเป็ นขบวนการรับ รู แ้ ละการ
ตีความเกี่ยวกับตัวกระตุน้ ออกมา
จากความหมายของการรับรู ้ โดยสรุปคือ การรับรูเ้ ป็ นกระบวนที่เกิดขึน้ ผ่านอวัยวะต่าง ๆ
ผ่านการประมวลผล ตีความ ส่วนการรับรู ข้ ่าวสารเป็ นปั จจัยสาคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ความต้องการข่าวสารจะเพิ่มมากขึน้ เมื่อบุคคลนั้ นต้องการ
ข้อมูลไว้ในการตัดสินใจ หรือไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมไปถึงข่าวสารยังเป็ นสิ่งที่ทาให้บุคคล
ที่เปิ ดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกปัจจุบนั ได้
การเลือกรับรู้ของนักท่องเทีย่ ว
Schiffman and Wisenblit (2015) การเลือกรับรูข้ องนักท่องเที่ยว อยู่บนพืน้ ฐานของการ
มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างความคาดหวัง นักท่องเที่ยวมักจะเลือกรับรูแ้ ต่สิ่งที่ตนเองต้องการ และปิ ดกัน้
ต่อสิ่งที่คิดว่าไม่จาเป็ น ไม่ชอบ หรือสิ่งเร้าที่ทาให้เกิดความเจ็บปวด และเนื่องจากร่างกายของ
มนุษ ย์จ ะสามารถรับรู ไ้ ด้แค่เพียงพลังงานที่อยู่เหนือระดับเทรชโฮลด์เท่านั้น ซึ่งหมายความว่า
มนุษย์ไม่สามารถรับรูไ้ ด้ทงั้ หมด จึงต้อ งมีการเลือกที่จะรับรู ้ ซึ่งการเลือกรับรูน้ นั้ ขึน้ อยู่กบั 2 ปั จจัย
หลักได้แก่ อวัยวะรับความรู ส้ ึก และสิ่งเร้า (Stimulus) สิ่งเร้าจะถูกเลือกก็ต่อเมื่อ นักท่องเที่ยวมี
ความคาดหวังไว้ล่วงหน้าต่อผลลัพธ์ ที่ตอ้ งการให้เกิดขึน้ สิ่งเร้าแต่ละตัว ต่างก็มีความสามารถใน
การทาให้เกิดการรับรู ท้ ่ีต่างกัน สิ่งเร้าบางตัวสามารถเรียกร้องความสนใจและทาให้นักท่องเที่ยว
เกิดการรับรูไ้ ด้มาก แต่สิ่งเร้าบางตัวก็ทาให้นกั ท่องเที่ยวเกิดการรับรูไ้ ด้นอ้ ย คุณสมบัติของสิ่งเร้าที่
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ทาให้ถูกเลือกรับรู ้ ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ความขัดแย้งหรือ ความแปลก ความแรงหรือ
ความเข้ม ความซา้ และความซับซ้อน
การรับรูข้ องนักท่องเที่ยว คือ กระบวนการเลือก รวบรวมและตีความสิ่งเร้าทางการตลาด
และสภาพแวดล้อมให้เป็ นภาพรวม ผ่านประสาทสัมผัสเพื่อรับรูถ้ ึงการบริการและข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ จากทางผูใ้ ห้บริการ (Morrison & Morrison, 1996) ทัง้ นีน้ ักการตลาดได้แบ่งกระบวนการ
รับรูอ้ อกเป็ น 3 ระดับได้แก่
1. การเลือกสนใจ (Selective Attention) นักท่องเที่ยวจะเลือกรับรูใ้ นสิ่งที่สนใจ หรือข้อมูล
ที่มากระทบ และเลือกที่จะรับรูใ้ นสิ่งที่ผิดแปลกไปจากประสบการณ์ท่ีเคยทราบมา เพื่อที่จะสร้าง
เป็ นภาพด้วยประสาทสัมผัส แล้วจึงสร้างภาพในสมองที่มีความหมายหรือสอดคล้องกับความทรง
จาที่เคยมีมาในอดีต แล้วจึงส่งผลให้เกิดเป็ นการกระทา (Schiffman & Wisenblit, 2015)
2. การเลือกตีความ (Selective Distortion) เป็ นการจัดระเบียบและตีความรูส้ กึ ของความ
ประทับใจของตนเพื่ออธิบายความหมายถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการบิดเบือนข้อมูลตามความเชื่อ
หรื อ ประสบการณ์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะคน หากข้อ มู ล ที่ รับ มาไม่ ต รงกั บ ข้อ มู ล ในอดี ต
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อข้อมูลนัน้ ได้ (Assael, 1995)
3. การเลือกจดจา (Selective Retention) นักท่องเที่ยวจะเลือกจดจา ในสิ่งที่เป็ นไปใน
ทิศทางเดีย วกับความเชื่ อหรือทัศ นคติ ท่ีนักท่ องเที่ ยวได้รบั รู ม้ าจากในอดีต (วิท วัส รุ่งเรือ งผล,
2552)
การรับรู้ในลักษณะรู ปธรรม
การรับ รู ้ใ นลั ก ษณะรู ป ธรรม อาจเรี ย กได้อี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า การรับ รู ้ส ภาพแวดล้อ ม
(Principle of Environment Perception) เป็ น ความสามารถในการแปลผลข้อ มูล ที่ ได้จ ากการ
มองเห็น (Visual Cognitive Function) ซึ่งนาเอาข้อมูลข่าวสารที่สามารถรับรูไ้ ด้จ ากการมองเห็น
ไปประมวลผล โดยทั่ว ไปจะประกอบไปด้วยความสามารถในการให้ค วามสนใจในสิ่ ง ที่ เห็ น
ความสามารถในการจดจาในสิ่งที่เห็น ความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่มองเห็น นอกจากนีย้ ัง
สามารถแยกออกมาอีก 2 รูปแบบดังนี ้
1. การรับรูว้ ัตถุดว้ ยสายตา ประกอบไปด้วย การจดจา และจาแนกรูปทรง ความสามารถ
ในการแยกแยะวัตถุ และความสามารถในการแยกแยะภาพ
2. การรับรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งของวัตถุและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ประกอบ
ไปด้วย ความสามารถในการรับ รู ท้ ิ ศ และต าแหน่ ง ของวัต ถุ ความสามารถในการรับ รู ร้ ู ป แบบ
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ความสัม พันธ์ท่ี มี ต่อสิ่ ง อื่น ความสามารถในการรับรู ร้ ะยะของวัตถุ และความสามารถในการ
แยกแยะและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของวัตถุแต่ละชิน้ ได้ (นนทิชา ถาวรไพบูลย์บตุ ร, 2555)
หลักการสาคัญของการรับรูส้ ภาพแวดล้อมนัน้ มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางจิต มี
หลั ก การส าคั ญ ดั ง นี ้ การร่ ว มอยู่ ใ นสภาพการณ์ ข องสภาพแวดล้ อ ม ความซั บ ซ้ อ นของ
สภาพแวดล้อมที่สามารถรับรูไ้ ด้ การรับรูส้ ิ่งต่าง ๆ และอิทธิพลของผูร้ บั รูใ้ นสภาพการณ์ ปั จจัยที่มี
ผลต่ อ การรับ รู ้ส ภาพแวดล้ อ มกายภาพ (Factors influencing the perception of physical
environment) จะเป็ นการรับรูท้ ่ีเกี่ยวกับการออกแบบจึงเป็ นการรับรู ท้ างทัศนาการเป็ นส่วนใหญ่
การรับรู ข้ องแต่ละบุคคลนั้นขึน้ อยู่กับสภาพแวดล้อมกายภาพในรู ปแบบของปั จจัยด้านข่าวสาร
หรือลักษณะทางกายภาพของสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดความสนใจโดยอาศัยความรูส้ ึกที่มีต่อ รูปทรง วัสดุ
สีสนั ขนาด พืน้ ผิวสัมผัส รูปลักษณ์ภายนอก ความซับซ้อนขององค์ประกอบ และความชัดเจน เป็ น
ต้น มนุษ ย์ส ามารถรับรู ถ้ ึงลักษณะทางกายภาพของสถาปั ตยกรรมได้ และสิ่งที่โดดเด่นย่อมมี
โอกาสในการถูกเลือกที่จะรับรูไ้ ด้มากกว่าสิ่งที่ไม่มีความโดดเด่น
ความโดดเด่ น จากความซับ ซ้อ นของรู ป ทรงมี ผ ลต่ อการรับ รู ข้ ่าวสาร แต่ห ากว่าความ
ซับซ้อนนัน้ มีมากจนเกินไป อาจทาให้ผูร้ บั สารไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทงั้ หมดภายในครัง้
เดียว ทาให้พลาดข้อมูลในหลาย ๆ ส่วนไป สภาพแวดล้อมนัน้ ก็ มีส่วนสาคัญในการทาให้ข่าวสาร
ข้อมูลที่จะสื่อออกไปเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคลล้วน
มีความแตกต่างกันออกไป ทาให้การรับรูใ้ นรู ปแบบของงานออกแบบนัน้ แตกต่างกันไปในแต่ละ
บุค คลซึ่ง มาจากการจดจ าหรือ จ าได้จ ากอดี ต ที่ ผ่ านมาในเชิ ง สัญ ลักษณ์ รู ปแบบรู ป ทรงหรือ
ภาพรวมว่ า ลัก ษณะแบบนี ้ หมายถึ ง อาคารอะไรหรื อ เป็ น อาคารประเภทไหน เป็ น ต้น และ
นอกจากนีย้ ังมีความสัมพันธ์กับปั จจัยที่อยู่ภายนอก ซึ่งในที่นีห้ มายถึง บุคลิกภาพ ประสบการณ์
ค่านิยม ทัศนคติ แรงจูงใจและความคาดหวัง เป็ นต้น และปั จจัยด้านความใส่ใจและการให้ คณ
ุ ค่า
ของผูร้ บั รู ้ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2554)
ความงามที่มนุษย์รบั รูไ้ ด้สามารถจาแนกออกเป็ น 3 กลุม่ คือ
1. ความงามของวัตถุ (material) เป็ นการรับรูค้ วามงามที่มาจากสีสนั ของวัสดุ
2. ความงามจากรูปแบบ รู ปทรง (form) ซึ่งเป็ นส่วนแรกสุดที่มนุษย์จะรับรู ไ้ ด้เกี่ยวกับตัว
วัตถุ อาจกล่าวได้ว่าสถาปั ตยกรรมมีสดั ส่วน กว้าง ยาว สูง และมีลกั ษณะเป็ นสามมิติ (พ.พรหม
พิจิตร, 2495) เป็ นความงามที่มาจากความพึงพอใจต่อสัดส่วนหรือความสมดุลย์
3. ความงามจากความเด่นชัด (expression)
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การรับรู้ในลักษณะนามธรรม
เอกลักษณ์เชิงนามธรรมของสถาปั ตยกรรมไทยสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประการ ได้แก่
ความเบาหรือลอยตัว ความโปร่งโล่ง และความร่มรื่น
รู ป แบบของหลัง คาที่ มี ค วามอ่อ นช้อยและโค้ง งอนอย่ างงดงาม ซึ่งถื อเป็ น เอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่โดดเด่นในงานสถาปัตยกรรมไทย
ความโปร่งโล่งของสถาปั ตยกรรมไทยนั้นส่วนใหญ่ ขึน้ อยู่กับบริเวณที่เรียกว่า ชานเรือน
หรือบริเวณที่เป็ นพืน้ ที่ว่างโล่ง ที่ทาให้สถาปั ตยกรรมดูโปร่งโล่งและไม่อึดอัด ทาให้พืน้ ที่บริเวณนัน้
มี ความโปร่งและโล่ง จึ งทาให้มี ล มพัดผ่านอยู่ตลอดเวลา จึงถื อเป็ นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ที่
ปรากฏอยู่ในสถาปั ตยกรรมไทย (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคณะ, 2558)
ความร่มรื่นที่เกิดขึน้ ในสถาปั ตยกรรมไทยส่วนใหญ่เกิดจากการที่มีชายคายื่นยาวเพื่ อบัง
แดดให้กบั ตัวอาคาร และมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ การจัดวางต้นไม้ท่ีเป็ นบริบทโดยรอบของ
สถาปัตยกรรม ก็จะให้ความรูส้ กึ ที่รม่ เย็นได้เช่นเดียวกัน
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ส้ ามารถสรุปความเพื่อนามาใช้ในงานวิจัยนีไ้ ด้ว่า
การรับรูข้ องคนเรานัน้ เกิดจากกระบวนการของร่างกาย ซึ่งก่อนที่จะเกิดกระบวนการรับรู ้ ร่างกาย
ได้มีการตีความ การคัดกรองข่าวสาร หรือเลือกที่จะรับรูเ้ ฉพาะสิ่งที่ตนเองสนใจ โดยการรับรูเ้ กิดได้
จากการมองเห็น การสัมผัส การได้กลิ่น การรับรส หรือการได้ยินเสียง ทาให้สิ่งที่มนุษย์สนใจหรือ
ต้องการ มีการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึน้ เพื่อที่จะตอบสนองตนเอง และทาให้มนุษย์มีความ
ทันสมัยมากขึน้ เมื่อได้รบั รูม้ ากขึน้ ต่อสิ่ง ๆ นัน้ เพราะฉะนัน้ การรับรูข้ องนักท่องเที่ยว สิ่งสาคัญคือ
ข้อมูลข่าวสารที่จะส่งออกไปยังนักท่องเที่ยว จะต้องมีการตอบสนองความต้องการ ความสนใจ
ผ่านการรับรูใ้ นแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น การเลือกสนใจ การเลือกตีความ การเลือกจดจา และการ
รับรูส้ ภาพแวดล้อม ตามความคาดหวังของตนเอง

แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของการท่องเทีย่ ว
ความหมายของภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว
Chon (1991) ภาพลั ก ษณ์ มาจากภาษาอั ง กฤษว่ า “Image” ตามความหมายทาง
พจนานุกรม หมายถึง ภาพที่เห็นในกระจกเงา ภาพที่ผ่านจากกล้องส่อง หรือภาพที่อยู่ในความนึก
คิด หรือวาดขึน้ ในใจ จะเป็ นภาพอะไรก็ได้ ทัง้ ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น ภาพตน หน่วยงาน องค์กร
สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
เสรี วงษ์มณฑา (2541) ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึน้ ในจิตใจ ซึ่งบุคคลมีความรูส้ ึก
นึกคิดต่อองค์การ สถาบัน ภาพในใจดังกล่าวของบุคคลนัน้ ๆ อาจจะได้มาจากทัง้ ประสบการณ์
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ทางตรง (Direct Experience) และประสบการณ์ทางอ้อม (Indirect Experience) ของตัวเขาเอง
เช่น ได้พบด้วยตนเอง หรือ ได้ยินได้ฟังมาจากคาบอกเล่าของผูอ้ ่ืน เพื่อน ญาติมิตร หรือจากการ
เล่าลือต่าง ๆ นานา เป็ นต้น
พจน์ ใจชาญสุขกิ จ (2549) กล่าวว่า ภาพลัก ษณ์ (Image) หมายถึง สิ่ง ที่เกิด ขึน้ จาก
ความรูส้ ึกของแต่ละบุคคลต่อสิ่งต่าง ๆ และมักจะเป็ นความรูส้ ึกที่สร้างขึน้ เองโดยมีขอ้ เท็จจริงเป็ น
หลักอ้างอิงอยู่ดว้ ย อาศัยประสบการณ์การค้นคว้าหาความรู ้ การหลอมรวมและสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์สิ่ ง ต่าง ๆ จนทาให้เกิ ดความเชื่ อ การรับ รู ้ การเข้าใจในสิ่ งต่ าง ๆ ประกอบกันขึน้ เป็ น
ภาพลักษณ์ของตนเอง และแสดงออกในรูปของพฤติกรรม โดยผ่านการคิดและกลั่นกรองของแต่
ละคนมาแล้ว จึ งทาให้ภ าพลักษณ์นั้นมี ลักษณะที่เกี่ ยวข้องกับจิตใจโดยตรง เป็ นการผ่านการ
ตีความหมาย การเลือกสรร และการให้ความหมายของตนเอง
ฐิ รชญา มณี เนตร (2552) กล่าวว่า การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางของ
บุคคลจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หรือการเดินทางจากถิ่นพานักที่อาศัยไปยังสถานที่อ่ืน
เป็ นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจไปและเป็ นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยวมิใช่เพื่อ
ประกอบอาชีพหรือหารายได้ เช่น การเดินทาง เพื่อการพักผ่อน การเดิน ทางเพื่อไปชมการแข่งขัน
กีฬา การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทาง เพื่อการประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติพ่ี
น้องหรือเพื่อน และการเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็ นต้น
ดังนั้นภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (Tourism Image) หมายถึง กระบวนการทางความคิด
ความรูส้ ึก ความเชื่อ และความประทับใจที่เกิดการสะสมจากความรูแ้ ละประสบการณ์เข้าด้วยกัน
จนทาให้เกิดการรับรูจ้ ากสิ่งที่ปรากฏขึน้ ในใจ (บงกชมาศ เอกเอี่ยม และปานแพร เชาวน์ประยูร ,
2554) และภาพลักษณ์การท่ องเที่ย วเกิด จากประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้ง
โดยตรง และได้รบั รู จ้ ากคาบอกเล่ าของผูอ้ ่ืน รวมถึงการรับรู จ้ ากสื่อโฆษณาประชาสัม พันธ์ของ
องค์ก รการท่ อ งเที่ ย ว (Tsiotsou & Goldsmith, 2012) นอกจากนี ้ ยั ง พบว่ า ภาพลั ก ษณ์ ก าร
ท่องเที่ยวเกิดจากการสะสมของการรับรูเ้ รื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ แต่ถา้ หาก
การรับรูเ้ รื่องใหม่ได้ขดั แย้งกับสิ่งที่มีอยู่เดิมภาพนัน้ ก็จะเปลี่ยนแปลง แต่ถา้ การรับรูใ้ หม่สอดคล้อง
กับ ภาพเดิ ม จะเป็ น การตอกย ้า ท าให้ เห็ น ภาพนั้น เด่ น ชัด ขึ น้ (Wang & Pizam, 2011) รวมถึ ง
ภาพลักษณ์ก ารท่ อ งเที่ ยวที่ เกิด จากความนึ ก คิ ด ต่อ การท่ อ งเที่ ยวของนัก ท่ องเที่ ย วในสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านองค์กร 2) ด้านสินค้าและบริการ
และ 3) ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Decrop & Kozak, 2009) ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภาพลัก ษณ์ การท่ อ งเที่ ย วประกอบด้ว ย การสร้างคุณ ค่ าให้แ ก่ แ หล่ง ท่ อ งเที่ ย ว การปรับ ปรุ ง
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คุณ ภาพบริการทางการท่องเที่ยวให้มี คุณ ภาพดีอยู่เสมอ รวมถึงการให้ขอ้ มูลข่าวสารโดยการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และ
อิ น เทอร์เน็ ต เป็ น ต้น (Prebensen, 2007) ก่ อ นที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วจะได้รับ ประสบการณ์ จ ากการ
เดินทางท่องเที่ยวนัน้ นักท่องเที่ยวจะต้องมีการรับรูเ้ กี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ ก่อนล่วงหน้า ซึ่ง
การรับรูอ้ าจมีท่มี าแตกต่างกัน เช่น การศึกษาค้นคว้าจากหนังสือหรือเอกสาร จากสื่อโฆษณา และ
จากอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น (Govers & Go, 2009) ทั้งนี ้ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเกิดขึน้ ได้ 2 ทาง
คือ
1. ภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากแหล่งข้อมูลที่นักท่องเที่ยวค้นหาด้วยตนเอง ได้แก่ ประสบการณ์
โดยตรงจาการท่องเที่ยว การแนะนาของเพื่อนหรือคนรูจ้ กั เป็ นต้น
2. ภาพลักษณ์ท่ีเกิดขึน้ จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ
ได้แก่ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา และอิน เทอร์เน็ต เป็ นต้น นอกจากนี ้ นักท่องเที่ยว
อาจได้รบั ข้อมูล จากตัวแทนบริษัททัวร์ (Baloglu, 2011) จากการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว โดยทาให้นกั ท่องเที่ยวเกิดการจดจาและคาดหวังที่จะ
ได้รับ ประสบการณ์ จ ากสิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้รับ จากแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ต นเองได้ไ ปท่ อ งเที่ ย วและ
ภาพลักษณ์ท่ดี ีย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Chi & Qu, 2008)
Decrop and Kozak (2009) กล่าวว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ซึ่งองค์กรที่มี หน้าที่กากับดูแลแหล่งท่องเที่ยวมี การบริหาร
จัดการที่ดีจาเป็ นต้องสร้างความน่าเชื่อถือ การจดจา และภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่การท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ซึ่ งภาพลักษณ์ของสถานที่ส่งผลต่อความประทับใจที่มีต่อสถานที่หนึ่ง ๆ
รวมถึงการรับรู ้ เช่น ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว สภาพแวดล้อม ที่พกั เป็ นต้น โดยภาพลักษณ์มีผล
ต่อการตัดสินใจในการเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่
จะเดิน ทางไปยัง สถานที่ ท่ี มี ภ าพลักษณ์ท่ี ดี เช่ น สถานที่ท่ี มี ช่ื อ เสีย ง มี ความสวยงาม มี ค วาม
สะอาด และมีความปลอดภัย เป็ นต้น ดังนัน้ สถานที่ท่องเที่ยวจึงมีความจาเป็ นต้องบริหารจัดการ
ภาพลัก ษณ์ เพราะเป็ น ด่ า นส าคัญ ในการตัด สิ น ใจเลื อ กเดิ น ทางไปยัง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั้น ๆ
(Echtner & Ritchie, 2003) ทั้ง นี ้ จากการศึก ษาภาพลัก ษณ์ก ารท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยใน
มุมมองของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีมุมมองด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยที่
เหมือนกัน คือ ประเทศไทยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ผูค้ นเป็ นมิตร และ
มีอาหารที่หลากหลาย รวมถึงการท่องเที่ยวในประเทศไทยนัน้ เสียค่าใช้จ่ายไม่แพงและมีแหล่งที่
น่าสนใจมากมาย (Henkel, 2006)
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ปั จจัยทีม่ ีผลต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
ปั จจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวขึน้ กับความสนใจของแต่ละบุคคล ความ
ต้องการและแรงจูงใจ ความคาดหวัง สภาพทางสังคม นอกเหนือจากสภาพทางประชากร ได้แก่
เพศอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ฯลฯ รวมถึงบุคลิกภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่นกั ท่องเที่ยวเป็ นสมาชิกอยู่ในสังคมด้วย (วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2551)
ปัจจัยที่ใช้วดั ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวแบ่งเป็ น 9 ปัจจัยดังต่อไปนี ้
1.ทรัพยากรธรรมชาติ
2. สิ่งอานวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐาน
3. สิ่งอานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว
4. การบริการพักผ่อนหย่อนใจและสันทนาการแก่นกั ท่องเที่ยว
5. แหล่งทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศิลปะ
6. การเมืองและเศรษฐกิจ
7. สภาพแวดล้อมทางสังคม
8. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
9. บรรยากาศของสถานที่
ปั จ จัยทั้ง 9 ประการข้างต้นอาจเรียกชื่ อว่า โครงสร้างของภาพลักษณ์ แหล่ง ท่องเที่ย ว
(Structure of Destination Image) อย่างไรก็ตาม ดังได้กล่าวไว้แล้วว่าการกาหนดโครงสร้างของ
ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวอาจขึน้ กับบริบทของสภาพแวดล้อม การนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมี
บทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ การเปิ ดรับรูข้ ่าวสารของนักท่องเที่ยว
รวมตลอดจนพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันในแต่ละคน แต่ละกลุม่ แต่ละชนชาติ และแต่ละ
ประเทศ
ปั จจัยทีใ่ ช้ในการวัดภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2551) กล่าวว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ท่มี ีผลต่อการท่องเที่ยวจาแนก
ออกเป็ น 8 ด้าน ดังนี ้
1. ด้านประสบการณ์ หมายถึง ความสะดวกสบายที่มีคณ
ุ ภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ราคาที่พักมีความเหมาะสม การมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีสร้างความประทับใจ
และได้รบั ความสนุกสนานในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
2. ด้านสิ่งดึงดูดใจ หมายถึง วัฒ นธรรมรวมถึงธรรมชาติท่ีเป็ นเอกลักษณ์ ความเป็ นมา
ของแหล่งท่องเที่ยว การจดจาชื่อสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีมี ความ
งดงามทรงคุณค่า
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3. ด้านราคาและสภาพแวดล้อม หมายถึง ราคาที่พกั ที่มีความเหมาะสม แหล่งท่องเที่ยวมี
สภาพอากาศที่ดี ไม่ มี ม ลพิษ มี ความสะอาดไม่ มี สิ่งปฏิกูล และการจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับ
ธรรมชาติโดยรอบอย่างเป็ นระเบียบสวยงาม
4. ด้านการพักผ่อนและผ่อนคลาย หมายถึง สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจได้ดี ไม่แออัด และไม่
วุ่นวาย
5. ด้านความน่าตื่นเต้นและการผจญภัย หมายถึง สถานที่ท่ีสามารถค้นพบและทาสิ่งที่
ตื่นเต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยได้ เช่น การเดินป่ า ไต่เขา เป็ นต้น
6. ด้า นการเรี ย นรู ้ หมายถึ ง ความหลากหลายของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ
การศึกษาเรียนรูธ้ รรมชาติ และค้นพบวัฒนธรรมและวิถีชีวิตใหม่ ๆ จากการเดินทางมาท่องเที่ยว
7. ด้านสังคม หมายถึง สภาพการเป็ นอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว มี ความสนใจแลวิถีชีวิตที่
คล้ายกัน มีนา้ ใจ และมีอธั ยาศัยไมตรีท่ดี ี
8. ด้านชื่ อเสี ยง หมายถึง ความหลากหลายของแหล่งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ และน า
ประสบการณ์การท่องเที่ยวนัน้ ๆ เล่าสูเ่ พื่อนหรือบุคคลอื่นรับฟั ง
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ อธิบายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว คือ การสร้าง
ภาพขึน้ มาจากความรูส้ ึก นึก คิดต่อสิ่ง ๆ หนึ่งของบุคคล อาจเกิดจากข้อเท็จจริงท่ได้คน้ คว้าหรือ
ได้รบั ข้อมูลข่าวสารมา และอาจเกิดจากประสบการณ์ของบุคคลนัน้ ๆด้วย ภาพลักษณ์มีได้ทงั้ ด้าน
บวกและด้านลบ ผูว้ ิจัยได้แบ่งปั จจัยที่สาคัญของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวออกเป็ น 8 ด้าน คือ
ด้านประสบการณ์ ด้านสิ่ งดึงดูดใจ ด้านราคาและสภาพแวดล้อม ด้านความน่าตื่นเต้นและการ
ผจญภัย ด้านการเรียนรู ้ ด้านสังคม และด้านชื่อเสียง

