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การศึกษาวิจัยเรื่อง “การแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวตามการรับรู้ ความคาดหวังและพฤติกรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินการรับรู้และความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน  2) เพ่ือศึกษาถึงความ
แตกต่างของนักท่องเที่ยวโดยชุมชนในลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว ที่มีการรับรู้และคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน และลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน  3) เพ่ือจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยชุมชนตามความแตกต่างของลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่มีลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่แตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative 
Research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เคย
เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด 

ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความคาดหวังต่อ
คุณค่าของการท่องเที่ยวโดยชุมชนสูงกว่าการรับรู้จริง ในด้านคุณค่าในด้านราคา คุณค่าเชิงสารัตถะ และ
คุณค่าทางด้านอารมณ์ แต่มีการรับรู้ในด้านคุณค่าด้านประสบการณ์ในการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและ
วัฒนธรรมสูงกว่าความคาดหวัง  และมีการรับรู้คุณค่าจริงเท่ากับความคาดหวังในคุณค่าด้าน
ประสบการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวที่มีความ
แตกต่างทางด้าน ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว มีความคาดหวัง การ
รับรู้จริง และพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างกัน 
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Research study " "Segment of Tourists Market According to Perceptions, 

Expectations and Community Based-tourism Behavior in Community Based-tourism” 

This time, the objectives of this time were 1) to assess tourists' perceptions and 

expectations towards community tourism in the CBT network area. Community-based 

tourists in terms of demography, geography, psychology, tourist behavior. That are 

perception and expectation for tourism by the community 3) to categorize tourists 

groups by community according to differences in demographic, geography, 

psychological characteristics of tourist Which have different characteristics of 

community tourism behavior In this study The researcher has established a quantitative 

research methodology. (Quantitative Research) by using questionnaires as a tool to 

collect information from tourists who have traveled in the community tourism area. 

Total 400 sets 

The results of the study showed that tourists traveling in community tourism had 

higher expectations of the value of community tourism than actually perceived. In 

 



 ค 

value, in price Essence value and emotional value but there is an awareness of the 

value of learning experience. Joining activities and culture above expectations and 

perceived the true value as expected in the experience value in the relationship 

between tourists and communities. In addition, it was found that tourists with different 

aspects Demography, geography, psychology, tourist behavior Have expectation Real 

perception and community tourism behavior is different. 
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ที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาเค้าโครง วิทยานิพนธ์ตลอดจนพัฒนางานวิจัยฉบับนี้ และที่ขาดไม่ได้คือ 
ครอบครัว เพ่ือน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้วิจัย ที่คอยให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษา ตลอดจนคอยสร้าง 
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนของเรา จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลลที่สนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้
และสุดท้ายหากมีข้อผิดพลาดประการใด หรือตกหล่นบุคคลใด ไป ผู้วิจัยขอน้อมรับความผิดพลาดไว้ณ 
โอกาสนี้ 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทความส าคัญต่อระบบ เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญน ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้าง
งาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2558) ส าหรับ
สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้น ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพของท าเลที่ตั้ง ความหลากหลายของทรัพยากรท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ความ
เป็นไทยเอง จึงท าให้ประเทศไทยยังคงมีทั้งศักยภาพและโอกาสทางการท่องเที่ยวมากมาย โดยในปี 
พ.ศ. 2560 World Economic Forum: WEF ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 34 จาก 136 ประเทศท่ัวโลก (กระทรวงต่างประเทศ, 2560) 
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย อีกทั้งในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ยังให้
ความส าคัญและมีเป้าหมายในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ กระจายผลประโยชน์และรายได้ไปสู่
ทุกพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิถีความเป็นไทย อย่างเช่นการสร้าง
การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เน้นการน าเสนอวิถีชีวิต (มติชน, 2560) และการจัดกิจกรรมท้องถิ่นขึ้นมา
เป็นจุดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยว (ประชาชาติธุรกิจ, 2559) 

 การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นการท่องเที่ยวอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ตอบสนองการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์ และ 
วิถีชีวิตเดิม (พจนา  สวนศรี และ สมภพ ยี่จอหอม, 2556) โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเริ่มเกิดขึ้น
ในช่วงปีพ.ศ. 2535-2540 เป็นช่วงที่โลกตื่นตัวเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและแสวงหาทางเลือก
ใหม่ของการท่องเที่ยว กระแสการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงเข้ามาเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย(เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ , 2551) ตามแนวคิดของ UNESCO ที่ ให้
ความส าคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมอันเป็นเครื่องมือที่น ามาซึ่งสันติภาพและความยั่งยืนของชุมชนและโลก  
(ธีระ สินเดชารักษ์ และ นาฬิกอติภัค  แสงสนิท, 2555) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มพฤติกรรมความต้องการ
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การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเกิดการเปลี่ยนแปลง (จุฑามาส เพ็งโคนา, 2011) ท าให้ช่วงที่ผ่านมา
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยได้รับความนิยมมากขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 2560) ขึ้นพร้อมกับ
ที่รัฐบาลได้ผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นมาเพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โดยให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น(สยามรัฐ, 2559) ให้องค์กรท้องถิ่นใช้
การท่องเที่ยวเป็นจุดขายสร้างรายได้ให้กับชุมชนเอง (ประชาชาติธุรกิจ , 2559; มติชน, 2560) 
นอกจากนี้ยังมีองค์กรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมกับการเกิดขึ้น
ของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม (แนวหน้า, 2560)  

การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยนั้นถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการมุ่งเน้นพัฒนา
ที่ให้ความส าคัญกับชุมชนเป็นหลัก (แนวหน้า, 2560) จากแนวคิดที่ว่าชุมชนต้องเป็นผู้ก าหนดการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ (พจนา สวนศรี, 2546) ให้ความส าคัญกับความต้องการของชุมชนมาก่อนความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเอกลักษณ์ของชุมชนเป็นจุดส าคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว การคง
เอกลักษณ์ของชุมชนคือสิ่งส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนต้องรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติทางการท่องเที่ยวไว้ให้ยาวนานมากท่ีสุด (อุไรพรรณ ปรางอุดมทรัพย์, 2544) การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยจึงให้ความส าคัญไปที่ชุมชนมากกว่าความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ไม่ได้ค านึงถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวว่ามีพฤติกรรมหรือความต้องการในการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างไรเรียกได้ว่าในการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นใช้ความต้องการของชุมชนเป็น
ที่ตั้ง ในขณะที่การท าการตลาดของสินค้าและบริการโดยทั่วไปนั้นกลับมุ่งความส าคัญไปที่ลูกค้าเป็นสิ่ง
ส าคัญ (พรพิมล  คงฉิม, 2554) โดยการสร้างสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการ (พงศ์ศรันย์  
พลศรีเลิศ , 2560) และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ลูกค้ามากขึ้น (Osterwalder, Pigneur, Bemarda, & 
Smith, 2014) ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในปัจจุบันกลับสวนทางกับแนวคิด
ทางการตลาดอย่างที่ควรเป็น 

เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแนวคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น
ส่งเสริมไปยังอุปทานของการท่องเที่ยวหรือฝั่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ได้ค านึงถึงฝั่งทางด้าน 
อุปสงค์หรือความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ได้มีการวิเคราะห์ถึงนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวและศึกษาความต้องการนั้นอย่างมีเหตุมีผลซึ่งเป็น
ขั้นตอนอย่างการท าการตลาดทั่วไป เพราะในทางการตลาดนั้นการเข้าใจถึงพฤติกรรมและความ
ต้องการของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวอย่างถ่องแท้จะส่งผลไปยังการท าการตลาดต่าง ๆ (สริตา  อ่ึงสกุล, 
2552) ไปจนถึงการก าหนดราคาในการซื้อสินค้าและการท่องเที่ยวนั้น ๆ จากเหตุและผลดังกล่าวจึง
เกิดเป็นช่องว่างของการศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน ว่า
แท้จริงแล้วนักท่องเที่ยวมีลักษณะพฤติกรรมและความต้องการทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเช่นไร 



 3 

จากปัญหาและช่องว่างทางแนวคิดที่เกิดขึ้นนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่าแล้วท าอย่างไรที่จะเข้า
ใจความต้องการของนักท่องเที่ยวไปจนถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและสามารถวิเคราะห์ความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบ และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
สมดุลคงเอกลักษณ์ดั่งเดิมของชุมชนเอาไว้ กระจายรายได้ไปทุกพ้ืนที่พร้อมกับสร้างความรู้สึกคุ้มค่าให้
เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและไม่กระทบต่อการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนเอง (คณะกรรมการการ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2560) 

ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยวสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับที่ 2 ให้เป็นไปในทางเดียวกับแนวทางการ
เติบโตของการท่องเที่ยวในอนาคตที่มีทิศทางในการท่องเที่ยวที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทั้ง
นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน รวมไปถึงการดูแลรักษาทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ และเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสในเข้ามาท่องเที่ยวตามแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้
ศึกษาแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจากการรับรู้คุณค่าและความคาดหวัง และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาลักษณะและพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมขน  
 

1.2 ค าถามงานวิจัย 

1.2.1 การรับรู้และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความแตกต่างกันอย่างไร 

1.2.2 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมี
ความแตกต่างกันในการรับรู้และคาดหวังคุณค่าของการท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดย
ชุมชนหรือไม่ 

1.2.3 สามารถจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยชุมชนตามความแตกต่างของลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่มีลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่แตกต่างกันได้อย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์งานวิจัย  

1.3.1 เพ่ือประเมินการรับรู้และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
พ้ืนที่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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1.3.2 เพ่ือศึกษาถึ งความแตกต่างของนักท่องเที่ ยวโดยชุมชนในลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  ที่มีการรับรู้และคาดหวังต่อการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

1.3.3 เพ่ือจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยชุมชนตามความแตกต่างของลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่มีลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่แตกต่างกัน 
 

1.4 สมมุติฐานงานวิจัย 

1.4.1 การรับรู้และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีความแตกต่างกัน 