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
ปณิศา มีจินดา (2553) อธิบายความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคไว้ว่าเป็ นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มในการจัดหา การเลือกสรร การใช้และการจัดการภายหลังการบริโภค
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
เลิศพร ภาระสกุล (2555) อธิบายความหมายของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวว่ามีลกั ษณะ
เป็ นกระบวนการประกอบไปด้วยขัน้ ตอนต่าง ๆ โดยเริ่มขัน้ ตอนจากการที่นักท่องเที่ยวเกิดความ
ต้อ งการในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ได้รับ การกระตุ้น จนกระทั่ง นัก ท่ อ งเที่ ย วได้
ตอบสนองความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวจึงทาให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวขึน้
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ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภคทางการท่องเทีย่ ว
โมเดลผูบ้ ริโภค เป็ นการศึกษาถึงเหตุจงู ใจที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการของ
ผูบ้ ริโภค ซึ่งเริ่มมาจากสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ทัง้ ที่เป็ นปั จจัยที่ควบคุมได้และที่เป็ นปั จจัยที่ควบคุม
ไม่ได้ จนเกิดเป็ นความต้องการของผูบ้ ริโภค และสิ่งกระตุน้ นัน้ เข้ามาในความรูส้ ึกนึกคิดของผูซ้ ือ้
(Buyer’s Black Box) เปรียบเสมือนเป็ นกล่องดา ซึ่งผูผ้ ลิตยังไม่สามารถคาดคะเนได้ ซึ่งความรูส้ ึก
นึกคิดของผูซ้ ือ้ จะได้รบั อิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผูซ้ ือ้ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของวัฒนธรรมสังคม
และจิ ต วิ ท ยาที่ ผู้ซื อ้ ได้รับ จากนั้น จึ ง มี ก ารตอบสนองของผู้ซื อ้ (Buyer’s Response) หรือ การ
ตัดสินใจซือ้ ของผูซ้ ือ้ (Buyer’s Purchase Decision) (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, 2538)
สิ่งกระตุ้น (Stimulus)
อาจเกิ ด ขึน้ จากภายใน (Inside Stimulus) หรือ มี สิ่ ง มี ก ระตุ้น จากภายนอก (Outside
Stimulus) โดยสิ่งกระตุน้ จากภายนอกประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ สิ่งกระตุน้ ทางการตลาด และสิ่ง
กระตุน้ อื่น ๆ
1. สิ่งกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ นสิ่งกระตุน้ ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ
หรือส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง องค์ประกอบหลายๆอย่างที่เป็ นปั จจัย
ทางการตลาดที่ควบคุม ได้ และนามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทางด้านการตลาด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค ซึ่ง จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2554) ได้แบ่งส่วนประสมทาง
การตลาดท่องเที่ยวได้ 10 ประการ (10 Ps) เพื่อให้ครอบคลุมการตลาดด้านการท่องเที่ยว จึงมีการ
พิจารณาถึงปั จจัยทั้งในด้านการตลาด (Marketing) การปฏิบัติการ (Operation) และทรัพยากร
มนุษย์ (Human resource) ซึ่งประกอบไปด้วย
1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ผปู้ ระกอบธุรกิจเสนอขายไม่ว่าจะเป็ นสินค้าหรือ
บริการที่ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภค ผลิตภัณฑ์ของการท่องเที่ยวจะประกอบไปด้วยสินค้า
ที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม รวมไปถึงการบริการที่คาดว่าจะตอบสนองต่อความต้องการและ
สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกรณี ของบริษัทนาเที่ยวคือการอานวย
ความสะดวกในการท่องเที่ยวโดยการจัดหาสินค้าและบริการหลายประเภทให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น
การสารองห้องพัก การบริการรถ เป็ นต้น
1.2 ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่อยู่ในรูปของตัวเงิน หรือเป็ นมูล
ค่าที่ตอ้ งจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ สาหรับธุรกิจท่องเที่ยวราคา คือ จานวนเงินที่
นัก ท่ อ งเที่ ย วต้อ งจ่ า ยตามมูล ค่ า ของสิ น ค้าและบริก าร ซึ่ง จะมี ก ารก าหนดราคาเพื่ อ แสดงถึ ง
ภาพลักษณ์ขององค์กรและคุณค่าหรือความพึงพอใจในสายตาของผูบ้ ริโภค ซึ่งเป็ นราคาทางจิตใจ
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มากกว่าการตั้งราคาโดยการคานวณต้นทุน จึงมี การตั้งราคาตามอุปสงค์หรือการตั้งราคาตาม
คู่แข่งซึ่งเป็ นราคาที่แท้จริง
1.3 สถานที่หรือช่องทางการจัดจาหน่าย (Place or Channel of Distribution) หมายถึง
กลไก หรือกระบวนการ รวมถึงวิธีการที่เก็บรักษา ดูแลคลังสินค้า และกระจายสินค้าหรือบริการ
เคลื่อนย้ายจากผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จาหน่ายไปสูผ่ บู้ ริโภคอย่างครบถ้วน รวดเร็วและปลอดภัย โดยช่อง
ทางการจัดจาหน่ายในธุรกิจท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจาก
ผู้ผ ลิ ต ไปให้ผู้บ ริโภคในสถานที่ แ ละเวลาที่ เหมาะสมกับ ความต้อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง
ประกอบด้วยองค์กรต่าง ๆ ในการท่องเที่ ยวทัง้ ในส่วนของภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัทนาเที่ยว
บริษัทขนส่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็ นต้น
1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นกระบวนการดาเนินกิจกรรมการสื่อสาร การ
ออกแบบและสร้างสิ่งจูงใจ ทัง้ การใช้บุคคลและไม่ใช้บคุ คล เพื่อกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจ
ตระหนักรูแ้ ละเกิดพฤติกรรมการซือ้ สินค้าหรือบริการขึน้ โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภค
ได้ดีและเร็วที่สดุ ผ่านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล และการส่งเสริมการขาย
ทัง้ นีเ้ พื่อให้สินค้าหรือบริการเคลื่อนย้ายจากผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จาหน่ายไปสู่ผบู้ ริโภคให้มากที่สดุ และ
เร็วที่สดุ
1.5 คนหรือพนักงาน (People) โดยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ตอ้ ง
อาศัยแรงงานคนหรือพนักงาน เพื่อจัดหา บริการและส่งมอบการบริการให้แก่ ลูกค้า นอกจากนีย้ งั
เป็ นส่วนสาคัญในการช่วยแก้ไขปั ญหาให้แก่ลกู ค้าในด้านต่าง ๆ ทัง้ นีเ้ พื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ลกู ค้า ซึ่งนอกจากพนักงานแล้ว นักท่องเที่ยวและชุมชนก็เป็ นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวด้วย
1.6 กระบวนการ (Process) เป็ นขัน้ ตอนในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่ง
นักท่องเที่ยวจะมีสว่ นร่วมในขัน้ ตอนของการผลิตและส่งมอบบริการ
1.7 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) หมายถึง รูปแบบที่มีลกั ษณะ
ทางกายภาพรวมไปถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ระหว่างการให้บริการที่มีผลต่อประสบการณ์ของลูกค้าที่
กระทบต่อความพึงพอใจ ทั้งในขณะที่ลูกค้าซือ้ สินค้าและบริการ รวมไปถึงขณะที่ลูกค้าบริโภค
สินค้า เช่น การตกแต่งสานักงาน อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก แสงไฟ เสียงดนตรี เป็ นต้น
1.8 การเพิ่ม ผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and quality) หมายถึง การเพิ่มจานวน
ผลลัพ ธ์ท่ีผลิตได้ให้ม ากกว่าปั จจัยที่ใช้ในการผลิต ซึ่งในด้านของธุรกิจการให้บริการจะมี ความ
ยุ่งยากในการวัดผล จึงมีการนับจานวนของผูใ้ ช้บริการเป็ นผลผลิต รวมถึงมีการนาปั จจั ยสาคัญ
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อื่น ๆ เข้ามาช่วยในการวัดผล เช่น ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ความภักดีของลูกค้า ความถี่ใน
การท่องเที่ยว เป็ นต้น รวมถึงการวัดรายได้ท่ีได้จากการให้บริการเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เสียไป
มาร่วมวัดผลด้วย
1.9 การจัดแพ็กเกจและโปรแกรม (Programming and packaging) หมายถึง การจัดรวม
สิ น ค้า และบริก ารหลายประเภทเข้า ด้ว ยกัน อย่ า งเหมาะสม โดยมี ก ารคิ ด ราคารวบยอด ซึ่ ง
โดยทั่วไปจะมีราคาถูกกว่าการจ่ายแยกแต่ละสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างเฉพาะเจาะจง
1.10 การเป็ นหุน้ ส่วนธุรกิจ (Partnership) หมายถึง การประสานงานความร่วมมือระหว่าง
กลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจ สาหรับในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ผูผ้ ลิตต่าง
ๆ เช่ น โรงแรม บริษั ท ทัวร์ บริษั ท ขนส่ง ร้านอาหาร เป็ นต้น รวมไปถึ งหน่ วยงานของรัฐ คนใน
ท้องถิ่นและผูม้ ีสว่ นได้เสียทัง้ หมด
2. สิ่ ง กระตุ้น อื่ น ๆ (Other stimulus) คื อ สิ่ ง กระตุ้น ความต้อ งการของผู้บ ริโภคที่ อ ยู่
ภายนอก ซึ่ง นัก การตลาดไม่ อ าจจะควบคุม ได้ เช่ น สิ่ ง กระตุ้น ทางเศรษฐกิ จ สิ่ ง กระตุ้น ทาง
เทคโนโลยี สิ่งกระตุน้ ทางกฎหมายและการเมือง สิ่งกระตุน้ ทางวัฒนธรรม เป็ นต้น
กล่องดา
กล่องดาหรือความรูส้ ึกนึกคิดของผูซ้ ือ้ (Buyer’s Black Box) เปรียบความรูส้ กึ นึกคิดของผู้
ซือ้ ที่เป็ นเสมือนกล่องดาที่ผูผ้ ลิตหรือผูข้ ายไม่ทราบได้ เป็ นกระบวนการทางความคิดที่ผูข้ ายไม่
สามารถมองเห็นได้ ดังนัน้ การทาความรูส้ ึกนึกคิดของผูบ้ ริโภค จึงศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ ือ้ และ
กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อพฤติกรรมหรือลักษณะของนักท่องเทีย่ ว
ปั จจัยที่มี ผ ลต่อพฤติกรรมหรือลักษณะของนักท่องเที่ยว ประกอบไปด้วยปั จจัยต่าง ๆ
ได้แก่ ปั จจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
1. ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
1.1 แรงจูงใจ (Motivation) เป็ นกระบวนการภายในบุคคลที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ
เป็ นความต้องการที่ได้รบั การกระตุน้ จากภายในเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนัน้ และมีแรงกระตุน้ เป็ นตัว
ทาให้เกิดการกระตุน้ อย่างรุ นแรงเพื่อให้เกิดการตอบสนองที่พอใจ โดยนักวิชาการหลายท่านได้
ศึ ก ษาถึ ง กระบวนการทางานของแรงจู ง ใจ เช่ น การจู ง ใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory of
motivation) ที่มีพืน้ ฐานมาจากความต้องการของมนุษย์ท่ีมีความไม่สิน้ สุด ซึ่งจะมีเรียงลาดับจาก
ความส าคัญ จากมากไปน้อ ย เมื่ อ ความต้อ งการในระดับ ต่ าได้รับ การตอบสนองก็ จ ะมี ค วาม
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ต้องการที่สงู ขึน้ มาแทนที่ โดยมีลาดับขัน้ ของความต้องการ 5 ขัน้ ซึ่งแรงจูงใจในแต่ละขัน้ จะส่งผล
ต่อพฤติกรรมของนักท่องที่แตกต่างกันไป ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 คือ ความต้องการด้านกายภาพ ซึ่งเป็ นความต้องการที่จาเป็ นต่อร่างกาย ซึ่งส่งผล
ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในเรื่องของความต้องการท่องเที่ยวเพียงเพื่อพักผ่อน หลีกหนีความ
วุ่นวายหรือเพื่อบาบัดรักษาสุขภาพ เป็ นต้น
ขัน้ ที่ 2 คือ ความต้องการความปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในเรื่องของ
ความต้องการความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว ความมั่นใจในการไม่ถูกหลอกหลวงในการ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ในด้านการท่องเที่ยว
ขัน้ ที่ 3 คือ ความต้องการยอมรับจากสังคมหรือความต้องการความรักและการยอมรับการ
เป็ นส่วนหนึ่ งของสังคม ส่งผลต่ อพฤติก รรมการท่ อ งเที่ ยวในด้านต่ าง ๆ เช่ น การเข้าร่วมกลุ่ม
ท่องเที่ยวกับกลุม่ ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันตัวอย่างเช่น กลุม่ นักดูนก กลุม่ นักเดินป่ า
ขั้นที่ 4 คือ ความต้องการการยกย่องนับถื อ โดยส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว เช่ น
ความต้องการพักในที่พกั ระดับ 5 ดาว เป็ นต้น
ขัน้ ที่ 5 คือ ความต้องการเป็ นตัวของตัวเองหรือความต้องการความสาเร็จสูงสุดในชีวิต
ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว เช่น ความต้องการท่องเที่ยวรอบโลก
อย่างไรก็ตามมาสโลว์ได้เพิ่มความต้องการที่มีต่อภาวะจิตใจอีก 2 ขัน้ คือ ความต้องการที่
จะได้ทราบและเกิดความเข้าใจ ทาให้มนุษย์ตอ้ งการหาคาตอบเพื่อตอบสนองความอยากรู ้ ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในเรื่องของการแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างด้าน
วัฒ นธรรมต่าง ๆ และความต้องการความสวยงาม ทาให้ม นุษย์มีพ ฤติกรรมในการแสวงหาสิ่ ง
สร้างสรรค์และรักษาสิ่งสวยงาม ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในเรื่องของการท่องเที่ยวตาม
สถานที่ธรรมชาติและศิลปะ
2. ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ปั จจัยภายนอก หมายถึง ปั จจัยระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม โดยปั จจัยภายนอกที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย
2.1 ปั จ จัยด้านวัฒ นธรรม (Culture Factor) จะส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวใน
หลายด้าน และเป็ นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลจากการหล่อหลอม ลักษณะนิสยั
และความคิ ด เช่ น ค่ า นิ ย ม เชื ้อ ชาติ ความเชื่ อ ทางศาสนา ถิ่ น ที่ อ ยู่ ท างภู มิ ศ าสตร์ เป็ น ต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยมของนักท่องเที่ยวซึ่งจะถูกหล่อหลอมมาจากบรรทัดฐานจากครอบครัว
หรือ สถาบัน ทางสัง คมของนัก ท่ อ งเที่ ย ว ในด้า นเชื ้อ ชาติ แ ละความเชื่ อ ทางศาสนา จะท าให้
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นักท่องเที่ยวที่มา จากกลุม่ วัฒนธรรมที่มีเชือ้ ชาติหรือศาสนาใกล้เคียงกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ที่ใกล้เคียงกัน ทาให้มีการเดินทางไปแสวงบุญ หรืออยากเรียนรูถ้ ึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่
ทาให้เกิดพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างกัน ทัง้ ในด้านของการเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวและรูปแบบของการท่องเที่ยว ซึ่งวัฒนธรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาแบบแผนอยู่
เสมอ
2.2 ชัน้ ของสังคม (Social Classes) เป็ นการจัดลาดับบุคคลต่าง ๆ ในสังคมออกเป็ นกลุ่ม
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยสมาชิกในแต่ละชัน้ จะมีค่านิยม ความสนใจ และพฤติกรรมที่คล้ายกัน
โดยปั จ จัย ที่ น ามาแบ่ ง ชนชั้น ทางสัง คม คื อ รายได้ อาชี พ และรู ป แบบการด ารงชี วิ ต รวมถึ ง
การศึกษา สถานที่พานัก ชาติตระกูล ตาแหน่งหน้าที่และบุคลิกลักษณะของบุคคล เป็ นต้น ดังนัน้
ชัน้ ของสังคมจะส่งผลต่อการซือ้ สินค้าและบริการการท่องเที่ยวรวมถึงสื่อในการเข้าถึงแต่ละชัน้ ของ
สังคมด้วย เช่น กลุ่มชนชัน้ สูงที่มีฐานะการเงินมั่นคง ก็จะมีอานาจในการซือ้ อย่างพอเพียง ทาให้
การใช้บริการทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง โดยเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มี ช่ือเสียงและโรงแรม
ชัน้ หนึ่ง
2.3 กลุ่ม อ้า งอิ ง (Reference group) คื อ กลุ่ม ที่ บุ ค คลเกี่ ย วข้อ งด้วย ซึ่ง จะมี ส่ง ผลต่ อ
ทัศนคติ การประเมิ นทางเลื อก รวมไปถึงพฤติกรรมของบุคคลอย่างมาก โดยกลุ่ม อ้างอิงจะมี
อิทธิพลในด้านพฤติกรรม การดาเนินชีวิต รวมไปถึงการมีอิทธิพลต่อการซือ้ สินค้าและบริการการ
ท่องเที่ยว เพราะต้องการเป็ นที่ยอมรับจึงปฏิบตั ิตามความคิดเห็นของกลุ่ม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้
เป็ นกลุ่มปฐมภูมิ คือกลุ่มเพื่อนสนิท ครอบครัว และกลุ่มทุติยภู มิ ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน ร่วมอาชีพ
ร่วมสถาบัน และบุคคลต่าง ๆ ในสังคม
2.4 ผู้น าความคิ ด เห็ น (Opinion Leader) เป็ น สมาชิ ก ของกลุ่ม ที่ มี อ านาจและความ
คิดเห็นที่เป็ นที่ยอมรับ โดยจะเป็ นผูท้ ่ีมีความรูใ้ นข้อมูลมากกว่าสมาชิกคนอื่น และมีความรูพ้ ิเศษ
เกี่ยวกับสินค้าการท่องเที่ยวและบริการที่แตกต่างจากคนอื่น นอกจากนีย้ งั มีความกระตือรือร้นที่จะ
หาข้อมูลในวงกว้างและในเชิงลึกจนเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ ๆ ซึ่งแหล่งข้อมูลทางธุรกิจแบ่งตาม
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2556) ได้ 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ
2.4.1 ข้อมูล จากผู้ประกอบธุ รกิจ (Commercial Information Source) เป็ นแหล่งข้อมูล
จากการโฆษณาและส่งเสริมการขายของบริษัทนาเที่ยว และการให้บริการที่พกั ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ไม่มี
การเพิ่มเติมความคิดเห็นส่วนบุคคลเข้าไปด้วย
2.4.2 ข้อ มู ล จากกลุ่ ม สัง คม (Social Information Source) เป็ น ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รับ ระหว่ า ง
บุคคลจากกลุ่มอ้างอิง ผูน้ ากลุ่ม ด้านความคิดเห็นรวมไปถึงกลุ่ม อื่น ๆ ในสังคม ซึ่งข้อมูลจะถูก
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เพิ่มเติมความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการกระตุน้ หรือยับยัง้ การตัดสินใจซือ้ สินค้า
และบริก าร โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในปั จ จุบัน กลุ่ม อ้างอิ งที่ เป็ น ผู้ท รงอิ ท ธิ พ ลในสื่ อออนไลน์เป็ น
แหล่งข้อมูลที่สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการของผูบ้ ริโภคอย่างมาก ทา
ให้นักการตลาดใช้เป็ นแหล่งในการเผยแพร่ขอ้ มูลสินค้าหรือบริการ กลุ่มบุคคลประเภทนีอ้ าจเป็ น
บุคคลที่มีช่ือเสียง เช่น นักแสดง บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้น ๆ เช่น แพทย์ หรือเป็ น
กลุม่ บุคคลธรรมดาที่มีอิทธิพลพอที่จะทาให้ผตู้ ิดตาม (Follower) รูส้ กึ เชื่อถือและคล้อยตามได้ โดย
เป็ นบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว ถ่ายทอดและแบ่งปั นเรื่องราวที่ตนเองสนใจ
จนกระทั่ งมี อิ ท ธิ พ ลกั บ ผู้ อ่ื น (Amateur Reviewer) หรื อ เป็ นการรวมกลุ่ ม ของบุ ค คลที่ มี
ประสบการณ์ ก ารใช้สิ น ค้า หรือ บริก ารประเภทเดี ย วกัน (User Group) รวมถึ ง กลุ่ม ลูก ค้า ที่ มี
ทัศนคติในแง่ลบต่อสินค้าหรือบริการแล้วใช้พืน้ ที่ในสังคมออนไลน์เพื่อระบายความคับข้องใจของ
ตน (ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย, 2556)
2.5 ครอบครัว (Family) คือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือด การแต่งงานรวมถึง
การอุป การะเข้ามาใช้ชี วิ ต อยู่ในครอบครัว เดี ย วกัน โดยค่ า นิ ย มและทัศ นคติ จ ะได้รับ มาจาก
ครอบครัวมากที่สดุ โดยอาจรับมาจากการหล่อหลอมตัง้ แต่เด็ก หรือความสนใจที่คล้ายคลึงกันของ
คู่ส ามีและภรรยา ซึ่งลักษณะครอบครัวที่แตกต่างกันก็จ ะส่งผลต่อรู ปแบบการใช้ชีวิตที่ต่างกัน
รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคที่ต่างกัน อย่างไรก็ตามความสนใจในครอบครัวอาจแตกต่างกันไป
เพราะผลกระทบจากปัจจัยในด้านอื่น เช่น เพศและอายุ
ลักษณะการตัดสินใจซือ้ ของนักท่องเทีย่ ว
การตัดสินใจซือ้ ของนักท่องเที่ยวเป็ นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจ เพราะ
เป็ นการซือ้ บริการซึ่งจับต้องไม่ได้ (Intangible) นอกจากนีย้ งั ถูกพิจารณาว่าเป็ นสิ่งฟุ่ มเฟื อยเพราะ
ผูซ้ อื ้ ไม่มีสิทธิ์ถาวรในสินค้าหรือบริการนัน้
ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2551) กล่าวว่า ในกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของนักท่องเที่ยวจะมี
ขัน้ ตอนต่าง ๆ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 การตระหนักถึงความต้องการซือ้ (Need awareness) จะเกิดเมื่อผูบ้ ริโภครับรู ถ้ ึง
ความต้องการที่เกิดจากสิ่งที่ตนมีอยู่กับสิ่งที่ตนต้องการ โดยการตระหนักถึงความต้องการซือ้ เกิด
ได้จาก 2 ลักษณะ คือ
1. การถูกกระตุน้ จากปัจจัยภายใน เช่น เกิดจากประสบการณ์ในอดีตความต้องการต่าง ๆ
หรืออัตลักษณ์สว่ นบุคคล
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2. การถูกกระตุน้ จากปัจจัยภายนอก โดยบุคคลหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สื่อ คาบอก
เล่าจากเพื่อนหรือคนรูจ้ กั
ขัน้ ที่ 2 การหาข้อมูล (Information search) เป็ นสิ่งที่นกั ท่องเที่ยวต้องการเมื่อเกิดความไม่
มั่นใจในข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งปริมาณข้อมูลที่นักท่องเที่ยวต้องการเสาะหาเพิ่มเติมขึน้ อยู่กับปริมาณ
ข้อมูลที่มีอยู่เดิม ความกระตือรือร้นของนักท่องเที่ยว และความพึงพอใจในการหาข้อมูลและข้อมูล
ที่ได้รบั ซึ่งแหล่งในการหาข้อมูลมาจาก
1. การค้นหาข้อมูลภายใน (Internal search) ซึ่งเกิดจากการระลึกถึงความทรงจาในอดีต
จากประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผ่านมา
2. การค้น หาข้อ มู ล จากภายนอก (External source) จากบุ ค คลรอบข้า ง (Personal
source) ได้แ ก่ เพื่ อ น ครอบครัว หรื อ คนรู จ้ ัก จากสื่ อ เชิ ง พาณิ ช ย์ (Commercial source) เช่ น
โฆษณา พนักงานขาย การจัดแสดงต่าง ๆ จากสื่อสาธารณะ (Public source) เช่น การวิจารณ์
บทความแนะนาสถานที่ ท่อ งเที่ย วหรือบทความเกี่ ยวกับ การท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ งใน
ปั จ จุบัน และจากแหล่ ง ประสบการณ์ (Experiential source) ได้แ ก่ ประสบการณ์ ต รงในการ
ท่องเที่ยวนัน้ เป็ นต้น
ขั้น ที่ 3 การประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation of alternatives) โดยเป็ นพฤติ ก รรมการ
ประเมินผล โดยให้ความสนใจลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าและบริการ เกิดจากการพิจารณา
สิ่งที่ตรงกับความต้องการของตัวนักท่องเที่ยวเอง ซึ่งจะมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาส่งผลต่อการประเมิน
ทางเลือกดังกล่าว เช่น ประสบการณ์ การรับรู ้ ทัศนคติ เป็ นต้น ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ
เช่ น ชื่ อ บริษั ท ตราสิ น ค้า ความรวดเร็ว ของการบริก าร สถานที่ พั ก ที่ มี บ รรยายกาศดี เป็ น ต้น
จากนัน้ จึงนามาจัดลาดับความสาคัญของคุณสมบัติต่าง ๆ และนามาประเมินทางเลือก
ขัน้ ที่ 4 การตัดสินใจซือ้ (Purchase decision) โดยนักท่องเที่ยวจะมีการตัดสินใจซือ้ โดย
พิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ ที่สืบค้นได้ ซึ่งเกิดเป็ นความต้องการซือ้ โดยทัศนคติของผูใ้ กล้ชิดหรือ
ผูเ้ กี่ยวข้องในกระบวนการซือ้ จะส่งผลต่อความต้องการซือ้ ของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงความต้องการ
ซือ้ ของตัวนักท่องเที่ยวเอง เช่น ในครอบครัวที่มีเด็ก ความต้องการของเด็กจะมีอิทธิพลต่อความ
ต้องการซือ้ นัน้ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจซือ้ อาจไม่ตรงกับความต้ องการซือ้ เสมอไป เนื่องจากมี
ปัจจัยแทรกระหว่างความตัง้ ใจซือ้ กับการซือ้ จริง เช่น ข่าวไม่สงบทางการเมืองหรือข่าวภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติของประเทศที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ความไม่พอใจลักษณะการขายของผูข้ าย ทาให้การ
ตัดสินใจซือ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ (จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์, 2554)
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ขัน้ ที่ 5 พฤติกรรมหลังการซือ้ (Post purchase behavior) ขึน้ อยู่กับความรูส้ ึกหลังจากที่
ได้รับ การบริก าร โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วจะประเมิ น จากสิ่ ง ที่ ค าดหวัง และสิ่ ง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้รับ
ประสบการณ์จากการรับบริการนัน้ โดยหากประสบการณ์มากกว่าที่คาดหวังก็จะส่งผลต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวมาก หากประสบการณ์ท่ไี ด้รบั เท่ากับที่นกั ท่องเที่ยวคาดหวังนักท่องเที่ยว
จะพึงพอใจกับการบริการนัน้ แต่หากได้รบั ประสบการณ์นอ้ ยกว่าที่คาดหวังนักท่องเที่ยวจะไม่พึง
พอใจและอาจเกิ ด การบอกต่ อ ในลั ก ษณะปากต่ อ ปาก รวมถึ ง ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของ
นักท่องเที่ยวในภายหลัง ซึ่งตัวกาหนดความคาดหวังได้แก่ สื่อ คาแนะนาต่าง ๆ ดั งนัน้ ความพอใจ
จึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ซา้ ความจงรักภักดีต่อบริษัทหรือชื่อเสียงของบริษัท
การตอบสนองของผู้ซอื้ (Buyer’s Response)
การตอบสนองของผูซ้ ือ้ คือ การตัดสินใจซือ้ ซึ่งจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
1. การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice)
2. การเลือกตราสินค้า (Brand Choice)
3. การเลือกผูข้ าย (Dealer Choice)
4. การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchase Timing)
5. การเลือกปริมาณการซือ้ (Purchase Amount)
พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเทีย่ ว
พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวมี 9 ขัน้ ตอนดังนี ้ (บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา, 2549)
ขัน้ ตอนที่ 1 การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว (Tourism product)
การให้อานวยข้อมูลการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวเป็ นการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว
อย่างหนึ่งโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่ง ข้อมูลการท่องเที่ยวอาจเป็ นข้อมูลด้านวัฒนธรรมที่พักคมนาคม
เป็ นต้น
ขัน้ ตอนที่ 2 ความต้องการของนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคน (Need)
เมื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้รบั ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจะเกิดความต้องการขึน้ ภายใน
จิตใจโดยนักท่องเที่ยวจะต้องการสิ่งที่ ขาดไปเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับชีวิตเช่นการต้องการได้เห็นสิ่ง
ใหม่ ๆ เพื่อขจัดความเบื่อหน่าย
ขัน้ ตอนที่ 3 สิ่งจูงใจสาหรับนักท่องเที่ยว (Motivation)
เป็ นแรงกระตุน้ ที่เกิดจาก 2 ปั จจัยคือ Push factor เป็ นสิ่งกระตุน้ ให้หลีกหนีความจาเจใน
ชี วิ ต เพื่ อ ไปท่ อ งเที่ ย วและ Pull factor เป็ น สภาพที่ ดึง ดูด ใจให้ไ ปชมหรือ ท ากิ จ กรรมในแหล่ ง
ท่องเที่ยว
ขัน้ ตอนที่ 4 การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว (Decision making)
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เป็ น องค์ป ระกอบที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ การท่ อ งเที่ ย วมากหลัง จากรับ ข้อ มูล ข่ าวสารการ
ท่อ งเที่ ยวแล้วจะเกิด ความต้องการท่ องเที่ย วทั้ง จากแรงกระตุ้ น และสิ่ง จูง ใจเพื่ อประกอบการ
พิจารณาว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหนโดยคานึงถึงความประหยัดปลอดภัยและความสะดวกสบายเป็ น
เกณฑ์ซ่งึ จากการสารวจจะพบว่าปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวมี 8 ประการดังนี ้
1) จะไปท่องเที่ยวที่ไหน 2) จะไปท่องเที่ยวเมื่อไหร่ 3) จะไปท่องเที่ยวโดยใด 4) จะไปท่องเที่ยวกับ
ใคร 5) จะไปท่ องเที่ ยวนานเท่ าไหร่ 6) จะไปท่ องเที่ ยวเพื่ อ ชมอะไร 7) จะไปพัก แรมในสถานที่
ประเภทไหน 8) จะไปท่องเที่ยวแต่ละสถานที่กี่วนั
ขัน้ ตอนที่ 5 การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว (Planning for expenditure)
โดยปกติในการท่องเที่ยวทุกครัง้ จะต้องศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายยิ่งถ้าไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
ยิ่งมีค่าใช้จ่ายมากจึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้า 1-2 ปี เพื่อเก็บเงินไว้สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ ที่ตอ้ งการ
ขัน้ ตอนที่ 6 การเตรียมการเดินทาง (Travel preparation)
หลังจากที่ตดั สินใจเลือกสถานที่เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วในขัน้ ตอนนีก้ ็จะเป็ นขัน้ ตอนของ
การเตรียมการเดินทางในเรื่องของการจองตั๋วพาหนะเดินทางการยืนยันการเดินทางจัดทาเอกสาร
เดินทางเป็ นต้น
ขัน้ ตอนที่ 7 การเดินทางท่องเที่ยว (Travel)
เป็ น การออกเดิ น ทางจากบ้า นเพื่ อท่ อ งเที่ ย วจนกระทั่ง เดิ น ทางกลับ บ้านโดยจะมี การ
ประเมินผลการท่องเที่ยวเป็ นระยะตามประสบการณ์ท่ไี ด้รบั
ขัน้ ตอนที่ 8 ประสบการณ์นกั ท่องเที่ยว (Experience)
เมื่อมีการประเมินผลการเดินทางท่องเที่ยวแล้วจากสภาพแวดล้อมผูค้ นสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ก็จะได้ผลของประสบการณ์ท่องเที่ยวคือ
1. มีความพึงพอใจ
2. ไม่มีความพึงพอใจ
ขัน้ ตอนที่ 9 ทัศนคติของนักท่องเที่ยว (Attitude)
เมื่อนักท่องเที่ยวได้รบั ประสบการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็จะเกิดทัศนคติต่อการท่องเที่ยวใน
แต่ละครัง้ ถ้าหากมีความพึงพอใจก็จะเกิดทัศนคติท่ีดีแล้วมาเที่ยวต่อหรือบอกต่อคนรอบข้างแต่ถา้
หากไม่พงึ พอใจก็จะมีทศั นคติท่ไี ม่ดีทาให้ไม่อยากมาเที่ยวอีกและบอกต่อกับบุคคลอื่นในทางที่ไม่ดี
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว จะเห็ น ได้ว่ า พฤติ ก รรมการ
ท่องเที่ยว คือ การกระทาสิ่งหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวของ
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บุ ค คลนั้ น ๆ โดยมี พ ฤติ ก รรมที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป หน่ ว ยงานหรื อ ผู้ป ระกอบการจะต้อ ง
ท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของ
นัก ท่ องเที่ ยวให้ได้ม ากที่ สุด โดยผู้วิจัย ได้แบ่ ง พฤติ กรรมการท่อ งเที่ ยวของนัก ท่อ งเที่ย วไว้ คื อ
วิธีการเดินทาง บุคคลที่เดินทางด้วย จานวนครัง้ ค่าใช้จ่าย ช่วงเวลาเดินทาง และวัตถุประสงค์การ
ท่องเที่ยว เพื่อนามาวิเคราะห์ผลการวิจยั ให้ได้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัส
นิคม

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ภาพลั ก ษณ์ เ ป็ นข้ อ เท็ จ จริ ง (objective fact) และการประเมิ น ส่ ว นตั ว (personal
judgement) และกลายเป็ นภาพที่ฝังอยู่ในความรู ส้ ึกของบุคคล โดยข้อเท็จจริงที่บุ คคลใดบุคคล
หนึ่งไปประสบมาอาจแตกต่างจากความเป็ นจริงก็ได้ เนื่องจากการรับรูก้ ารเรียนรูข้ องแต่ละบุคคล
มีความแตกต่างกัน ทาให้การประเมิ นส่วนตัวของบุคคลต่อเหตุการณ์หนึ่งๆนั้นมีการตีความให้
สอดคล้องกับการเรียนรูแ้ ละการรับรูข้ องบุคคลส่งผลให้ภาพลักษณ์ในความรู ส้ ึกนึกคิ ดของแต่ละ
คนมี ความแตกต่างกันและยากที่ จะเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ คือการ
เปลี่ยนแปลงการรับรูข้ องมนุษย์ซ่งึ เป็ นโครงสร้างทางความคิด ความรู ้ ความเชื่อ และทัศนคติเป็ น
องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบดังกล่าวถูกนามาใช้ประเมินภาพลักษณ์ท่ีบุคคลไปประสบมา ถ้า
สอดคล้อ งกั บ การเรี ย นรู ้แ ละการรับ รู ้ตั้ง แต่ อ ดี ต บุ ค คลนั้น จะยอมรับ ภาพลัก ษณ์ แต่ ถ้า ไม่
สอดคล้องบุคคลนัน้ จะปฏิเสธ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) ทาให้ภาพลักษณ์ กลายเป็ นสิ่งที่มีบทบาท
สาคัญ ในการกาหนดความคิดของปั จเจกบุคคลในการสนองหรือตัดสินสิ่งต่างๆรอบตัว ดังนั้น
องค์กร หน่วยงาน สถาบันต่ างให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ตามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีการกล่าวถึงภาพลักษณ์อย่างแพร่หลายทัง้ ใน
วงกว้างและในมุม มองที่ เฉพาะเจาะจง เช่ น ภาพลัก ษณ์ขององค์กร ภาพลัก ษณ์ของสภาบัน
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ภาพลักษณ์ของปั จ เจกบุคคล ส่งผลให้ปัจเจกบุคคลเกิดพฤติกรรม
ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ตามภาพลักษณ์ท่ีเกิดขึน้ (อภิชัจ พุกสวัสดิ์, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับ อรสา
ปานขาว (2543) ที่กล่าวว่าภาพลักษณ์ ในด้านจิตวิทยาเป็ นการกาหนดทิศทางพฤติกรรมของ
ปัจเจกชนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่รอบตัว จะมีแนวโน้มที่แสดงพฤติกรรมเชิงบวก แต่ถา้ หากบุคคล
นัน้ มีภาพลักษณ์เชิงลบต่อสิ่งเหล่านัน้ ก็จะมีแนวโน้มที่แสดงพฤติกรรมเชิงลบเช่นกัน สิ่งสาคัญคือ
ภาพลักษณ์ก่อให้เกิดอคติ(bias) เพราะภาพลักษณ์เป็ นเรื่องฝังใจ ยากที่จะแก้ไข ภาพลักษณ์เป็ น
สิ่งค่อนข้างถาวร และเป็ นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยาก ถ้ามองว่าอะไรเป็ นสิ่งที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
จะถูกมองว่าดีไปด้วย แม้แต่สิ่งที่ไม่ดีจะถูกมองว่าดีไปด้วย และถ้ามองว่าอะไรเป็ นสิ่งไม่ดีทกุ สิ่งทุก
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อย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนัน้ ก็ไม่ดีไปหมด แม้แต่สิ่งที่ดีก็อาจถูกมองด้วยความเคลือบแคลงสงสัย ไม่
แน่ใจว่าดีหรือไม่ เป็ นต้น
เมื่อศึกษาถึงภาพลักษณ์ขา้ งต้นที่เป็ นตัวกาหนดทิศทางในการเกิดพฤติกรรมของบุคคลไม่
ว่า จะเป็ น ไปในทางบวก หรือ ทางลบ โดยสุกัญ ญา เจริญ ศรี (2552) กล่า วว่ า พฤติ ก รรมการ
ท่องเที่ยวนัน้ เป็ น พฤติกรรมที่แสดงออกแตกต่างกันตามลักษณะของแต่ละบุคลมีมากมายหลาย
รูปแบบ ซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันด้วย โดยสรุปพฤติกรรมการท่องเที่ยว
หมายถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ต่างกันของแต่ละบุคคลจากการอบรมเลีย้ งดู การศึกษา
เพศ รสนิยม วัย เชือ้ ชาติ ศาสนา และประสบการณ์ซ่งึ ทาให้มีลกั ษณะความต้องการในการเลือก
รูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันตามความพึงพอใจของตนปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของแต่ละบุคคลขึน้ อยู่กบั ภาพลักษณ์ท่ไี ด้รบั รู ้
รวมไปถึงปั จจัยส่วนบุคคลตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ Goeldner and Ritchie (2003)
กล่ า วว่ า ลั ก ษณ ะเฉพาะของนั ก ท่ องเที่ ย วแต่ ล ะคนมี อิ ท ธิ พ ลมาจากตั ว แปรทางด้ า น
ประชากรศาสตร์ (Demographic Variables) ตัวแปรประเภทนีเ้ ป็ นตัวแปรที่อยู่ในตัวนักท่องเที่ยว
นั่นเอง เช่ นอายุ เพศ การศึกษา ขนาดครอบครัว การดาเนินชี วิตและครอบครัว อาชี พ รายได้
ศาสนาและสัญชาติ เป็ นต้น ตัวแปรประเภทนีไ้ ด้รับความนิยมมากที่สดุ ในการนามาใช้เป็ นเกณฑ์
การแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยว เพราะความอยากได้ ความนิยม อัตราการใช้บริการอุตสาหกรรม
ท่ อ งเที่ ย วมี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งหรื อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ตั ว แปรทางด้ า นลั ก ษณ ะ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่
1.ช่ ว งอายุ แ ละวัฏ จัก รชี วิ ต (Age and Life-cycle Stage) การที่ มี ก ารน าเอาช่ ว งอายุ
และวัฏจักรชีวิตมาเป็ นเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยว เพราะความต้องการการท่องเที่ยว
และการพักผ่อนของบุคคลจะแปรเปลี่ยนไปตามวัย
2.เพศ ความแตกต่างระหว่างเพศ ทาให้นักท่องเที่ยวต้องการบริการทางการท่องเที่ยวที่
แตกต่างกัน เช่น เพศหญิงต้องการการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างสะดวกสบาย มีสิ่งอานวยความสะดวก
ไว้คอยบริการ คานึงถึงเรื่องความปลอดภัยและไม่ชอบการท่องเที่ยวที่ตอ้ งผจญภัยหรือผาดโผน
มากนัก ซึ่งตรงข้ามกับเพศชายที่ชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัยผาดโผน
3.การศึก ษา การศึกษาเป็ น องค์ป ระกอบหนึ่ งซึ่ง ผู้จัด การการท่องเที่ ยวให้ความสนใจ
เพราะการศึกษาเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ของคน การศึกษาเป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในการ
เดินทาง คนที่มีการศึกษาสูงกว่าจะเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวมากกว่าคนที่มีระดับการศึกษาต่า
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กว่า เนื่องจากคนที่มีการศึกษาสูงจะมีโลกทัศน์ท่ีก ว้างกว่า ทาให้อยากไปดูหรืออยากไปสัมผัสกับ
สิ่งที่ตนได้เรียนรูม้ า
4.อาชีพ อาชีพมีความสัม พันธ์อย่างใกล้ชิดกับรายได้และการศึกษา และแบบแผนชีวิต
บางอย่างก็มีสว่ นสัมพันธ์กบั อาชีพบางอย่าง ปัจจัยทัง้ หมดนีม้ ีผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยว
5.รายได้ รายได้เป็ นตัวแปรที่ สาคัญ ที่สุดในการกาหนดอานาจซือ้ ของผูบ้ ริโภคทางการ
ท่องเที่ยว อานาจทางการซือ้ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ผจู้ ดั การทางด้านการท่องเที่ยวจะต้องพิจารณาตลาด
จะเกิ ด ขึ ้น ได้ก็ ต่ อ เมื่ อ คนมี อ านาจซื ้อ จากการส ารวจของหลายหน่ ว ยงานแสดงให้เห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ทางตรงระหว่างรายได้ของครอบครัวและการเดินทาง ยิ่งรายได้มากขึน้ การเดินทาง
จะยิ่งมากขึน้ ตามไปด้วย รวมไปถึงพาหนะที่ใช้ในการเดินทางและจะใช้จ่ายเงินมากเพื่อค่าที่พัก
ค่าเที่ยว ค่าอาหาร และการซือ้ ของ รายได้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
รายได้เป็ นปั จจัยที่สาคัญ เริ่มตัง้ แต่ เป็ นตัวกาหนดว่าการท่องเที่ยวจะเป็ นจริงได้หรือไม่ จนกระทั่ง
ถึงเป็ นปั จจัยหนึ่งในการกาหนดรูปแบบการท่องเที่ยวในการศึกษา การใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมัก
ใช้รายได้เป็ นตัวแปรที่สาคัญในการคาดเดาพฤติกรรมการจ่ายของนักท่องเที่ยว
จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้วิจัยเล็งเห็ น ว่าตัวแปรการรับรู ข้ ่าวสาร ภาพลักษณ์ และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวนัน้ มีความสัมพันธ์กนั รวมไปถึงตัวแปรลักษณะประขากรศาสตร์ท่ีสง่ ผลให้
เกิ ด ปั จ จัย การเกิ ด การท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ ที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป ผู้วิ จัย จึ ง ต้อ งการที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูข้ ่าวสาร ภาพลัก ษณ์ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานของ
ประชาชนชาวไทย ว่ามีการรับรูข้ ่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด

ชุมชนจักสานพนัสนิคม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2563) อาเภอพนัสนิคมเป็ นอาเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
มีช่อื เสียงด้านเครื่องจักสาน ซึ่งเป็ นภูมิปัญญาโบราณถ่ายทอดจากรุน่ สู่รุน่ มายาวนาน และทุกวันนี ้
นอกจากสานเพื่อจาหน่ายแล้ว ด้วยแนวคิดของประธาน และสมาชิกกลุ่มจักสานไม้ไผ่ย่อยที่ 1
ร่วมต่อยอดให้ชมุ ชนแห่งนี ้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เปิ ดเป็ นศูนย์จกั สานใหญ่ท่สี ดุ ในโลก หวังเรียก
คนเข้ามาซือ้ สินค้าถึงแหล่งผลิตแทนการซือ้ ขายผ่านพ่อค้าคนกลางเท่านัน้
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ลักษณะเด่น
เนื่องจาก อ.พนัสนิคม เป็ นชุมชนเก่าแก่กว่าพันปี มีประวัติความเป็ นมาน่าสนใจ แถมเป็ น
แหล่งผลิตเครื่องจักสานสาคัญของประเทศ ทางจังหวัดชลบุรี และหน่วยราชการในท้องถิ่น จึงมี
การจัดงานประเพณี “บุญกลางบ้าน” ขึน้ เป็ นงานประจาทุกปี สืบต่อกันมายาวนาน ภายในงานจะมี
กิจกรรมทาบุญ การละเล่นท้องถิ่น และออกร้านขายสินค้าหัตถกรรมจากกลุม่ อาชีพต่างๆ
ประวัติ
การทาจักสาน งานหัตถกรรมพืน้ บ้านของอาเภอพนัสนิคม มีมาแต่ดงั้ เดิม พร้อมกับการ
เกิดชุมชน เนื่องจากชาวบ้านส่วนหนึ่งของอาเภอพนัสนิคม คือชาวลาวอพยพมาจากอาณาจักร
ลาว ซึ่งเป็ นเมืองขึน้ ของไทย ได้พาสมัครพรรคพวก อพยพมาสวามิภกั ดิ์กบั รัชกาลที่ 2 และที่ 3 ใน
พ.ศ. 2371 จึงโปรดให้ตงั้ บ้านเรือนอยู่แถวเมืองสมุทรปราการและอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ท่ีเมืองพระ
รถ ซึ่งต่อมาคือ เมืองพนัสนิคม ตามลาดับ ส่วนใหญ่ ชาวบ้านจะสานเครื่องใช้ในครัวเรือน และ
เครื่องมื อในการจับ สัตว์น ้า ไว้ใช้ในครัวเรือนของตนเอง ยามว่างเว้นจากการทานา นับว่าเป็ น
ความรูค้ วามสามารถที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษควบคู่กับอาชีพการทานา แต่เดิมเครื่องจักสาน
ทาเพียงเพื่อใช้ภายในครัวเรือนเท่านัน้ แต่ต่อมาก็เพื่อการแลกเปลี่ยนกับสินค้าตัวอื่น เช่น ข้าว ใน
รูปแบบธรรมดาที่เคยใช้กนั มา และเนื่องจากชุมชนนีอ้ ยู่ใกล้ตลาด จึงมีการนาผลผลิตในครัวเรือน
ออกมาสู่ระบบการซือ้ ขาย จนถึงปั จจุบนั ย้อนกลับไปประมาณ 10 ปี ให้หลัง ได้มีการพัฒนาฝี มือ
และรูปแบบขึน้ ตามลาดับ จึงทาให้มีเครื่องจักสานที่แปลกตา สวยงาม และประโยชน์ในการใช้สอย
ที่แตกต่างไปจากเดิมอีกมาก รวมทัง้ การนาบุคลากรที่มีความรูด้ า้ นนีแ้ ละการหารูปแบบและลาย
จากที่ อ่ื น มาปรับ ปรุ ง และพัฒ นาฝี มื อ ของชาวบ้านให้มี ค วามรู ก้ ว้า งขวางขึ น้ เพื่ อ การพัฒ นา
คุณภาพของเครื่องจักสานให้เป็ นที่นิยมของผูซ้ ือ้
ประมาณปี พ.ศ. 2520 เป็ นยุคที่เฟื่ องฟูของงานจักสานมาก เนื่องจากมีการเผยแพร่และ
ส่งออกจาหน่ายไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะทวีปยุโรป อเมริกา และได้นาตัวอย่างงานมาจาก
ประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปนุ่ เยอรมัน และอินโดนีเซีย มาสานแล้วพัฒนางานให้มีหลายรูปแบบ ซึ่ง
ทารายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมาก รวมทัง้ มีการนารู ปแบบมาจากต่างประเทศเพื่อจักสานตามที่
ตลาดต้องการ จึงทาให้งานจักสานของอาเภอ พนัสนิคมเป็ นที่รูจ้ กั และนิยมของตลาดผูซ้ ือ้ มากขึน้
ด้วยคุณ ภาพ รู ป แบบ ลวดลาย และความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ นอกเหนือจากเป็ น
เครื่องใช้ภายในครัวเรือนหรือเพื่อการจับสัตว์นา้ แต่โบราณเท่านัน้ อุปกรณ์วตั ถุดิบที่ใช้จะใช้ไม้ไผ่ท่ี
นามาทาจักสานนัน้ นามาจากหลายพืน้ ที่ เช่น ไม้ไร่จากเขาเขียว ไม้นวลจากปราจีนบุรีและจันทบุรี
เป็ นต้น ซึ่งแต่เดิมจะเป็ นไม้ไผ่ในพืน้ ที่ใกล้เคียง เช่น ตาบลพนม บ่อขาว และบ้านซ่อง ประเภทไม้
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ไผ่บา้ น และไม้สีสกุ ปล้องสัน้ แต่ต่อมาจานวนไม้ไผ่ได้ลดน้อยลงมากจนต้องซือ้ จากจังหวัดอื่น ซึ่ง
ไม้ไผ่นวลปล้องยาวจะเนือ้ ละเอียดมีความเหนียวและผ่าง่ายเหมาะแก่การจักสาน
จักสานใหญ่ทสี่ ุดในโลก กลุ่มชุมชนย่อยที่ 1
การทาจักสานของชาวบ้านพนัสนิคม มีการทามาตัง้ แต่สมัยบรรพบุรุษ นางปราณี มูลผลา
ประธานกลุ่มแม่บา้ นจักสานชุมชนพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ได้จดั ตัง้ ศูนย์การเรียนรูจ้ กั สาน
ใหญ่ ท่ีสุดในโลกขึน้ โดยมุ่งหวังให้อาชีพจักสานเป็ นอาชีพ เสริมของคนในชุม ชน ที่สามารถช่วย
สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง เป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เปิ ดเป็ นศูนย์จักสานใหญ่ท่ีสดุ ในโลก เพื่อให้ผูท้ ่ี
สนใจเข้าชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องจักสานและเข้ามาซือ้ สินค้าถึงแหล่งผลิตแทนการซือ้
ขายผ่ านพ่ อ ค้าคนกลาง ส าหรับ กลุ่ม จักสานชุม ชนย่อยที่ 1 ตั้งอยู่ท่ี 60 หมู่ 1 ตาบลพนัสนิค ม
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ถือเป็ นกลุม่ ผูผ้ ลิตเครื่องจักสานรายใหญ่ท่สี ดุ ในชุมชน
การเดินทาง
เดินทางโดยรถยนต์ เดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายมอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-พัทยา) เมื่อ
ผ่านจุดพักรถ วิ่งไปสักครู่สงั เกตจะมีทางแยกด้านซ้ายไปอาเภอพนัสนิคมให้เลีย้ วซ้ายตรงมาตาม
ถนนศุชประยูรประมาณ 15 กิโลเมตรจะถึงที่ว่าการอาเภอพนัสนิคม วิ่งมาประมาณ 160 เมตร
เลีย้ วซ้ายเข้าถนนเกาะแก้วและเข้าถนนจันทร์อานวยประมาณ 500 เมตร พิพิธภัณฑ์เครื่องจักสาน
ที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลกอยู่ดา้ นขวามือ
ประเภทของเครื่องจักสาน
วิบลู ย์ ลีส้ วุ รรณ (2532) ได้กล่าวว่า เครื่องจักสานที่ใช้กนั อยู่ในภาคต่าง ๆ ทุกวันนีม้ ีรูปร่าง
ลักษณะและประโยชน์ใช้สอยต่างกันไปตามความนิยมของผูค้ นในแต่ละถิ่นซึ่งพอจะแบ่งออกเป็ น
ประเภทต่าง ๆ ได้ดงั นี ้
เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นภาชนะส่วนมากเป็ นเครื่องจักสานที่ทาจากไม้ไผ่และหวาย ใช้ใส่ของ
นานาชนิด มีกระบุง กระจาด กระติบ กระทาย กะโล่ ตะกร้า ฯลฯ
เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นเครื่องตักและตวง มีกระออม กระชุ สัด ฯลฯ
เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นเครื่องใช้ในครัวเรือน มีกระชอน ใช้สาหรับร่อนหรือกรอง กระด้งใช้
สาหรับฝัด
เครื่องจักสานที่ใช้ในการขนส่งใส่สินค้ามี กระทา เป็ นภาชนะไม้ไผ่สานใช้สะพายหลังมีใช้
ในภาคเหนือและภาคอีสาน เข่ง หลัว ชะออม สานจากไม้ไผ่และหวายใช้ใส่สินค้า
เครื่องจักสานที่ ใช้เป็ น เครื่องจับ และดัก สัต ว์มี ก ระจู้ สุ่ม เป็ นเครื่อ งจับ และดักสัต ว์น ้า
กระชัง ข้อง ใช้เป็ นที่ขงั สัตว์
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เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นเครื่องเรือน เครื่องปูลาด เครื่องประดับและเครื่องเล่น เช่น ฝาเรือนที่
ทาจากไม้ไผ่สาน ที่เรียกว่า ฝาขัดแตะ และปูลาดพืน้ เรือนด้วยเสื่อที่ทอจากกก เสื่อลาแพนที่สาน
จากไม้ไผ่ เครื่องแต่งกาย เช่น หมวก หรืองอบ ตะกร้าหวาย เฟอร์นิเจอร์หวาย

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
วิไ ลลัก ษณ์ ชมภู ศ รี (2544) ได้ศึ ก ษาเรื่อ ง การเปิ ด รับ ข่ า วสาร ความรู ้ ทั ศ นคติ และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างเปิ ดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากสื่อต่างๆ เฉลี่ยในระดับปานกลาง มีความรูแ้ ละทัศนคติ
ต่อการท่องเที่ ยวเชิ งนิเวศในระดับมาก และมี พ ฤติกรรมการท่องเที่ ยวในระดับปานกลาง การ
เปิ ดรับข่าวสารและทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว ความรูม้ ีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทัศนคติต่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว
อรวรรณ ธรรมตัง้ มั่น (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดนา้ วัดไทร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
การรับรู ข้ ่าวสารของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การรับรู ข้ ่าวสารจากสื่ อบุคคล
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวพบว่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ แรงจูงใจเพื่อการรับประทานอาหาร/ขนม
และเพื่ อการซื อ้ สิ น ค้า ด้านองค์ป ระกอบของการท่องเที่ยว พบว่าองค์ประกอบด้านการตลาด
ท่องเที่ยวมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ความสดของผัก ผลไม้ ความหลากหลายของผัก
ผลไม้ รสชาติของขนมไทย อาหารไทยพืน้ เมือง ด้านองค์ประกอบด้านทรัพยากรท่องเที่ยว มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ความสวยงามของศิลปะไทยโบราณ การนั่งเรือพายชมทิวทัศน์ และ
องค์ประกอบด้านสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ทางเดินริมคลองการบริการเรือพายนาเที่ยวและปริมาณของห้องสุขาที่มี ให้บริการ ส่วน
พฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่าส่วนใหญ่เดินทางมา โดยกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วย คือ
ครอบครัว กิ จ กรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ช อบมากที่ สุ ด คื อ เดิ น ดู บ รรยากาศริ ม คลอง
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเฉลี่ย 5 ครัง้ จานวนเงินที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 409 บาท และนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่จะกลับมาท่องเที่ยวอีกในระดับที่ค่อนข้างแน่นอน
กัล ยกร ศุภ ธราธาร (2548) ได้ศึ ก ษาเรื่อ ง การวิเคราะห์พ ฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ในประเทศไทย ผลการศึ ก ษาพบว่ า ค่ า ใช้จ่ า ยประเภทความบัน เทิ ง มี
ความสัมพันธ์กับอายุและภูมิลาเนา ค่าใช้จ่ายประเภทของที่ระลึกมีความสัมพันธ์กับภูมิลาเนา
สถานภาพการสมรส และจ านวนสมาชิ กในครัวเรือน ผลการศึกษาในส่วนที่ส องเป็ นการคาด
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ประมาณแบบจาลอง ปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทยในช่วงระหว่าง
ปี 2526-2546 พบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้และมีความเชื่ อมันทางสถิติตัวแปรอิสระแต่ละ
ตัวมีผลต่อการเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย
ศิ ริ ว รรณ นวลขาว (2548) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การรับ รู ้เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตภาคใต้ตอนบน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาการ
รับรู เ้ กี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตภาคใต้
ตอนบน รวมทั้ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การรับ รู เ้ กี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด นครศรีธ รรมราช ผล
การศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวมีทศั นคติทางบวกต่อการท่องเที่ยวโดยเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็ นการ
พักผ่อนที่ดีท่ีสดุ ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากใน
ชีวิตประจาวันสนใจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นชายทะเลเกาะนา้ ตกภูเขานักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ รับ รู ข้ ้อ มูล ข่าวสารเกี่ ยวกับ การท่ อ งเที่ ย วในจังหวัด นครศรีธ รรมราชจากสื่อ โทรทัศ น์และ
หนังสือพิมพ์นกั ท่องเที่ยวที่ตดั สินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่เพราะมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงแล้วตัดสินใจแวะมาท่องเที่ยวผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่าทั้ง
ปั จจัยภายในและปั จจัยด้านสถานการณ์มีอิทธิพลต่อการรับรู ข้ องนักท่องเที่ ยวอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ. 05 โดยปั จจัยภายในที่มี อิทธิพลมากที่สุดคือความสนใจในการท่องเที่ยวและ
ปั จจัยด้านการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นปั จจัย
ด้านสถานการณ์ท่มี ีอิทธิพลมากที่สดุ
อิต ถี รตั น์ จัน ทร์แ สงทอง (2549)ได้ศึ ก ษาเรื่อ ง ปั จ จัย กับ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย: กรณีศึกษาเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว เดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว มีวัตถุประสงค์ใน
การมาท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ มาพั ก ผ่ อ น และมาท่ อ งเที่ ย วในช่ ว งวัน หยุด สุด สัป ดาห์ พฤติ ก รรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยในเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ได้แก่ จานวนคนที่เดินทางมาด้วยกัน
จานวนวันที่ม าท่องเที่ยวในเกาะเสม็ ด ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท่องเที่ยว จานวนครัง้ ที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี และแนวโน้มในการเดินทางมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต ผลจากการศึกษา
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจานวนคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันในครัง้ นี ้ เฉลี่ยจานวน 3.74 คน
จานวนวันที่มาท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดเฉลี่ยจานวน 4.21 วัน ค่าใช้จ่ายใน การท่องเที่ยวเฉลี่ยคิดเป็ น
5,380.25 บาท จานวนครัง้ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี (รวมครัง้ นี)้ เฉลี่ยคิดเป็ น 2.76 ครัง้
ใน 1 ปี และแนวโน้มในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคตเฉลี่ย คิดเป็ น 4.32
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พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครศรีธรรมราชในมุมมองของนักท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ดา้ นการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชในมุมมองของนักท่องเที่ยว และ ศึกษาปั จจัยที่สมั พันธ์กับ
ภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชในมุมมองของนักท่องเที่ยว ผลการวิจัย
พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.8 เดินทางมาจากภาคกลาง และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เคยมีประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้ว และสิ่งที่นกั ท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ ร้อ ยละ 42.1 กล่า วว่า เป็ น เอกลัก ษณ์ ข องจัง หวัด นครศรีธ รรมราช คื อ วัด พระมหาธาตุ
วรมหาวิ ห าร รองลงมาคื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ ท างบก เช่ น น ้า ตก ป่ าไม้ ภู เขา ส าหรับ
ภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวจาแนกตามองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว พบว่า ภาพลักษณ์ดา้ น
แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งดึงดูด นัน้ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิห าร เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นเอกลักษณ์
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาพลักษณ์ดา้ นธุรกิจบริการ คือปั จจัยด้านราคาที่พกั อาหารและ
บริก ารต่ างๆ ราคาไม่ แพง และความโดดเด่นทางด้านการจัดการที่พัก เชิ งนิ เวศ เป็ น ปั จ จัยที่ มี
ค่าเฉลี่ ย อยู่ในระดับ มากและปานกลางตามล าดับ ส่วนภาพลัก ษณ์ท างด้านสัง คมของแหล่ง
ท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยว คือความไม่เป็ นมิตรของผูค้ นในสังคม นักท่องเที่ยวร้อยละ
43.6 ที่รบั รู ก้ ารนาเสนอข่าวด้านลบในระดับมาก จะมีความคิดเห็นว่าภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ทางด้านสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่เป็ นมิตรและดุ อยู่
ในระดับมากที่สดุ
ศิริกัน ยา อารัญ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ในมุม มองของนักท่องเที่ ยวจังหวัด
กรุ งเทพมหานครที่มีต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของกลุ่มนักท่องเที่ยว
จังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีต่อจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการ
พักผ่อน / ผ่อนคลาย
ฉัตรชัย อินทสังข์ ดุษฎี เทียมเทศ และบุญมา สูงทรง (2554) ได้ศกึ ษาเรื่อง การรับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงาน
นครราชสีมา มีวตั ถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระดับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวและ 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับระดับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิจานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับการรับรู ข้ อ้ มูล
ข่าวสารของนักท่องเที่ยว รับรู ข้ ่าวสารจากสื่อบุคคลเป็ นอันดับแรก พฤติกรรมการท่องเที่ยว เลือก
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ท่ อ งเที่ ย วในฤดูห นาวโดยใช้ระยะเวลา 1-3 วัน เดิ น ทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เข้าพัก โรงแรม มี
ค่าใช้จ่าย 1,000-2,000 บาท เดินทางมากับครอบครัว นิยมซือ้ อาหารและเครื่องดื่มเป็ นของระลึก
และเพื่ อนมี ผ ลต่ อการตัด สิ นใจ ผลการเปรียบเทีย บระดับการรับ รู ข้ ้อมูลข่าวสารในแต่ล ะด้าน
จ าแนกตามปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ต่ า งกัน พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นอายุ อาชี พ และรายได้
ครอบครัวของนักท่องเที่ยวที่ ต่างกัน มีระดับการรับรู ท้ ่ีแตกต่างกัน ส่วนด้านเพศและการศึกษาที่
ต่างกัน มี ระดับการรับรู ท้ ่ี ไม่ แตกต่างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ส่วนด้านอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ณิ ฌ า เอสเคน (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู ภ้ าพลักษณ์เมื องพัทยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่ า งชาติ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาภาพลั ก ษณ์ ข องเมื อ งพั ท ยาตามการรับ รู ้ข อง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ และศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ข องปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ างชาติ ได้แก่ ด้า นลัก ษณธทางประชากร พฤติ ก รรมการเปิ ดรับ ข้อ มูล ข่ าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวและวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีมีอายุ
อาชีพ รายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมืองพัทยาแตกต่าง
กัน และนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ างชาติ ท่ี มี อ ายุแ ตกต่ า งกัน มี ก ารรับ รู ภ้ าพลัก ษณ์ข องเมื อ งพัท ยา
แตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์กบั การรับรูภ้ าพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา
ณัฐวัทย์ ชูเชิด (2558) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและการรับรู ต้ ่อการท่องเที่ยววิถีไทยของ
นักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อ
ศึกษาความรับรูค้ วามเข้าใจการท่องเที่ยววิถีไทย และเพื่อศึกษาการรับรู ข้ องนักท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เคยเดินทางมา ท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงรายมาก่อน มีวตั ถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครัง้ นีเ้ พื่อพักผ่อนหย่อนใจ และในการท่องเที่ยวจะ
เดินทางร่วมกับเพื่อน มี ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว มากกว่า 3,000 บาท ด้านความรับรู ้
ความเข้าใจการท่องเที่ยววิถีไทย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่องเที่ยวในภาคเหนือมาก
ที่สดุ และในภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามทราบและมีความเข้าใจถึงการท่องเที่ยววิถีไทยเป็ นอย่าง
ดี ด้านการรับรูก้ ารท่องเที่ยววิถีไทยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญเรื่องปัจจัย
ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในด้านภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยประกอบด้ ว ยด้ า นภาพลั ก ษณ์ ข องสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ การอนุ รัก ษ์
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สภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ รองลงมาคือ ธรรมชาติ สภาพความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของ
แหล่ง ท่ องเที่ ย ว ทางด้านวิ ถีชี วิต และวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น ล าดับ แรก ได้แก่ ความน่ า สนใจของ
วัฒนธรรม และสังคมในท้องถิ่น รองลงมาคือ การอนุรกั ษ์การแต่งกายของชาวบ้านในท้องถิ่น
ชินพันธ์ วัลลภาทิตย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรูข้ อ้ มูลและภาพลักษณ์เมืองพัทยาใน
มุม มองของนักท่องเที่ ยวกลุ่ม อาเซี ยนที่ ส่งผลต่อพฤติก รรมการท่องเที่ ยวในเมื องพัท ยา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเมืองพัทยาในมุมมองของนักท่องเที่ยวกลุม่ อาเซียนที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวในเมื องพัทยา เพื่อศึกษาภาพลักษณ์เมื องพัทยาใน
มุมมองของนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนที่ส่งผลต่อพฤติ กรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวในเมืองพัทยา
และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนในเมืองพัทยส ผล
การศึกษาพบว่า การรับรูข้ อ้ มูลของนักท่องเที่ยวกลุม่ อาเซียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
เมืองพัทยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยาในมุมมองของ
นักท่ องเที่ ยวกลุ่ม อาเซี ยนที่ส่งผลต่ อพฤติ กรรมการตัด สิน ใจท่ องเที่ย วในเมื องพัทยาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุดพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนในเมือง
พัท ยาสรุ ป ได้ว่ านัก ท่ องเที่ ย วมี พ ฤติ ก รรมจะไปท่ อ งเที่ ย วแหล่งท่ อ งเที่ ย วประวัติ ศ าสตร์จ ะไป
ท่ อ งเที่ ย ววัน หยุด ติ ด ต่ อ หลายวัน จะท่ อ งเที่ ย วทางบกส่ ว นมากมี ก ารท่ อ งเที่ ย ว 5-6 วัน จะไป
ท่องเที่ยวเพื่อชมแหล่งประวัติศาสตร์พกั โรงแรมท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ประมาณ 3-4 วัน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ข้ ่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย” ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการศึกษาดังต่อไปนี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ครั้งนี ้ คื อ นักท่ อ งเที่ย วชาวไทยที่ ม าท่อ งเที่ ยวชุม ชนจักสาน
พนัสนิคม ที่มีอายุตงั้ แต่ 18 ปี ขนึ ้ ไป
กลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากชุม ชนจักสานพนัสนิคมมีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก
โดยเป็ นประชากรที่มีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ดังนัน้ ผูว้ ิจยั คานวณค่ากลุม่ ตัวอย่าง
ตามแนวคิดของ Cochran (2007) จากสูตรไม่ ทราบขนาดตัว อย่าง โดยกาหนดระดับ ค่าความ
เชื่ อ มั่ น ร้อ ยละ 95 และระดั บ ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นร้อ ยละ 5 ซึ่ ง สู ต รในการค านวณที่ ใช้ใ น
การศึกษาครัง้ นี ้ คือ
จากสูตร
เมื่อ n

2 𝑍 2

𝑛 = 2
𝑒
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ตอ้ งการ
 แทน ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ของตัวอย่าง
Z
แทน ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสาคัญที่ผวู้ ิจยั กาหนดไว้
คือ ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96
e
แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึน้ ได้
แทนค่า
(0.51)2 (1.96)2
n=
(0.05)2
= 399.68  400 หน่วย
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ใช้ข นาดตัวอย่ างอย่า งน้อ ย 400 คน จึ ง จะสามารถประมาณค่าร้อ ยละ โดยมี ความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผูว้ ิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
400 ตัวอย่าง

วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยผูว้ ิจยั จะทาการแจก
แบบสอบถามกลุม่ ตัวอย่างที่ ชุมชนจักสานพนัสนิคม โดยเป็ นประชาชนชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมจานวน 400 คน

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็ น 4 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคล
แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลโดย เพศ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ที่อยู่อาศัย
เป็ นแบบเลือกรายการ (Checklist) และอายุ เป็ นแบบเติมคาสัน้ ๆในช่องว่าง (Short answer)
เพศ
หมายถึง เพศของผูต้ อบแบบสอบถาม
อายุ
หมายถึง อายุปัจจุบนั ของผูต้ อบแบบสอบถามนับจานวนเต็มปี
รายได้
หมายถึง จานวนเงินที่ผตู้ อบแบบสอบถามได้รบั โดยเฉลี่ยต่อเดือน
ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผูต้ อบแบบสอบถาม
อาชีพ
หมายถึง อาชีพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่อยู่อาศัย
หมายถึง ที่อยู่อาศัยที่ผตู้ อบแบบสอบถามอาศัยอยู่ในปัจจุบนั
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้ข่าวสาร
ผูว้ ิจัยพัฒ นาแบบสอบถามการรับรู ข้ ่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวไทย ตามแนวคิดของ
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533)
ลักษณะของคาถามการรับรูข้ ่าวสาร เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ลาดับ
ขัน้ ได้แก่
มากกว่า 3 ครัง้
หมายถึง
มีการรับรูข้ ่าวสารนัน้ มากกว่า 3 ครัง้ ต่อเดือน
3 ครัง้
หมายถึง
มีการรับรูข้ ่าวสารนัน้ 3 ครัง้ ต่อเดือน
2 ครัง้
หมายถึง
มีการรับรูข้ ่าวสารนัน้ 2 ครัง้ ต่อเดือน
1 ครัง้
หมายถึง
มีการรับรูข้ ่าวสารนัน้ 1 ครัง้ ต่อเดือน
ไม่เคยเลย
หมายถึง
ไม่มีการรับรูข้ ่าวสารนัน้ เลย
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แบบสอบถามการรับรู ข้ ่าวสาร เป็ นข้อคาถามเชิงบวกทั้ง 18 ข้อ มี เกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี ้
มากกว่า 3 ครัง้
ให้ค่าคะแนน 4 คะแนน
3 ครัง้ /เดือน
ให้ค่าคะแนน 3 คะแนน
2 ครัง้ /เดือน
ให้ค่าคะแนน 2 คะแนน
1 ครัง้ /เดือน
ให้ค่าคะแนน 1 คะแนน
ไม่เคยเลย
ให้ค่าคะแนน 0 คะแนน
การแปลความหมายคะแนน นาเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2545) มาปรับใช้
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4. 00 หมายถึง มีการรับรูข้ ่าวสารในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3. 50 หมายถึง มีการรับรูข้ ่าวสารในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2. 50 หมายถึง มีการรับรูข้ ่าวสารในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 0.51 – 1. 50 หมายถึง มีการรับรูข้ ่าวสารในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 0.00 – 0.50 หมายถึง มีการรับรูข้ ่าวสารในระดับน้อยที่สดุ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว
ผู้วิจัยพัฒ นาแบบสอบถามภาพลักษณ์การท่องเที่ยวตามแนวคิ ดของเสรี วงษ์ม ณฑา
(2541) , ดวงพร คานูณวัฒน์ และวาสนา จันทร์สว่าง (2536) และ วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2551)
ลัก ษณะของค าถามภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว เป็ น มาตราส่ว นประมาณค่ า (Rating
scale) 5 ลาดับขัน้ ได้แก่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
หมายถึง มีภาพลักษณ์ท่ดี ีในระดับ มากที่สดุ
เห็นด้วย
หมายถึง มีภาพลักษณ์ท่ดี ีในระดับ มาก
ไม่แน่ใจ
หมายถึง มีภาพลักษณ์ท่ดี ีในระดับ ปานกลาง
ไม่เห็นด้วย
หมายถึง มีภาพลักษณ์ท่ดี ีในระดับ น้อย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
หมายถึง มีภาพลักษณ์ท่ดี ีในระดับ น้อยที่สดุ
แบบสอบถามภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เป็ นข้อคาถามเชิงบวกทัง้ 19 ข้อ มีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี ้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้ค่าคะแนน 5 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ค่าคะแนน 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้ค่าคะแนน 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ค่าคะแนน 2 คะแนน
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ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้ค่าคะแนน 1 คะแนน
การแปลความหมายคะแนน นาเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2545) มาปรับใช้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาพลักษณ์ท่ดี ีในระดับ มากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาพลักษณ์ท่ดี ีในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาพลักษณ์ท่ดี ีในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีภาพลักษณ์ท่ดี ีในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีภาพลักษณ์ท่ดี ีในระดับ น้อยที่สดุ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
ผู้วิจัยพัฒ นาแบบสอบถามภาพลักษณ์การท่ องเที่ย วตามแนวคิ ดของ บุญ เลิ ศ จิ ต ตั้ง
วัฒนา (2549)
ลัก ษณะของค าถามพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว ด้า นจ านวนครั้ง ในการมาท่ อ งเที่ ย ว
ระยะเวลาที่ใช้ในการท่อ งเที่ ยวและงบประมาณที่ใช้ เป็ น แบบเติ ม ค าสั้น ๆ ในช่ องว่าง (Short
answer)
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวิธีการเดินทาง ช่ วงเวลาในการมาท่องเที่ยว บุคคลที่ร่วม
เดินทางมาท่องเที่ยว ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว วันที่เดิ นทางมาท่องเที่ยว ประเภทเครื่องจักสานที่
ซือ้ วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาท่องเที่ยว และความต้องการกลับมาท่องเที่ยว เป็ นแบบเลือก
รายการ (Checklist)
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Open
end)

ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ผูว้ ิจัยศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู ข้ ่าวสาร ภาพลักษณ์ และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีหลากหลายแนวคิด นาแนวคิดดังกล่าวมาบูรณาการเข้าด้วยกันและ
สร้างเป็ นคาถาม
2. นาแบบสอบถามที่พัฒ นาขึน้ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของการใช้
ภาษา และความครอบคลุมเนือ้ หาที่ตอ้ งการวัด
3. ปรับแก้ขอ้ คาถามตามคาแนะนาของอาจารย์ท่ปี รึกษา
4. นาแบบสอบถามให้ผทู้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) เพื่อ
ตรวจสอบความชัดเจนของการใช้ภาษา และความครอบคลุมของเนือ้ หาที่ตอ้ งการวัด
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5. นาแบบสอบถามที่ได้รบั การประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนีวดั ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective congruence : IOC) โดยผลการ
ประเมินมีค่า IOC มากกว่า 0.50 ขึน้ ไปทุกข้อ ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์
6. ปรับแก้ขอ้ คาถามตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ
7. นาแบบสอบถามที่ปรับแก้แล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กลุ่ม ที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่าง
8. ผู้วิจัยหาค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามการรับรู ้
ข่าวสาร และแบบสอบถามภาพลักษณ์ ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.97 และ 0.91 ตามลาดับ ซึ่งถือว่า
ผ่านเกณฑ์ 0.7 (Cronbach, 1990)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิ จั ย ส่ ง หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากภาควิ ช านิ เทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปยังชุมชนจักสานพนัสนิคม เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถาม จานวน 400
ฉบับ ได้รบั กลับคืนและเป็ นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน 400 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
3. ผู้วิ จัย น าแบบสอบถามที่ เก็ บ รวบรวมแล้ว มาตรวจสอบความสมบู รณ์ แ ละน ามา
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จัย ครั้ง นี ้ ผู้วิ จัย วิ เคราะห์ค่ า สถิ ติ พื ้น ฐาน และสถิ ติ ท่ี ใช้ท ดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย
โปรแกรม SPSS for Windows
1. วิเคราะห์ขอ้ มูล เบือ้ งต้น เพื่ อให้ทราบลักษณะของกลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้สถิติบรรยาย
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ รายได้
อาชีพ ที่อยู่อาศัย กับการรับรูข้ ่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัส
นิคม ด้านงบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยว โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Oneway ANOVA)
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา
กับการรับรูข้ ่าวสาร และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม โดยวิเคราะห์ค่าสถิติที
(t-test)
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านอายุ กับการรับรูข้ ่าวสาร
ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม ด้านจานวนครัง้ ในการมาเที่ยว
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูข้ ่าวสาร กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ด้า นจ านวนครั้ง ในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว และระยะเวลาที่ ใช้ใ นการท่ อ งเที่ ย ว วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม ด้านจานวน
ครัง้ ในการมาเที่ ยว ระยะเวลาที่ ใช้ในการท่องเที่ ยว และงบประมาณในการซื อ้ สินค้า โดยการ
วิ เ คราะห์ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์สั น (Pearson’s product moment correlation
coefficient)
5. วิเคราะห์ค วามสัม พัน ธ์ระหว่างลัก ษณะประชากรศาสตร์ ด้านระดับ การศึกษา กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม ด้านวันที่เดินทางมาท่องเที่ยว และวัตถุประสงค์ใน
การเดินทางมาท่องเที่ยว โดยการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square test)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการวิจัยเรื่องความสัม พัน ธ์ระหว่ างการรับ รู ข้ ่า วสาร ภาพลัก ษณ์ และพฤติ ก รรม
การท่ อ งเที่ ยวชุม ชนจักสานพนัส นิ คม อ.พนัส นิ คม จ.ชลบุรี ของนัก ท่ องเที่ ย วชาวไทย โดยใช้
เครื่องมื อจัดเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ม าท่องเที่ยว
ชุมชนจักสานพนัสนิคม จานวน 400 คน เก็บข้อมูลในวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน
2564 ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาเสนอออกเป็ นส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
โดยมีสญ
ั ลักษณ์ท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
X
SD แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
t
แทน ค่าสถิติที
F
แทน ค่าสถิติเอฟ
p
แทน ค่าความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลื่อน
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แทน ค่าไค-สแควร์

**
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั แบ่งการนาเสนอข้อมูลออกเป็ นขัน้ ตอน คือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ขอ้ มูลภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ตอนที่ 5 วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ตอนที่ 6 วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กบั ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ชุมชนจักสานพนัสนิคม
2
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ตอนที่ 7 วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ชุมชนจักสานพนัสนิคม
ตอนที่ 8 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ข้ ่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
จักสานพนัสนิคม
ตอนที่ 9 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคม

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ นเพศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
เพศ
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
รวม

จานวน (n = 400)
162
231
7
400

ร้อยละ
40.5
57.8
1.8
100

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.8 รองลงมาได้แก่ เพศชาย
จ านวน 162 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 40.5 และเพศทางเลื อ ก จ านวน 7 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 1.8
ตามลาดับ
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ นอายุของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
อายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขนึ ้ ไป
รวม

จานวน (n = 400)
93
105
65
66
71
400

ร้อยละ
23.3
26.3
16.3
16.5
17.8
100

47
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมส่วนใหญ่ มี อายุอยู่ในช่วง 21 - 30 ปี จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.3 รองลงมา
ได้แก่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.3 และ 51 ปี ขึน้ ไป จานวน 71
คน คิดเป็ นร้อยละ 17.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ นรายได้
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
รายได้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาท
รวม

จานวน (n = 400)
60
42
73
62
109
54
400

ร้อยละ
15
10.5
18.3
15.5
27.3
13.5
100

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนั ส นิ ค มส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ 20,001 – 25,000 บาท จ านวน 109 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 27.3
รองลงมาได้แก่ 10,001 – 15,000 บาท จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.3 และ 15,000 – 20,000
บาท จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ นระดับ
การศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
รวม

จานวน (n = 400)
236
164
400

ร้อยละ
59
41
100

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 236 คน คิดเป็ นร้อยละ 59
รองลงมาได้แก่ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
อาชีพ
นักเรียน
นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
รับจ้าง
ว่างงาน
รวม

จานวน (n = 400)
43
70
31
63
69
100
24
400

ร้อยละ
10.8
17.5
7.8
15.8
17.3
25
6
100

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 รองลงมาได้แก่ นักศึกษา
จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.5 และธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.3
ตามลาดับ
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ นที่อยู่
อาศัยปัจจุบนั ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ที่อยู่อาศัยปัจจุบนั
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม

จานวน (n = 400)
5
65
327
3
400

ร้อยละ
1.3
16.3
81.8
0.8
100

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในภาคตะวันออก จานวน 327 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.8 รองลงมา
ได้แก่ภาคกลาง จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.3 และภาคเหนือ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
1.3 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคม
ตารางที่ 7 การรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ประเภทของสื่อ
สื่อบุคคล
สมาชิกในครอบครัว (พ่อ,แม่,พี่,น้อง)
ญาติ
เพื่อน
สื่อใหม่
เว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา
เว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์
เว็บไซต์ไทยตาบล ดอท คอม
Facebook “ร้านจักสานคุณปราณี”
Facebook “ชลบุรี วันนี”้
Youtube “ThaiPBS”
Youtube “ทีเด็ดเมืองไทย”
Youtube “VOICE เสียงประชาชน”
Youtube “GMMTV”
Youtube “BRIGHT TV”
รวม

ความถี่ในการรับรูข้ ่าวสาร (ครัง้ /เดือน)
แปลผล
SD
SK
KU
X
1.24
1.43
0.74
-1.06
น้อย
1.28
1.55
0.76
-1.07
น้อย
1.17
1.48
0.84
-.89
น้อย
1.29
1.43
0.68
-1
น้อย
0.89
1.23
1.22
-0.15
น้อย
0.83
1.39
1.31
0.02
น้อย
0.76
0.74
1.33
0.88
0.91
0.80
0.83
0.94
0.83
0.97

1.34
1.29
1.30
1.35
1.34
1.31
1.34
1.37
1.39
1.25

1.34
1.38
0.63
1.24
1.21
1.34
1.28
1.12
1.33
1.10

0.09
0.30
-0.79
-0.01
-0.02
0.26
0.05
-0.30
0.12
-0.43

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็ น ว่ า การรับ รู ข้ ่ าวสารเกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วชุม ชนจัก สาน
พนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X = 0.97) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่รบั รู ข้ ่าวสาร ด้านสื่อบุคคล และสื่อใหม่อยู่ในระดับน้อย
( X = 1.24 และ 0.89 ตามลาดับ) ผลการวัดการแจกแจกของข้อมูลเมื่อพิจารณาจากค่าความเบ้
(Skewness) พบว่า มีการแจกแจงในลักษณะเบ้ขวา (ค่าความเบ้เป็ นบวก) แสดงว่าข้อมูลของตัว
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แปรส่วนใหญ่มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ย และผลการวัดการกระจายของข้อมูลเมื่อพิจารณาค่ าความ
โด่ง (Kurtosis) พบว่า มี การแจกแจงในลักษณะน้อยกว่าปกติ (ค่ าความโด่งเป็ นลบ) แสดงว่า
ข้อมูลของตัวแปรส่วนใหญ่มีการกระจายมาก

ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วชุมชนจักสานพนัสนิคม
ตารางที่ 8 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ภาพลักษณ์ก ารท่ อ งเที่ ย วชุม ชนจักสาน
พนัสนิคม
ด้านสถานที่
ความน่าสนใจของชุมชนจักสาน
ความเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน
ความสวยงามของชุมชนจักสาน
ความสะอาดของชุมชนจักสาน
ความเพี ยงพอของแสงสว่างในบริเวณที่
จัดแสดง
ความสงบของชุมชนจักสานโดยปราศจาก
เสียงรบกวนภายนอก
ความปลอดโปร่งของอากาศภายในชุมชน
ด้านสินค้าและบริการ
ความน่ า สนใจของเครื่ อ งจั ก สานของ
ชุมชน
ความหลากหลายของประเภทเครื่ อ ง
จักสาน
ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของ
สินค้า
ค วาม เป็ น มิ ต รขอ งพ นั ก งาน ใน ก าร
ให้บริการ

X

SD

SK

KU

แปลผล

4.66
4.67
4.68
4.68
4.67
4.62

0.46
0.50
0.47
0.49
0.51
0.56

-0.89
-1.53
-0.76
-1.09
-1.34
-1.31

-0.62
5.27
-1.43
-0.10
2.24
1.72

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.64

0.56 -1.93 7.49

มากที่สดุ

4.66
4.68
4.69

0.48 -0.76 -1.24 มากที่สดุ
0.44 -0.80 -1.18 มากที่สดุ
0.47 -0.97 -0.70 มากที่สดุ

4.67

0.50 -1.32 2.21

4.69

0.49 -1.07 -0.21 มากที่สดุ

4.68

0.48 -0.90 -0.84 มากที่สดุ

มากที่สดุ
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ตารางที่ 8 (ต่อ)

ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนจัก สาน X
พนัสนิคม
ความเสมอภ าคในการให้ บ ริ ก ารของ 4.65
พนักงาน
ความสุภาพของพนักงานในการให้บริการ 4.68
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.35
ความหลากหลายของช่ อ งทางในการ 4.31
เดิ น ทาง (รถจั ก รยานยนต์ รับ จ้ า ง , รถ
โดยสารประจาทาง ฯลฯ)
ความชัดเจนของป้ายบอกทาง
4.29
ความเหมาะสมของที่จอดรถ
4.34
ความเหมาะสมของการให้บ ริการอาหาร 4.36
และเครื่องดื่ม
4.42
ความเพียงพอของห้องนา้
ความสะอาดของห้องนา้
รวม

4.40
4.57

SD

SK

KU

แปลผล

0.48

-0.63

-1.61

มากที่สดุ

0.47 -0.76 -1.43 มากที่สดุ
0.54 -0.06 -1.23 มาก
0.67 -0.50 -0.53 มาก

0.63
0.60
0.61

-0.32
-0.30
-0.38

-0.67
-0.66
-0.66

มาก
มาก
มาก

0.57

-0.35

-0.79

มาก

0.58
0.41

-0.57
-0.43

0.72
-1.26

มาก
มากที่สดุ

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็น ว่า ภาพลักษณ์การท่ องเที่ ยวชุม ชนจักสานพนัส นิคมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57) และนักท่องเที่ยวชาวไทย
ส่ ว นใหญ่ มี ภ าพลั ก ษณ์ ด้ า นสิ น ค้ า และบริ ก าร และด้ า นสถานที่ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( X = 4.66 และ 4.68) ส่วนด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก ( X = 4.35) ผลการวัด
การแจกแจกของข้อมูลเมื่อพิจารณาจากค่าความเบ้ (Skewness) พบว่า มีการแจกแจงในลักษณะ
เบ้ซา้ ย (ค่าความเบ้เป็ นลบ) แสดงว่าข้อมูลของตัวแปรส่วนใหญ่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย และผล
การวัด การกระจายของข้อ มูล เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ความโด่ ง (Kurtosis) พบว่ า มี ก ารแจกแจงใน
ลักษณะน้อยกว่าปกติ (ค่าความโด่งเป็ นลบ) แสดงว่าข้อมูลของตัวแปรส่วนใหญ่ มีการกระจาย
มาก
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ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ตารางที่ 9 วิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
วิธีการเดินทาง
รถเช่า (รถตู/้ รถบัส)
รถยนต์สว่ นตัว
รถจักรยานยนต์สว่ นตัว
รถจักรยานยนต์รบั จ้าง
รถโดยสารประจาทาง
รถโดยสารขององค์กร/สถานศึกษา
รถโดยสารของบริษัททัวร์
รวม

จานวน (n = 400)
50
271
17
13
23
24
2
400

ร้อยละ
12.5
67.8
4.3
3.3
5.8
6
0.5
100

จากตารางที่ 9 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ส่วนใหญ่ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว มากที่สุด จานวน 271 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.8 รองลงมา
ได้แก่ รถเช่า(รถตู/้ รถบัส) จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.5 รถโดยสารขององค์กร/สถานศึกษา
จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 10 การเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทยร่วมกับ
บุคคลอื่น
บุคคลที่รว่ มเดินทาง
บริษัททัวร์
ครอบครัว
เพื่อน
คนเดียว
องค์กร/สถาบันการศึกษา
รวม

จานวน (n = 400)
3
121
222
22
32
400

ร้อยละ
0.8
30.3
55.5
5.5
8
100

จากตารางที่ 10 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ส่ ว นใหญ่ เดิ น ทางกับ เพื่ อ น มากที่ สุด จ านวน 222 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 55.5 รองลงมาได้แ ก่
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ครอบครัว จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.3 เดินทางมาคนเดียว จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ
5.5 และบริษัททัวร์ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8
ตารางที่ 11 จานวนครัง้ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย
จานวนครัง้ /1ปี
1 ครัง้
2 ครัง้
3 ครัง้
4 ครัง้
5 ครัง้
6 ครัง้
10 ครัง้
รวม

จานวน (n = 400)
321
47
10
15
3
1
3
400

ร้อยละ
80.3
11.8
2.5
3.8
0.8
0.3
0.8
100

จากตารางที่ 11 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี มากที่สดุ 1 ครัง้ จานวน 321 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.3
รองลงมาได้แก่ 2 ครัง้ จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.8 และ 4 ครัง้ จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 3.8
ตารางที่ 12 ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
ชุมชนจักสานพนัสนิคม
8.00 น. - 11.00 น.
11.01 น. - 14.00 น.
14.01 น. - 17.00 น.
รวม

จานวน (n = 400)

ร้อยละ

78
232
90
400

19.5
58
22.5
100

จากตารางที่ 12 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเวลา 11.01 น. - 14.00 น. มากที่สดุ จานวน 232 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 58.0 รองลงมาได้แก่ ช่วงเวลา 14.01 น. - 17.00 น.จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.5
และช่วงเวลา 8.00 น. - 11.00 น. จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5
ตารางที่ 13 ระยะเวลาในการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ระยะเวลา
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
มากกว่า 2 ชั่วโมง
รวม

จานวน (n = 400)
47
313
40
400

ร้อยละ
11.8
78.3
10
100

จากตารางที่ 13 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ส่วนใหญ่ ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 1 – 2 ชั่วโมง มากที่สุด จานวน 313 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.3
รองลงมาได้แก่ น้อ ยกว่า 1 ชั่วโมง จานวน 47 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ11.8 และมากกว่า 2 ชั่วโมง
จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10
ตารางที่ 14 ช่วงวันในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
วัน
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
รวม

จานวน (n = 400)
26
25
52
22
21
157
97
400

ร้อยละ
6.5
6.3
13
5.5
5.3
39.3
24.3
100

จากตารางที่ 14 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวในวันเสาร์ มากที่สดุ จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.3 รองลงมา
ได้แก่ วันอาทิตย์ จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.3 วันพุธ จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.0
ตามลาดับ
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ตารางที่ 15 งบประมาณที่ใช้ในการซือ้ สินค้าชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
งบประมาณที่ใช้
ต่ากว่า 1,000 บาท
1,000 – 2,000 บาท
มากกว่า 2,000 บาท
รวม

จานวน (n = 183)
159
15
9
183

ร้อยละ
86.9
8.2
4.9
100

จากตารางที่ 15 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
และซื อ้ สิ น ค้า ส่ว นใหญ่ ใช้ง บประมาณในการซื อ้ สิ น ค้า ต่ า กว่า 1,000 บาท จ านวน 159 คน
คิดเป็ นร้อยละ 86.9 รองลงมาได้แก่ 1,000 – 2,000 บาท จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.2 และ
มากกว่า 2,000 บาท จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.9
ตารางที่ 16 ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ซี ือ้ ในชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นภาชนะ
เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นเครื่องตัก/ตวง
เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นเครื่องครัวเรือน
เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นเครื่องดักจับสัตว์
เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นเครื่องเรือน
รวม

จานวน (n = 400)
144
21
46
10
41
400

ร้อยละ
55
8
17.6
3.8
15.6
100

จากตารางที่ 16 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมซือ้ เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นภาชนะ มากที่สดุ จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 รองลงมา
ได้แก่ เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นเครื่องครัวเรือน จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.6 และเครื่องจักสาน
ที่ใช้เป็ นเครื่องเรือน จานวน41 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.6
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ตารางที่ 17 วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวชุมชน
จักสานพนัสนิคม

จานวน
(n = 400)
275

พักผ่อน
ทัศนศึกษากับสถานศึกษา/ศึกษาดูงานกับองค์กรที่สงั กัด
ติดต่อธุรกิจกับชุมชนจักสานพนัสนิคม
รวม

107
18
400

ร้อยละ
68.8
26.8
4.5
100

จากตารางที่ 17 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนั ส นิ ค มเพื่ อ พั ก ผ่ อ น มากที่ สุด จ านวน 275 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 68.8 รองลงมาได้แ ก่ เพื่ อ
ทัศนศึกษากับสถานศึกษา/ศึกษาดูงานกับองค์กรที่สังกัด จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.8
และเพื่อติดต่อธุรกิจกับชุมชนจักสานพนัสนิคม จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.5
ตารางที่ 18 ความต้องการในการกลับมาเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ความต้องการกลับมาเที่ยวชุมชน
จักสานพนัสนิคม
ต้องการ
ไม่แน่ใจ
ไม่ตอ้ งการ
รวม

จานวน (n = 400)

ร้อยละ

358
42
0
400

89.5
10.5
0
100

จากตารางที่ 18 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ตอ้ งการกลับมาเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคม มากที่สดุ จานวน 358 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.5 รองลงมาได้แก่ ไม่แน่ใจ จานวน 42 คน
คิดเป็ นร้อยละ 10.5

ตอนที่ 5 วิเคราะห์เปรียบเทียบทางประชากรศาสตร์กับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
การท่องเทีย่ วชุมชนจักสานพนัสนิคม
สมมติ ฐ านที่ 1 นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ต่ า งกัน มี ก ารรับ รู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน
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ตารางที่ 19 เปรียบเทียบตัวแปรเพศกับการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคม
Levene Statistic
7.58

df1
2

df2
397

p
.00

จากตารางที่ 19 พบว่า ค่า p <.01 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน จึง
ใช้สถิติ Welch Test ในการทดสอบ
ตารางที่ 20 เปรียบเทียบตัวแปรการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
หมายเหตุ : **p<.01

X

0.87
0.98
2.84

การรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคม
SD
Welch
p
คู่ท่แี ตกต่าง
1.16 181.24**
.00
เพศทางเลือก > ชาย
1.28
,หญิง
0.21

จากตารางที่ 20 แสดงให้เห็ น ว่ า นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี เพศแตกต่ างกัน มี ก ารรับ รู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) เพื่อพิจารณา
ว่าค่าเฉลี่ยของคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน และเนื่องจากความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากันจึงใช้วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett T3 พบว่า ผู้ท่ีมี เพศทางเลือก มี การรับรู ข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคม
มากกว่าเพศชายและเพศหญิง
ตารางที่ 21 เปรียบเทียบตัวแปรการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมจาแนกตามอายุ
ตัวแปร
อายุ
หมายเหตุ : **p<.01

การรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคม
สื่อบุคคล
สื่อใหม่
ภาพรวม
r
p
r
p
r
p
-.50**

.00

-.42**

.00

-.45**

.00
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จากตารางที่ 21 พบว่า การรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมโดยภาพรวม สื่อ
บุคคล และสื่อใหม่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .01
ตารางที่ 22 เปรียบเทียบตัวแปรรายได้กบั การรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคม
Levene Statistic
23.96

df1
5

df2
394

p
.00

จากตารางที่ 22 แสดงว่าค่าพบว่า ค่า p <.01 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากัน จึงใช้สถิติ Welch Test ในการทดสอบ
ตารางที่ 23 เปรียบเทียบตัวแปรการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมจาแนกตามรายได้
การรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคม
SD Welch p
คู่ท่แี ตกต่าง
X
น้อยกว่า/เท่ากับ 5,000 บาท 1.67 1.24 27.50** .00 น้อยกว่า/เท่ากับ 5,000
บาท > 15,001 5,001 - 10,000 บาท
2.12 1.24
20,000 บาท, 20,001 25,000 บาท,มากกว่า
10,001 - 15,000 บาท
1.33 1.37
25,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท >
15,001 - 20,000 บาท
0.43 0.83
10,001 - 15,000 บาท,
20,001 - 25,000 บาท
0.35 0.72
15,001 - 20,000 บาท,
20,001 - 25,000 บาท
,มากกว่า 25,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท >
มากกว่า 25,000 บาท
0.68 1.17
15,001 - 20,000 บาท,
20,001 - 25,000 บาท
หมายเหตุ : **p<.01
รายได้

จากตารางที่ 23 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันมีการรับรู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
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ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) เพื่อพิจารณา
ว่าค่าเฉลี่ยของคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน และเนื่องจากความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากันจึงใช้วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett T3 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ น้อยกว่า/เท่ากับ 5,000 บาท มีการรับรู ้
ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชนจัก สานพนั ส นิ ค มมากกว่ า รายได้ 15,001 - 20,000 บาท , 20,001 25,000 บาท และมากกว่า 25,000 บาท
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี รายได้ 5,001 - 10,000 บาท มี การรับรู ข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุม ชน
จัก สานพนั ส นิ ค มมากกว่ า รายได้ 10,001 - 15,000 บาท , 15,001 - 20,000 บาท , 20,001 25,000 บาท และมากกว่า 25,000 บาท
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 10,001 - 15,000 บาท มีการรับรู ข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชน
จักสานพนัสนิคมมากกว่า รายได้ 15,001 - 20,000 บาท และ 20,001 - 25,000 บาท
ตารางที่ 24 เปรียบเทียบตัวแปรอาชีพกับการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคม
Levene Statistic
23.73

df1
6

df2
393

p
.00

จากตารางที่ 24 พบว่า ค่า p <.01 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
จึงใช้สถิติ Welch Test ในการทดสอบ
ตารางที่ 25 เปรียบเทียบตัวแปรการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน
นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
รับจ้าง

X

1.26
1.76
1.66
1.12
0.55
0.48

การรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคม
SD Welch p
คู่ท่แี ตกต่าง
0.99 32.69** .00 นักเรียน > ธุรกิจส่วนตัว/
1.41
ค้าขาย,รับจ้าง,ว่างงาน
1.47
นักศึกษา > ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย,รับจ้าง,ว่างงาน
1.30
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ > ธุรกิจส่วนตัว/
0.96
ค้าขาย,รับจ้าง,ว่างงาน
พนักงานบริษัทเอกชน >
0.95
รับจ้าง,ว่างงาน
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ตารางที่ 25 (ต่อ)
อาชีพ
X

ว่างงาน

0.10

การรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคม
SD Welch p
คู่ท่แี ตกต่าง
0.19
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย >
ว่างงาน
รับจ้าง > ว่างงาน

หมายเหตุ : **p<.01
จากตารางที่ 25 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี อาชี พ แตกต่างกันมี การรับ รู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) เพื่อพิจารณา
ว่าค่าเฉลี่ยของคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน และเนื่องจากความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากันจึงใช้วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett T3 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพนักเรียน มีการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชน
จักสานพนัสนิคมมากกว่า อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย , อาชีพรับจ้าง และว่างงาน
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพนักศึกษา มีการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคม
มากกว่า อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย , อาชีพรับจ้าง และว่างงาน
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู ข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชน
จักสานพนัสนิคมมากกว่า อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย , อาชีพรับจ้าง และว่างงาน
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการรับรู ข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชน
จักสานพนัสนิคมมากกว่า อาชีพรับจ้าง และว่างงาน
นักท่ องเที่ ยวชาวไทยที่มี อาชี พ ธุ รกิจ ส่วนตัว/ค้าขาย มี การรับ รู ข้ ่าวสารเกี่ ยวกับ ชุม ชน
จักสานพนัสนิคมมากกว่าว่างงาน
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพรับจ้าง มีการรับรู ข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคม
มากกว่าว่างงาน
ตารางที่ 26 เปรียบเทียบตัวแปรที่อยู่อาศัยปัจจุบนั กับการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสาน
พนัสนิคม
Levene Statistic
8.79

df1
3

df2
396

p
.00
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จากตารางที่ 26 พบว่า ค่า p <.01 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน จึง
ใช้สถิติ Welch Test ในการทดสอบ
ตารางที่ 27 เปรียบเทียบตัวแปรการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมจาแนกตามที่อยู่
อาศัยปัจจุบนั
ที่อยู่อาศัยปัจจุบนั
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายเหตุ : *p<.05

การรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคม
SD Welch
p
คู่ท่แี ตกต่าง
X
2.68 1.29 7.75* .01 ภาคตะวันออก >
0.47 0.93
ภาคกลาง
1.03 1.26
2.03 1.69

จากตารางที่ 27 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีท่อี ยู่อาศัยปั จจุบนั แตกต่างกันมี
การรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) เพื่อพิจารณา
ว่าค่าเฉลี่ยของคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน และเนื่องจากความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากันจึงใช้วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett T3 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี ท่ีอยู่อาศัยปั จจุบันภาคตะวันออก มี การรับ รู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมมากกว่าภาคกลาง
ตารางที่ 28 เปรียบเทียบตัวแปรรระดับการศึกษากับการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสาน
พนัสนิคม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
หมายเหตุ: **p < .01

ความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจัดสานพนัสนิคม
SD
t
p
X
1.11
1.28
2.68**
0.01
0.77
1.18

จากตารางที่ 28 แสดงว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความถี่ใน
การรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
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โดยระดับ การศึก ษาต่ ากว่าปริญ ญาตรีมี ค วามถี่ ในการรับ รู ข้ ่าวสารมากกว่าระดับ การศึก ษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตอนที่ 6 วิ เ คราะห์เ ปรี ย บเที ย บทางประชากรศาสตร์กั บ ภาพลั ก ษณ์ ก าร
ท่องเทีย่ วชุมชนจักสานพนัสนิคม
สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน
ตารางที่ 29 การวิเคราะห์ความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่างตัวแปรด้านเพศกับภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
Levene Statistic

df1

df2

p

2.661

2

397

.07

จากตารางที่ 29 พบว่า ค่า p>.05 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน ดังนัน้
จึ ง ท าการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ต่ อ ว่ า ค่ า เฉลี่ ย แต่ ล ะกลุ่ ม แตกต่ า งกั น หรื อ ไม่ ด้ ว ยการวิ เคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว
ตารางที่ 30 เปรียบเทียบตัวแปรภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
SD
F
p
X
3.55
0.43
0.42
0.66
3.58
0.40
3.47
0.35

จากตารางที่ 30 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี เพศแตกต่างกันมีภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมที่ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 31 เปรียบเทียบตัวแปรอายุกบั ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม

ตัวแปร
อายุ
หมายเหตุ : *p<.05

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ด้านสินค้า
ด้านสิ่งอานวย
ด้านสถานที่
ภาพรวม
และบริการ
ความสะดวก
r
p
r
p
r
p
r
p
.13* .01 .10* .04
.01
.89
.09
.08

จากตารางที่ 31 พบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุม ชนจักสานพนัสนิคมโดยภาพรวม
สิ่งอานวยความสะดวกไม่มีความสัมพันธ์กบั อายุของนักท่องเที่ยวชาวไทย เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านสถานที่ ด้านสินค้าและบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทย
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ตารางที่ 32 เปรียบเทียบตัวแปรรายได้กบั ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
Levene Statistic
3.33

df1
5

df2
394

p
.01

จากตารางที่ 32 พบว่า ค่า p <.01 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
จึงใช้สถิติ Welch Test ในการทดสอบ
ตารางที่ 33 เปรียบเทียบตัวแปรภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุม ชนจักสานพนัสนิคมจาแนกตาม
รายได้
รายได้
น้อยกว่า/เท่ากับ 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาท
หมายเหตุ : **p<.01

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
SD Welch p
คู่ท่แี ตกต่าง
X
3.50 0.40 4.84** .00 20,001-25,000 บาท
3.46 0.44
>10,001-15,000 บาท
3.46 0.42
มากกว่า 25,000 บาท >
3.55 0.43
น้อยกว่า/เท่ากับ 5,000
3.65 0.38
บาท, 5,001-10,00บาท
3.72 0.35
,10,001-15,000บาท
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จากตารางที่ 33 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันมีภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) เพื่อพิจารณา
ว่าค่าเฉลี่ยของคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน และเนื่องจากความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากันจึงใช้วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett T3 พบว่า นักท่ องเที่ยวชาวไทยที่ มี รายได้ 20,001 - 25,000 บาท มี ภ าพลักษณ์
การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมมากกว่า รายได้ 10,001 - 15,000 บาท
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ มากกว่า 25,000 บาท มีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชน
จัก สานพนัส นิ ค มมากกว่ า รายได้ น้อ ยกว่ า /เท่ า กับ 5,000 บาท , 5,001 - 10,000 บาท และ
10,001 - 15,000 บาท
ตารางที่ 34 เปรียบเทียบตัวแปรอาชีพกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
Levene Statistic
2.65

df1
6

df2
393

p
.02

จากตารางที่ 34 พบว่า ค่า p <.05 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
จึงใช้สถิติ Welch Test ในการทดสอบ
ตารางที่ 35 เปรียบเทียบตัวแปรภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุม ชนจักสานพนัสนิคมจาแนกตาม
อาชีพ
อาชีพ
นักเรียน
นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
รับจ้าง
ว่างงาน
หมายเหตุ : **p<.01

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
SD Welch
p
คู่ท่แี ตกต่าง
X
3.51 0.41 3.35** .004
รับจ้าง >
3.52 0.40
พนักงาน
3.45 0.49
บริษัทเอกชน
3.48 0.41
3.58 0.41
3.70 0.36
3.60 0.43
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จากตารางที่ 35 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกันมีภาพลักษณ์
การชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) เพื่อพิจารณา
ว่าค่าเฉลี่ยของคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน และเนื่องจากความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากันจึงใช้วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett T3 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพรับจ้าง มีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชน
จักสานพนัสนิคมมากกว่า พนักงานบริษัทเอกชน
ตารางที่ 36 การวิเคราะห์ความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่างตัวแปรด้านที่อยู่อาศัยปัจจุบนั
กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
Levene Statistic
.350

df1
3

df2
396

p
.79

จากตารางที่ 36 พบว่า ค่ า p >.05 แสดงว่าค่ าความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ม เท่ ากัน
ดังนั้น จึ งท าการวิเคราะห์ข้อมูล ต่อว่าค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม แตกต่างกันหรือ ไม่ ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว
ตารางที่ 37 เปรียบเทียบตัวแปรภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมจาแนกตามที่อยู่
อาศัยปัจจุบนั
ที่อยู่อาศัยปัจจุบนั
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
SD
F
p
X
3.75
0.43
0.69
.56
3.61
0.42
3.56
0.41
3.67
0.58

จากตารางที่ 37 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีท่ีอยู่อาศัยปั จจุบนั แตกต่างกันมี
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมที่ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 38 เปรียบเทียบตัวแปรระดับการศึกษากับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคม
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
SD
t
p
X
3.52
0.43
-2.85**
.01
3.64
0.38

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
หมายเหตุ: **p < .01

จากตารางที่ 38 แสดงว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น
มี ภ าพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนจัก สานพนั ส นิ ค มแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01 โดยระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมดีกว่าระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 7 วิเคราะห์เปรียบเทียบทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
ชุมชนจักสานพนัสนิคม
สมมติฐานที่ 3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน
ตารางที่ 39 เปรียบเทียบตัวแปรด้านอายุกบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านจานวนครัง้ ในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ตัวแปร
อายุ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านจานวนครัง้ ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
r

p

-.18**

.00

หมายเหตุ: **p < .01
จากตารางที่ 39 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านจานวนครัง้ ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ทางลบกับอายุของนักท่องเที่ยว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
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ตารางที่ 40 เปรียบเทียบตัวแปรด้านระดับการศึกษากับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวันในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวันที่เดินทางมาท่องเที่ยว

จานวน 21

17

38

16

12

73

59

ระดับการศึกษา

ต่ากว่า
ปริญญา
ตรี
ปริญญา
ตรีหรือ
เทียบเท่า

รวม



2

236 22.21
**

p
.00

ร้อยละ 5.3 4.3 9.5 4.0 3.0 18.3 14.8 59
จานวน 5 8 14 6 9
84
38 164

ร้อยละ 1.3 2.0 3.5 1.5 2.3 21 9.5 41
รวม
จานวน 26 25 52 22 21 157 97 400
ร้อยละ 6.5 6.3 13 5.5 5.3 39.3 24.3 100
หมายเหตุ: **p < .01
จากตารางที่ 40 แสดงให้เห็นว่าระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมด้านวันที่เดินทางมาท่องเที่ยว อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .01 โดยพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชน
จักสานพนัสนิคมในช่วงวันเสาร์ เป็ นอันดับแรก จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.3 รองลงมาได้แก่
วัน อาทิ ตย์ จ านวน 59 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 14.8 วันพุธ จานวน 38 คน คิดเป็ น ร้อยละ 9.5 และ
วันจันทร์ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เดินทางมาท่องเที่ยว
ชุ ม ชนจัก สานพนั ส นิ ค มในช่ ว งวัน เสาร์ เป็ น อัน ดั บ แรก จ านวน 84 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 21.0
รองลงมาได้แก่ วันอาทิตย์ จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.5 วันพุธ จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ
3.5 และวันศุกร์ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.3
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ตารางที่ 41 เปรียบเทียบตัวแปรด้านระดับการศึกษากับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม

พักผ่อน

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน

ติดต่อธุรกิจกับชุมชน
จักสานพนัสนิคม

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยว

รวม

จานวน

155

72

9

236

ร้อยละ
จานวน

38.8
120

18
35

2.3
9

59
164

ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

30.0
275
68.8

8.8
107
26.8

2.3
18
4.5

41
400
100

ระดับการศึกษา

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า
รวม



4.43

2

p

.11

จากตารางที่ 41 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันไม่มี
ความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ตารางที่ 42 เปรียบเทียบตัวแปรรายได้กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านงบประมาณในการซือ้ สินค้า
Levene Statistic
20.477

df1
5

df2
177

p
.000

จากตารางที่ 42 พบว่า ค่า p <.01 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
จึงใช้สถิติ Welch Test ในการทดสอบ
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ตารางที่ 43 เปรียบเทียบตัวแปรพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านงบประมาณในการซือ้ สินค้าจาแนก
ตามรายได้
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านงบประมาณในการซือ้ สินค้า
SD Welch p
คู่ท่แี ตกต่าง
X
น้ อ ย ก ว่ า /เท่ า กั บ 5,000
มากกว่า 25,000
345.56 445.31 5.07** .00
บาท
บาท > น้อยกว่า/
เท่ากับ 5,000
5,001 - 10,000 บาท
295
225.72
บาท, 5,001 10,001 - 15,000 บาท
326.35 195.47
10,000 บาท
,10,001 - 15,000
15,001 - 20,000 บาท
442.20 371.84
บาท,15,001 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
477.97 476.17
,20,001 - 25,000
มากกว่า 25,000 บาท
1203.24 1115.36
บาท
รายได้

หมายเหตุ : **p<.01
จากตารางที่ 43 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านงบประมาณในการซือ้ สินค้าแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) เพื่อพิจารณา
ว่าค่าเฉลี่ยของคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน และเนื่องจากความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากันจึงใช้วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett T3 พบว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี รายได้ มากกว่า 25,000 บาท มี พ ฤติ ก รรม
การท่องเที่ยวด้านงบประมาณในการซือ้ สินค้ามากกว่า น้อยกว่า/เท่ากับ 5,000 บาท , 5,001 10,000 บาท , 10,001 - 15,000 บาท , 15,001 - 20,000 บาท และ 20,001 - 25,000 บาท

ตอนที่ 8 ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งการรั บ รู้ ข่ า วสารกั บ พฤติ ก รรมการ
ท่องเทีย่ วชุมชนจักสานพนัสนิคม
สมมติฐานที่ 4 การรับรู ข้ ่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
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ตารางที่ 44 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรูข้ ่าวสาร กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
จักสานพนัสนิคมด้านจานวนครัง้ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
การรับรูข้ ่าวสาร
สื่อบุคคล
สื่อใหม่
ภาพรวม
หมายเหตุ : **p<.01

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านจานวนครัง้ ในการเดินทาง
มาท่องเที่ยว
r
p
0.36**
.00
0.33**
.00
0.35**
.00

จากตารางที่ 44 แสดงให้เห็นว่า การรับ รู ข้ ่าวสารเกี่ ย วกับ ชุม ชนจักสานพนัสนิคมโดย
ภาพรวม ด้านสื่อบุคคล และสื่อใหม่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจัก
สานพนัสนิคมด้านจานวนครัง้ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
ตารางที่ 45 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การรับรูข้ ่าวสาร กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
จักสานพนัสนิคมด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
การรับรูข้ ่าวสาร
สื่อบุคคล
สื่อใหม่
ภาพรวม
หมายเหตุ : **p<.01

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ
ท่องเที่ยว
r
p
0.37**
.00
0.24**
.00
0.30**
.00

จากตารางที่ 45 แสดงให้เห็นว่า การรับ รู ข้ ่าวสารเกี่ ย วกับ ชุม ชนจักสานพนัสนิคมโดย
ภาพรวม ด้านสื่อบุคคล และสื่อใหม่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
จักสานพนัสนิคมด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
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ตอนที่ 9 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ชุมชนจักสานพนัสนิคม
สมมติ ฐ านที่ 5 ภาพลักษณ์มี ค วามสัม พัน ธ์กับ พฤติก รรมการท่ องเที่ ย วชุม ชนจัก สาน
พนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ตารางที่ 46 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ภาพลักษณ์ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
จักสานพนัสนิคมด้านจานวนครัง้ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ภาพลักษณ์
ด้านสถานที่
ด้านสินค้าและบริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ภาพรวม
หมายเหตุ : *p<.05, ** p<.01

พฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมด้าน
จานวนครัง้ ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
r
p
0.06
.23
0.11*
.04
0.14**
.01
0.12*
.02

จากตารางที่ 46 แสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมโดย
ภาพรวม ด้านสินค้าและบริการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมด้านจานวนครัง้ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ด้านจานวนครัง้ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านสถานที่
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั
ตารางที่ 47 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ภาพลักษณ์ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจัก
สานพนัสนิคมด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ภาพลักษณ์
ด้านสถานที่
ด้านสินค้าและบริการ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว
r
p
0.09
.08
0.10*
.04
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ตารางที่ 47 (ต่อ)

ภาพลักษณ์
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ภาพรวม
หมายเหตุ : *p<.05

พฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว
r
p
0.06
.20
0.10
.05

จากตารางที่ 47 พบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมโดยภาพรวมไม่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมด้านระยะเวลาที่ใช้ เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านสินค้าและบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
จัก สานพนัส นิ ค มด้า นระยะเวลาในการท่ อ งเที่ ย วที่ ใช้อ ย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .05
ส่วนด้านสถานที่ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั
ตารางที่ 48 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ภาพลักษณ์ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
จักสานพนัสนิคมด้านงบประมาณในการซือ้ สินค้า ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ภาพลักษณ์
ด้านสถานที่
ด้านสินค้าและบริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ภาพรวม
หมายเหตุ : *p<.05

พฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ด้านงบประมาณในการซือ้ สินค้า
r
p
0.12*
.02
0.08
.10
0.11*
.03
0.12*
.01

จากตารางที่ 48 แสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมโดย
ภาพรวม ด้า นสถานที่ ด้า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก มี ค วามสัม พั น ธ์ท างบวกกั บ พฤติ ก รรม
การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมด้านงบประมาณในการซือ้ สินค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ส่วนด้านสินค้าและบริการ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูข้ ่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการ
รับรู ข้ ่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบการรับรู ข้ ่าวสารเกี่ ยวกับชุม ชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชน
จัก สานพนั ส นิ ค มของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย จ าแนกตามลัก ษณะประชากรศาสตร์ 4) เพื่ อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตาม
ลัก ษณะประชากรศาสตร์ 5) เพื่ อศึก ษาความสัม พัน ธ์ระหว่างรับ รู ข้ ่า วสาร กับ พฤติ ก รรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัส นิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 6) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ลักษณะของการวิจัยเป็ นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี จานวน 400 คน ใช้วิธีการสุม่ แบบแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
โดยตัวแปรที่ ใช้ศึก ษาในครั้ง นี ้ ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ รายได้
ระดับการศึกษา อาชีพ และที่อยู่อาศัยปัจจุบนั การรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมวัดได้จาก สื่อบุคคล และสื่อใหม่ ภาพลักษณ์ก ารท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมวัดได้
จาก ด้านสถานที่ ด้านสินค้าและบริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก พฤติกรรมท่องเที่ยว
ชุม ชนจักสานพนัส นิ ค มวัด ได้จ าก วิธี ก ารเดิ นทาง บุค คลที่ เดิน ทางด้วย จานวนครัง้ ในการมา
ท่องเที่ยว ช่ วงเวลาในการท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว วันที่เดินทางมาท่องเที่ยว
งบประมาณที่ใช้ ประเภทเครื่องจักสานที่ซือ้ วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว และความต้องการกลับมา
ท่องเที่ยว
จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจัยสามารถกาหนดสมมติฐานการวิจัยได้
ดังนี ้ 1) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชน
จัก สานพนัส นิ ค มแตกต่ า งกัน 2) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ต่ า งกัน
มี ภ าพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วชุม ชนจัก สานพนัส นิ ค มแตกต่ า งกัน 3) นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี
ลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน 4)
การรับ รู ้ข่ า วสารมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนจั ก สานพนั ส นิ ค มของ
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นักท่องเที่ยวชาวไทย 5) ภาพลักษณ์มี ความสัม พันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุม ชนจักสาน
พนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เครื่องมื อ ที่ ใช้ในการวิจัย ซึ่ง แบบสอบถามแบ่ ง เป็ น 4 ตอน ประกอบด้วย 1) ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ของกลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่อยู่อาศัย
ปั จจุบนั 2) การรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อใหม่
3) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุม ชนจักสานพนัสนิคม ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านสินค้าและบริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก 4) พฤติกรรมท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม ได้แก่ วิธีการเดินทาง
บุคคลที่เดินทางด้วย จานวนครัง้ ในการมาท่องเที่ยว ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ใน
การท่องเที่ยว วันที่เดินทางมาท่องเที่ยว งบประมาณที่ใช้ ประเภทเครื่องจักสานที่ซือ้ วัตถุประสงค์
การท่องเที่ยว ความต้องการกลับมาท่องเที่ยว
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป SPSS For Windows ในการหาค่าสถิติพืน้ ฐาน
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive statisticcs) ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้อ ยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation : SD)
การวิเคราะห์ค่าสถิติที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson Product-moment Correlation Coefficient)
การทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square test)

สรุ ปผลการวิจัย
1. ด้า นลัก ษณะประชากรศาสตร์ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย จากผลการวิ จั ย พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี รายได้ 20,000 – 25,000 บาท
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ้าง และอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกมากที่สดุ
1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการรับรู ข้ ่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายได้พบว่า สื่อบุคคลและสื่อใหม่มีความถี่ใน
การรับรูข้ ่าวสารอยู่ในระดับน้อย
1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสถานที่และด้านสินค้าและบริการอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก

75
1.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมโดย
รถยนต์ส่ ว นตั ว มากที่ สุ ด รองลงมาได้แ ก่ รถเช่ า (รถตู้/รถบั ส ) และรถโดยสารขององค์ก ร/
สถานศึกษา
1.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยเดิ นทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมกับเพื่อน
มากที่สดุ รองลงมาได้แก่ ครอบครัว เดินทางมาคนเดียว และบริษัททัวร์
1.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมใน
รอบ 1 ปี มากที่สดุ 1 ครัง้ รองลงมาได้แก่ 2 ครัง้ และ 4 ครัง้
1.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
ช่ ว งเวลา 11.01 น. - 14.00 น. มากที่ สุด รองลงมาได้แ ก่ ช่ ว งเวลา 14.01 น. - 17.00 น. และ
ช่วงเวลา 8.00 น. - 11.00 น.
1.7 นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยส่ ว นใหญ่ ใ ช้เวลาในการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนจั ก สาน
พนัสนิคม 1 – 2 ชั่วโมง มากที่สดุ รองลงมาได้แก่ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และมากกว่า 2 ชั่วโมง
1.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมใน
วันเสาร์มากที่สดุ รองลงมาได้แก่ วันอาทิตย์ และวันพุธ
1.9 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิ คมส่วนใหญ่
ใช้ง บประมาณในการซื อ้ สิ น ค้า ต่ า กว่า 1,000 บาท รองลงมาได้แก่ 1,000 – 2,000 บาท และ
มากกว่า 2,000 บาท
1.10 นักท่องเที่ยวชาวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมส่วนใหญ่ซือ้
เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นภาชนะมากที่สดุ รองลงมาได้แก่ เครื่องจักสานที่ใช้ เป็ นเครื่องครัวเรือน และ
เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นเครื่องเรือน
1.11 นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
เพื่อพักผ่อน มากที่สุด รองลงมาได้แก่ เพื่อทัศนศึกษากับสถานศึกษา/ศึกษาดูงานกับองค์กรที่
สังกัด และเพื่อติดต่อธุรกิจกับชุมชนจักสานพนัสนิคม
1.12 นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ตอ้ งการกลับมาเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
มากที่สดุ รองลงมาได้แก่ ไม่แน่ใจ
2. นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์แ ตกต่ า งกัน มี ก ารรับ รู ้ข่ า วสาร
เกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคม แตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน
2.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี เพศแตกต่ างกันมี การรับ รู ข้ ่าวสารเกี่ ยวกับ ชุม ชน
จักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน
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2.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี อายุแตกต่างกัน มี การรับรู ข้ ่าวสารเกี่ ยวกับชุม ชน
จักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน
2.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ มีรายได้แตกต่างกันมีการรับรู ข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุมชน
จักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน
2.4 นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ระดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน มี ก ารรับ รู ข้ ่ า วสาร
เกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน
2.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการรับรู ข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุ มชน
จักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน
2.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี ท่ีอยู่อาศัยปั จ จุบัน แตกต่างกัน มี การรับ รู ข้ ่าวสาร
เกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน
3. นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์แ ตกต่ า งกัน มี ภ าพลัก ษณ์ ก าร
ท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม แตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน
3.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกันมี ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุม ชน
จักสานพนัสนิคมที่ไม่แตกต่างกัน
3.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมี ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุม ชน
จักสานพนัสนิคมที่แตกต่างกัน
3.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันมีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชน
จักสานพนัสนิคมที่แตกต่างกัน
3.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกันมีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชน
จักสานพนัสนิคมที่แตกต่างกัน
3.5 นักท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ มี ท่ี อยู่อาศัยปั จ จุบัน แตกต่ างกันมี ภ าพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมที่ไม่แตกต่างกัน
3.6 นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน มี ภ าพลัก ษณ์ ก าร
ท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมที่ไม่แตกต่างกัน
4. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ชุมชนจักสานพนัสนิคม แตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน
4.1 นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการ
ท่องเที่ยวด้านช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมที่ไม่แตกต่างกัน
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4.2 นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการ
ท่องเที่ยวด้านวันที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมที่แตกต่างกัน
4.3 นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการ
ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมไม่แตกต่างกัน
4.4 นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมด้านความต้องการในการกลับมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัส
นิคมแตกต่างกัน
5. การรับรู ข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุม ชนจัก สานพนัสนิคมโดยภาพรวมสื่อบุคคล และสื่อใหม่
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมด้านจานวนครัง้ ในการ
เดินทางมาท่องเที่ยว และด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว
6. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมโดยภาพรวม ด้านสินค้าและบริการ
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มี ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมด้านจานวนครัง้ ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
7. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมโดยภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านสินค้าและบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
จักสานพนัสนิคมด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว
8. ภาพลั ก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนจั ก สานพนั ส นิ ค มโดยภาพรวม ด้ า นสถานที่
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มี ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัสนิคมด้านงบประมาณในการซือ้ สินค้า ส่วนด้านสินค้าและบริการ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั

อภิปรายผลการวิจัย
จากสมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีการรับรู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน
1. ผลการวิจัย พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับ
ชุ ม ชนจั ก สานพนั ส นิ ค มแตกต่ า งกั น เป็ นไปตามสมมติ ฐ าน สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
รดาธร ศรีสายหยุด และสกล กิจจริต (2554) ซึ่งได้ทาวิจยั เกี่ยวกับ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวไทย ในจังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นักท่องเที่ยวชาว
ไทย จานวน 400 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่องมือและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
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ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน
และการหาค่าความสัมพันธ์ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า
นัก ท่ องเที่ ย วชาวไทยที่ มี เพศแตกต่ างกัน มี การเปิ ด รับ ข่ าวสารเกี่ ยวกับ การท่ องเที่ ย วเชิ งนิ เวศ
แตกต่างกัน
2. ผลการวิ จัย พบว่ า การรับ รู ข้ ่ า วสารเกี่ ย วกับ ชุม ชนจัก สานพนัส นิ ค มโดยภาพรวม
สื่ อ บุคคล และสื่ อใหม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ อายุของนัก ท่ องเที่ ย วชาวไทย เป็ น ไปตาม
สมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรุณรัตน์ ชินวรณ์ (2548) ซึ่งได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับ ผลการ
รับรูข้ ่าวสารของนักท่องเที่ยวต่อการมาเที่ ยวจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้
คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี จานวน 400 คน การเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล ใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ และวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจัย พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับการได้รบั ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ
ในการมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีอย่างมีนยั สาคัญ
3. ผลการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับ
ชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจยั ลลิตา พ่วงมหา
(2558) ซึ่ ง ได้ท าวิ จั ย เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการแสวงหาข่ า วสารเพื่ อ การตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศของผูส้ งู อายุชาวไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผูส้ งู อายุสญ
ั ชาติไทย
อายุตงั้ แต่ 60 ปี ขึน้ ไป อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามและวัดผลแบบครัง้ เดียว (One-shot
Case Study) ผลการวิจัยพบว่า ผูส้ ูงอายุชาวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหา
ข่าวสารการท่องเที่ยวภายในประเทศที่แตกต่างกัน
4. ผลการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับ
ชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจยั ณิฌา เอสเคน
(2562) ซึ่งได้ทาวิจยั เกี่ยวกับ การศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิ ดรับสื่อของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ต่ อ ภาพลัก ษณ์ ต ลาดน ้า สี่ ภ าคพั ท ยา กลุ่ม ตัว อย่ างที่ ใช้ในการศึ ก ษาครั้ง นี ้ คื อ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ า งชาติ จ านวน 400 คน คน การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่อ งมื อ และ
วิเคราะห์ข้อ มูล โดยใช้ส ถิ ติ รอ้ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิ จัย พบว่ า
นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ างชาติ ท่ี มี อ าชี พ แตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการเปิ ดรับ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การ
ท่องเที่ยวเมืองพัทยาแตกต่างกัน
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5. ผลการวิจัย พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี ท่ีอยู่อาศัยปั จจุบันแตกต่างกันมี การรับรู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าวว่า ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ในแง่ของสถานะทางสังคม
ได้แก่ ภูมิลาเนา รายได้ เชือ้ ชาติ ซึ่งปั จจัยเหล่านีม้ ีผลต่อผูร้ บั สารนาไปสู่การรับสารที่แตกต่างกัน
ไป
6. ผลการวิจัย พบว่ า นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ระดับ การศึก ษาแตกต่ า งกัน มี ก ารรับ รู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สมยศ โอ่งเคลือบ (2544) ซึ่งได้ทาวิ จัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้
คือ ประชาชนทั่วไปในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติรอ้ ยละ ค่าเฉลี่ย การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั การทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีการ
เปิ ดรับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากสื่อต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
จากสมมติ ฐ านข้อ ที่ 2 นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ต่ า งกั น
มีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน
1. ผลการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกันมีภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ชุมชนจักสานพนัสนิคมที่ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั ดังกล่าวไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิลาวัณย์ คงขาว (2554) ซึ่งได้ทาวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาความสัมพันธ์ของการ
เปิ ดรับ สื่ อของนักท่องเที่ยวต่ างชาติต่อภาพลักษณ์ตลาดน ้าสี่ภ าคพัท ยา กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึ ก ษาครั้ง นี ้ คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ จ านวน 140 คน การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติรอ้ ยละ ค่า เฉลี่ย การแจกแจงความถี่
t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า เพศของนักท่องเที่ยวต่างชาติมี
ผลต่อภาพลักษณ์ตลาดนา้ สี่ภาคพัทยาด้านศิลปวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน
2. ผลการวิ จั ย ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนจั ก สานพนั ส นิ ค มโดยภาพรวมไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั อายุของนักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ บุ ศ รา เกิ ด แก้ว (2550) พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของผู้เข้ามาท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ แหล่ ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
ท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด สุพ รรณบุรี จ านวน 400 คน การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ใช้แ บบสอบถามเป็ น
เครื่องมื อและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติรอ้ ยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า อายุแตกต่างกัน มี ความพึงพอใจต่ อแหล่งท่องเที่ ยวใน
จังหวัดสุพรรณบุรีไม่แตกต่างกัน
3. ผลการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ชุมชนจักสานพนัสนิคมที่แตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไพลิน
เชิญเพชร (2550) ภาพลักษณ์ดา้ นบวกและภาพลักษณ์ดา้ นลบของการท่องเที่ยวไทยตามความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวจีน : กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวจีนในนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนในนคร
คุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เคยมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2546-2548 จานวน 400 คน การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ใช้แ บบสอบถามเป็ น
เครื่องมื อและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติรอ้ ยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดีย ว ผลการวิจัย พบว่า นักท่ องเที่ ยวชาวจี น ที่ มี อ ายุต่างกัน มี ภ าพลักษณ์ก าร
ท่องเที่ยวประเทศไทยต่างกัน
4. ผลการวิ จัย พบว่ า นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี รายได้แ ตกต่ า งกัน มี ภ าพลัก ษณ์ ก าร
ท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมที่แตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจยั นิตย์
หทัยวสีวงศ์ สุขศรี (2550) ซึ่งได้ทาวิจยั เกี่ยวกับ ภาพลักษณ์เกาะสมุยในทัศนะของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จานวน
409 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ผลการวิจัยพบว่า นักท่อ งเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีรายได้แตกต่างกันมี
ภาพลักษณ์เกาะสมุยแตกต่างกัน
5. ผลการวิ จัย พบว่ า นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกัน มี ภ าพลัก ษณ์ ก าร
ท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัส นิคมที่แตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจัย
อารยา วรรณประเสริฐ (2542) ซึ่ง ได้ท าการวิจัยเกี่ ยวกับ ภาพลัก ษณ์ป ระเทศไทยในสายตา
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ง นี ้ คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว
ต่างประเทศ จานวน 403 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือและวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้สถิติรอ้ ยละ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน และการหาค่าความสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า อาชีพแตกต่างกันมีการรับรู ข้ ่าวสาร
ต่างกัน
6. ผลการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีท่ีอยู่อาศัยปัจจุบนั แตกต่างกันมีภาพลักษณ์
การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนจัก สานพนัส นิ ค มที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ผลการวิ จัย ดัง กล่ า วไม่ เป็ น ไปตาม
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สมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญ ญนันทน์ เกี ยรติศิริกุล (2551) ซึ่งได้ทาการวิจัย
เกี่ยวกับ ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยในทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศหลังวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองปี 2551 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่พานักใน
กรุ งเทพมหานคร จ านวน 225 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมื อและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติรอ้ ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีภูมิลาเนาต่างกัน
มีผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยโดยรวมไม่แตกต่างกัน
7. ผลการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีภาพลักษณ์
การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนจัก สานพนัส นิ ค มที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ผลการวิ จัย ดัง กล่ า วไม่ เป็ น ไปตาม
สมมติ ฐ าน ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ จิ ต ติ ม า คนตรง (2548) ซึ่ง ได้ท าการวิจัย เกี่ ย วกับ
ภาพลั ก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยตามความคิ ด เห็ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชา วไทย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่
ท่องเที่ยว 2 แห่งคือ ตลาดนา้ ตลิ่งชัน และชายหาดบางแสน จานวน 323 คน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติรอ้ ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากสมมติ ฐ านข้อ ที่ 3 นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ต่ า งกั น
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมแตกต่างกัน
1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านจานวนครัง้ ในการเดินทางมาท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับอายุของนักท่องเที่ยว เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมาภรณ์ คงเจริญ
กาย (2548) ซึ่งได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับ พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูเ้ ข้ามาท่องเที่ยวที่มีผล
ต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ
ผู้เข้า มาท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด พระนคครศรีอ ยุ ธ ยา จ านวน 480 คน การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ใช้
แบบสอบถามเป็ น เครื่อ งมื อ และวิ เคราะห์ข้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ รอ้ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ค่ า สถิ ติ t-test การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน ผลการวิ จั ย พบว่ า อายุ ต่ า งกั น มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้ามาท่องเที่ยวแตกต่างกัน โดยเพื่อต้องการไหว้พระ จานวนครัง้
การเข้ามาท่องเที่ยว 2-4 ครัง้
2. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวันที่
เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมที่แตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับ
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งานวิจัย สุรพงษ์ ไพเมื อง (2550) ซึ่ง ได้ท าการวิจัยเกี่ ยวกับ พฤติกรรมการเลื อกซื อ้ สิน ค้าของ
นักท่องเที่ยวบริเวณตลาดชายแดน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครัง้ นี ้ คือ นักท่องเที่ยวบริเวณตลาดชายแดน อาเภอแม่ สาย จังหวัดเชี ยงราย จานวน 300 คน
การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ใช้แ บบสอบถามเป็ น เครื่อ งมื อ และวิ เคราะห์ข้อ มูล โดยใช้ส ถิ ติ รอ้ ยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อพฤติการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
3. นักท่ องเที่ยวชาวไทยที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกันมี พ ฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั ดังกล่าว
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พณิชา จิระสัญญาณสกุล (2554) ซึ่งได้ทา
การวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครัง้ นีค้ ือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ในสถานบริการในเขต
จังหวัดชลบุรี จานวน 400 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือและวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้ส ถิติ รอ้ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าสถิติ t-test การวิเคราะห์ค วาม
แปรปรวน ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วด้า น
วัตถุประสงค์ไม่แตกต่างกัน
4. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านงบประมาณ
ในการซือ้ สินค้าแตกต่างกัน ผลการวิจยั ดังกล่าวเป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วรรณศิล ป์ จีระกาศ (2550) ซึ่งได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักรีสอร์
ทของผูบ้ ริโภคในเขตพืน้ ที่อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีค้ ือ
ผู้ใช้บ ริก ารที่ พัก รีส อร์ท ในเขตพื ้น ที่ อ าเภอแม่ ส าย จัง หวัด เชี ย งราย จ านวน 400 คน การเก็ บ
รวบรวมข้อ มูล ใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่อ งมื อและวิ เคราะห์ข้อ มูลโดยใช้สถิ ติ รอ้ ยละ ค่ าเฉลี่ ย
ค่าไค-สแควร์ ผลการวิจยั พบว่า รายได้ต่อเดือนของผูบ้ ริโภคแตกต่างกันมีผลทาให้พฤติกรรมการ
ใช้บริการที่พกั รีสอร์ทแตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้อที่ 4 การรับรู ข้ ่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่ องเที่ยวชุมชน
จักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
1. การรับรู ข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุม ชนจักสานพนัสนิคมโดยภาพรวมสื่อบุคคล และสื่อใหม่
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมด้านจานวนครัง้ ในการ
เดินทางมาท่องเที่ยว เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจยั ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์ (2545)
ซึ่งได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับ การเปิ ดรับข่าวสาร ความรู ้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยว
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เชิ ง นิ เวศแบบโฮมสเตย์ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ง นี ้คื อ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 580 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติรอ้ ยละ ค่าเฉลี่ย การหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจยั พบว่า การเปิ ดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมเตย์จากสื่ อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์
2. การรับรู ข้ ่าวสารเกี่ยวกับชุม ชนจักสานพนัสนิคมโดยภาพรวมสื่อบุคคล และสื่อใหม่
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมด้านระยะเวลาที่ใช้ใน
การท่องเที่ยว เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิไลลักษณ์ ชมภูศรี (2544) ซึ่งได้
ทาการวิจยั เกี่ยวกับ การเปิ ดรับข่าวสาร ความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีค้ ือ ประชากรศึกษาคือนักท่องเที่ยว
บริเวณชายหาดบางแสน และนัก ท่ องเที่ ยวบริเวณอุท ยานแห่ ง ชาติ เขาใหญ่ จ านวน 400 คน
การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ใช้แ บบสอบถามเป็ น เครื่อ งมื อ และวิ เคราะห์ข้อ มูล โดยใช้ส ถิ ติ ร้อ ยละ
ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์สัน
ผลการวิ จัย พบว่ า การเปิ ดรับ ข่ า วสารการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศมี ค วามสัม พั น ธ์ในเชิ ง บวกกั บ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว
จากสมมติ ฐ านข้อที่ 5 ภาพลัก ษณ์ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วชุม ชน
จักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
1. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมด้านจานวนครัง้ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวและ
งบประมาณในการซือ้ สิ นค้า เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับแนวคิดของ สุนิสา ประวิชัย
(2545) กล่าวว่า พฤติกรรมของเราจะขึน้ อยู่กับภาพลักษณ์ท่ีเรามีอยู่ ในเมื่ อคนเราไม่ได้มี เพียง
ประสบการณ์โดยตรง เรายังมีประสบการณ์โดยทางอ้อมอื่นๆ ซึ่งประสบการณ์เหล่านีต้ อ้ งอาศัย
การตีความและให้ความหมายสาหรับตนเองเสมอ
2. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมโดยภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว ไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐ าน สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ชิ น พัน ธ์ วัลลภาทิต ย์ (2559) ซึ่งได้ทาการวิจัยเกี่ ยวกับ
การรับรู ข้ อ้ มูล และภาพลักษณ์เมืองพัทยาในมุม มองของนัก ท่องเที่ยวกลุ่ม อาเซี ยนที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีค้ ือ นักท่องเที่ยวกลุ่ม
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อาเซียนที่มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมพ.ศ. 2558 จานวน 400
คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ ผลการวิจยั พบว่า ภาพลักษณ์เมืองพัทยา
ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนในพัทยา ด้านจะไปท่องเที่ยว
นานเท่าไร

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการศึกษาในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยขอสรุ ปข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นข้อมูล แนวทางการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและกระตุน้ เศรษฐกิจให้กบั ชุมชนจักสานพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรีรวมไปถึง
ประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยว ดังนี ้
1. จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู ข้ ่าวสารโดยภาพรวม ด้านสื่อบุคคล และด้านสื่อใหม่
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยด้านจานวนครัง้ ในการมาท่องเที่ยว และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการรับรู ข้ ่าวสารพบว่าอยู่ใน
ระดับน้อย แสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของชุม ชนจักสานพนัสนิคมยังไม่ ดี
เท่าที่ควร ซึ่งสื่อที่ชุมชนจักสานพนัสนิคมจะสามารถเลือกใช้เพื่อสร้างการรับรู ใ้ ห้แก่นักท่องเที่ยว
ได้ม ากขึ ้น นั้น คื อ สื่ อ ใหม่ โดยสื่ อ Facebook “ร้า นจั ก สานคุ ณ ปราณี ” เป็ นสื่ อ ที่ มี ก ารเข้า ถึ ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยได้มากที่สดุ ดังนัน้ ทางชุมชนจักสานพนัสนิคมควรเลือกใช้สื่อดังกล่าวเป็ นสื่อ
หลัก ในการเผยแพร่ข้อ มูล และข่าวสาร ทั้ง ในเรื่องสิ น ค้าเครื่องจัก สานที่ ท างชุม ชนมี จาหน่ า ย
การให้ความรู เ้ กี่ ยวกับเครื่องจักสาน ตลอดจนการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ของชุม ชน ฯลฯ และเมื่ อ
นักท่องเที่ยวได้รบั รูข้ ่าวสารของชุมชนมากขึน้ แล้ว จะทาให้เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อยครัง้ ขึน้
2. จากผลการวิ จั ย พบว่ า ภาพลั ก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนจั ก สานพนั ส นิ ค มของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยโดยภาพรวม ด้ า นสิ น ค้ า และบริ ก าร ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมด้านจานวนครัง้ ในการ
เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว ส่ ว นด้า นสิ น ค้า และบริก ารมี ค วามสัม พั น ธ์ท างบวกกับ พฤติ ก รรมการ
ท่ อ งเที่ ย วชุม ชนจัก สานพนัส นิ ค มด้านระยะเวลาที่ ใช้ในการท่ อ งเที่ ย ว รวมไปถึ ง ด้านสถานที่
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มี ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสาน
พนัส นิ ค มด้า นงบประมาณในการซื ้อ สิ น ค้า เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า น ได้แ ก่ ด้า นสถานที่ และ
ด้านสินค้าและบริการ อยู่ในระดับมากที่สดุ ดังนัน้ ชุมชนจักสานพนัสนิคมจึงควรพัฒนาให้ดียิ่งขึน้
เพื่อคงภาพลักษณ์ท่ดี ีของชุมชนจักสานพนัสนิคมต่อไป นอกจากนัน้ ในด้านสิ่งอานวยความสะดวก
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มีภาพลักษณ์อยู่ในระดับมาก ผูว้ ิจยั เห็นว่าควรจัดระบบการดูแลเพิ่มเติม ได้แก่ ป้ายบอกทางของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนและมีจานวนมากขึน้ ที่จอดรถควรมีการเพิ่มจานวนเพื่อที่สามารถรองรับ
นัก ท่ อ งเที่ ย วได้ม ากขึ น้ เช่ น ในกรณี ท่ี นัก ท่ อ งเที่ ย วมาท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ศึ ก ษาดูง านกับ องค์ห รือ
หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด จ านวนกลุ่ ม ใหญ่ จึ ง ควรมี ก ารส ารองที่ จ อดรถส าหรับ รถทั ว ร์ใ ห้ม ากขึ ้น
การให้บริการอาหารและเครื่อ งดื่ ม ควรเพิ่ ม จานวนให้เพี ย งพอในแต่ ละวัน โดยคาดการณ์และ
จัดเตรียมจากผลสารวจวันที่นักท่องเที่ ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยว และรักษาความสะอาด
ของห้องนา้ เป็ นต้น เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ให้กบั แหล่งท่องเที่ยวจนนาไปสู่พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่
ดียิ่งขึน้
3. จากผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องที่ยวมากที่สุดวันเสาร์ ในช่วงเวลา
11.01 – 14.00 น. ดั ง นั้ น ทางชุ ม ชนจั ก สานพนั ส นิ ค มควรเตรี ย มความพร้อ มในการต้อ นรับ
นักท่องเที่ยวในเรื่องต่าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ น ความเรียบร้อยของสถานที่จัดแสดงงานจักสานหรือที่
จาหน่ายเครื่องจักสาน การตรวจระบบนา้ /ไฟ และความเพียงพอของสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม
นอกจากนีง้ บประมาณที่ใช้ซือ้ สินค้าส่วนใหญ่ต่ากว่า 1,000 บาท จึงควรมีการจัดการราคาให้อยู่
ในเกณฑ์งบประมาณของนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าให้มากขึน้ หรือมีการส่งเสริมการขาย
ให้นักท่องเที่ยวซือ้ สินค้าในปริมาณที่เพิ่มขึน้ และประเภทของเครื่องจักสานที่มีการซือ้ มากที่สุด
เป็ นเครื่องจักสานที่ใช้เป็ นภาชนะ ทางชุมชนจักสานควรเพิ่มสินค้าประเภทภาชนะให้มากขึน้ หรือมี
ความหลากหลายของสี รูปทรง ขนาด เพื่อเพิ่มการซือ้ มากขึน้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. งานวิ จัย ในครั้ง นี ้เป็ น การศึ ก ษาการรับ รู ้ข่ า วสาร ภาพลัก ษณ์ และพฤติ ก รรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ จึงควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ
ที่แตกต่างออกไป เช่น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็ นต้น เพื่อทราบการรับรู ข้ ่าวสาร ภาพลักษณ์
และพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วชุม ชนจัก สานพนัส นิ ค มจากกลุ่ม ตัวอย่ า งอื่ น ๆ และสามารถท า
การตลาดให้กบั แหล่งท่องเที่ยวได้กว้างขึน้
2. เนื่องจากการวิจัยครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้ทาการศึกษาโดยใช้ระบบวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งอาจไม่
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงลึกได้ ดังนัน้ เพื่อให้ผลการวิจยั มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้ ผูท้ ่ี
สนใจควรนาระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพร่วมในการวิเคราะห์ดว้ ยเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากยิ่งขึน้
เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การทาสนทนากลุม่ (Focus group) เป็ นต้น

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
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แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
ชุมชนจักสานพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ของนักท่องเทีย่ วชาวไทย”
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือใส่คาตอบของท่านลงในช่องว่าง
1. เพศ
( ) 1.ชาย
( ) 2.หญิง
( ) 3.เพศทางเลือก
2. อายุ
ปี
เดือน
3. รายได้ (ต่อเดือน)
( ) 1.น้อยกว่า/เท่ากับ 5,000 บาท ( ) 2.5,001 – 10,000 บาท ( ) 3.10,001 – 15,000 บาท
( ) 4.15,001 – 20,000 บาท
( ) 5.20,001 – 25,000 บาท ( ) 6.25,001 – 30,000 บาท
( ) 7.30,001 – 35,000 บาท
( ) 8.35,001 – 40,000 บาท ( ) 9.มากกว่า 40,000 บาท
4. ระดับการศึกษา
( ) 1.ประถมศึกษา
( ) 2.มัธยมตอนต้น
( ) 3.มัธยมตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
( ) 4.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง(ปวส.)
( ) 5.ปริญญาตรี
( ) 6.ปริญญาโท
( ) 7.ปริญญาเอก
5. อาชีพ
( ) 1.นักเรียน
( ) 2.นักศึกษา
( ) 3.ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) 4.พนักงานบริษัทเอกชน
( ) 5.ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย
( ) 6.รับจ้าง
( ) 7.ว่างงาน
6. ที่อยู่อาศัยปั จจุบนั ของท่าน
( ) 1.ภาคเหนือ
( ) 2.ภาคกลาง
( ) 3.ภาคตะวันออก
( ) 4.ภาคใต้
( ) 5.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
( ) 6.ภาคตะวันตก
โปรดระบุจังหวัด
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็ นจริงของท่าน
ระดับการเปิ ดรับข่าวสาร(ครั้ง/เดือน)
ประเภทของสื่อ
สื่อบุคคล
1 สมาชิกในครอบครัว (พ่อ,แม่,พี่,น้อง)
2 ญาติ
3 เพื่อน
สื่อใหม่
เว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4
(https://thailandtourismdirectory.go.th)
เว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์
5
(www.museumthailand.com)
6 เว็บไซต์ไทยตาบล ดอท คอม
7 Facebook “ร้านจักสานคุณปราณี”
8 Facebook “ชลบุรี วันนี”้
Youtube “ThaiPBS”
9 รายการชุมชนทั่วไทย
(ตอน แหล่งผลิตจักสานที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก)
Youtube “ทีเด็ดเมืองไทย”
10 รายการทีเด็ดเมืองไทย
(ตอน สารคดีเครื่องจักสานไม้ไผ่ พนัสนิคม)
Youtube “VOICE เสียงประชาชน”
11 รายการ VOICE เสียงประชาชน
(ตอน โอทอปเครื่องจักสานพนัสนิคม)
Youtube “GMMTV” รายการ เทย เที่ยว ไทย
12
(ตอน พาเที่ยว พนัสนิคม ชลบุรี)
Youtube “BRIGHT TV”
13 รายการอวดดีท่บี า้ นทุง่
(ตอน ชวนกันไป’จักสาน’พนัสนิคม จ.ชลบุรี)

มากก
ไม่เคย
ว่า3 3 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง
เลย
ครั้ง
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือใส่คาตอบของท่านลงในช่องว่าง

ข้อ

ภาพลักษณ์

ด้านสถานที่
1
ความน่าสนใจของชุมชนจักสาน
2
ความเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน
3
ความสวยงามของชุมชนจักสาน
4
ความสะอาดของชุมชนจักสาน
ความเพียงพอของแสงสว่างในบริเวณที่จดั แสดงเครื่อง
5
จักสาน
ความสงบของชุมชนจักสานโดยปราศจากเสียงรบกวน
6
ภายนอก
7
ความปลอดโปร่งของอากาศภายในชุมชน
ด้านสินค้าและบริการ
8
ความน่าสนใจของเครื่องจักสานของชุมชน
9
ความหลากหลายของประเภทเครื่องจักสาน
10 ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของสินค้า
11 ความเป็ นมิตรของพนักงานในการให้บริการ
12 ความเสมอภาคในการให้บริการของพนักงาน
13 ความสุภาพของพนักงานในการให้บริการ
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
ความหลากหลายของช่องทางในการเดินทาง
14
(รถจักรยานยนต์รบั จ้าง , รถโดยสารประจาทาง ฯลฯ)
15 ความชัดเจนของป้ายบอกทาง
16 ความเหมาะสมของที่จอดรถ
17 ความเหมาะสมของการให้บริการอาหารและเครื่องดืม่
18 ความเพียงพอของห้องนา้
19 ความสะอาดของห้องนา้

เห็น
ด้วย
อย่า
งยิ่ง

เห็น
ด้วย

ไม่
แน่
ใจ

ไม่
เห็น
ด้วย

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่า
งยิ่ง
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือใส่คาตอบของท่านลงในช่องว่าง
1. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมโดยวิธีใด? (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
( ) 1.รถเช่า(รถตู/้ รถบัส)
( ) 2.รถยนต์ส่วนตัว
( ) 3.รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) 4.รถจักรยานยนต์รบั จ้าง ( ) 5.รถโดยสารประจาทาง ( ) 6.รถโดยสารขององค์กร/สถานศึกษา
( ) 7.รถโดยสารของบริษัททัวร์
2. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมกับใคร(คนที่รว่ มเดินทางมา)? (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
( ) 1.บริษัททัวร์
( ) 2.ครอบครัว
( ) 3.เพื่อน
( ) 4.คนเดียว
( ) 5.องค์กร/สถาบันการศึกษา
( ) 6.อื่น ๆ
3. ใน 1 ปี ท่ผี ่านมาท่านเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคม

ครัง้ (รวมครั้งนี)้

4. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานช่วงเวลาใด (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
( ) 1. 8.00 น. – 11.00 น. ( ) 2. 11.01 น. – 14.00 น. ( ) 3. 14.01 น. – 17.00 น.
5. ท่านใช้เวลาในการท่องเที่ยวชุมชนจักสานเป็ นระยะเวลา

ชั่วโมง

นาที

6. โดยส่วนใหญ่ทา่ นเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมในช่วงวันใด? (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
( ) 1.วันจันทร์
( ) 2.วันอังคาร ( ) 3.วันพุธ
( ) 4.วันพฤหัสบดี
( ) 5.วันศุกร์
( ) 6.วันเสาร์
( ) 7.วันอาทิตย์
7. ท่านใช้งบประมาณในการซือ้ สินค้าของชุมชนจักสานพนัสนิคมทัง้ หมด
บาท
(หากท่านไม่ได้ซอื้ สินค้าให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9.)
8. ท่านซือ้ ผลิตภัณฑ์จกั สานประเภทใดบ้าง? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1.เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นภาชนะ (เช่น ตะกร้า,ปิ่ นโต,กะโล่,กระบุง,กระจาด ฯลฯ)
กะโล่
( ) 2.เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นเครื่องตัก/ตวง (เช่น กระชุ ฯลฯ)
กระชุ
( ) 3.เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นเครื่องครัวเรือน (เช่น กล่อง,กระแตบ,ชลอม ฯลฯ)
กระแตบ
( ) 4.เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นเครื่องดักจับสัตว์ (เช่น ไซ,สุ่ม ฯลฯ)
ไซ
( ) 5.เครื่องจักสานที่ใช้เป็ นเครื่องเรือน (เช่น โป๊ ะ,พัด,แจกัน,งอบ ฯลฯ)
งอบ
โป๊ ะ
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9. ท่านเดินทางมาชุมชนจักสานพนัสนิคมเพื่อวัตถุประสงค์ใด? (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
( ) 1.พักผ่อน
( ) 2.ทัศนศึกษากับสถานศึกษา/ศึกษาดูงานกับองค์กรที่สงั กัด
( ) 3.ติดต่อธุรกิจกับชุมชนจักสานพนัสนิคม
10. ท่านต้องการกลับมาเที่ยวชุมชนจักสานพนัสนิคมอีกหรือไม่? (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
( ) 1.ต้องการ
( ) 2.ไม่แน่ใจ
( ) 3.ไม่ตอ้ งการ
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ข
จดหมายขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจยั
หนังสือรับรองการวิจยั ในมนุษย์
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