1.4.2 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่
ต่างกันมีการรับรู้คุณค่าและความคาดหวังในการท่องเที่ยวและลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่แตกต่างกัน 

1.4.3 สามารถจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยว ได้ตามลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
จิตวิทยา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ต่างกัน 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ชุมชนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่ศึกษาสามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชุมชนได้อย่างเป็นระบบ 

1.5.2 เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ดูแลประสานการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนสามารถน าผลการวิเคราะห์ในงานวิจัย พัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่ืน
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนได้ 

1.5.3 เกิดองค์ความรู้ในการแบ่งส่วนการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริงจาก
การศึกษาผ่านบริบทของการทบทวนวรรณกรรมและผ่านนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวที่พ้ืนที่การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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1.6 ขอบเขตงานวิจัย 

1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัย คือ 
ศึกษาและวิเคราะห์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ลักษณะทางจิตวิทยา ลักษณะทางพฤติกรรม 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชุมชน คุณค่าทางการท่องเที่ยวชุมชนที่นักท่องเที่ยวรับรู้และคาดหวัง ของ
นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

1.6.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การศึกษาครั้งนี้ใช้พ้ืนที่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 จังหวัด 
ดังนี้ 1. บ้านสลักคอก ม.4 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 2. กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต าบล
ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 3. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.
จันทบุรี 4. ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม 5. ชุมชนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะ
อิน จังหวัดอยุธยา 6.ชุมชนบางน้ าผึ้ง ต.บางน้ าผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการซึ่งแต่ละพ้ืนที่นั้น
ได้รับการดูแลและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

1.6.3 ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพ้ืนที่เครือข่ายการท่องเที่ ยวโดยชุมชน 5 
จังหวัดซึ่งเป็นเครือข่ายที่ดูแลประสานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

1.6.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน
พฤศจิกายน - มีนาคม พ.ศ.2563 
 

1.7 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึงการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชน ชุมชน
เป็นเจ้าของทรัพยากร พร้อมกับที่ชุมชนมีทางเลือกในการจัดการท่องเที่ยว ก าหนดทิศทางของการ
ท่องเที่ยว บนฐานคิดที่ว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและมีส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยวโดย
การน าเอาทรัพยากรในท้องถิ่นต่าง ๆที่มีอยู่ ไม่ว่าธรรมชาติประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิตและวิถี
การผลิตของชุมชนมาใช้เป็นต้นทุน  หรือปัจจัยในการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้  และบทบาทที่ส าคัญ ในการด าเนินงานจัดการการท่องเที่ยวด้วย
ตัวของชุมชนเอง ทั้งการวางแผน กระบวนการการท างาน การสรุปผลที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
ไปจนถึงรุ่นต่อไป เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนแต่ค านึงถึงธรรมชาติและสังคมเป็นส าคัญ 

การสร้างมูลค่าเพ่ิม หมายถึง กระบวนการสร้างความส าคัญให้เกิดแก่ผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภค 
โดยในงานวิจัยครั้งนี้กลุ่มผู้ใช้บริการคือนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดย
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ชุมชน โดยการเพ่ิมคุณค่าได้มาจากการสร้างสรรค์จากศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค 

คุณค่าที่นักท่องเที่ยวรับรู้ หมายถึง คุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการท่องเที่ยวโดยมีทั้งหมด 
5 มิ ติ คื อ1 ) คุณ ค่ าป ระสบการณ์  Experiential Value (activity, culture and knowledge) 
2) คุณค่าความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าบ้ านกับนักท่องเที่ ยว Experiential Value (host-visitor 
Interaction) 3) คุณค่าด้านความรู้สึก Emotional value 4) คุณค่าเชิงสารัตถะ Functional Value 
(establishment) อย่างเช่นที่พัก อาหาร ความสะดวกในด้านสุขลักษณะอนามัย 5) คุณค่าด้าน
การเงิน Functional Value (price) 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชุมชน หมายถึง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชุมชนที่จะมีพฤติกรรม
โดยสรุปดังนี้คือ 1) รักการผจญภัยชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 2) สนใจวัฒนธรรมประเพณี 3) 
เดินทางตามความต้องการ/ไม่เดินทางตามฤดูกาลท่องเที่ยว 4) จัดการเดินทางด้วยตัวเอง 5) ต้องการ
ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิม 5) ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพ้ืนที่ 

การแบ่งส่วนการตลาด หมายถึง การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) หมายถึง 
กระบวนการการแบ่งตลาดรวมหนึ่งๆเป็นตลาดย่อย ๆซึ่งมีสมาชิก ที่มีลักษณะเหมือนกัน โดยเมื่อมี
การแบ่งเป็นส่วนย่อย ๆแล้วจะส่งผลให้เห็นความแตกต่างและความหมายในแต่ละส่วนย่อยนั้น ๆซึ่ง
คือส่วนของตลาด (Market Segment) 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลแต่ละบุคคลที่มีลักษณะที่
แตกต่างกันซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา ขนาดครอบครัว รายได้และเพ่ือนร่วม
เดินทาง 

ปัจจัยทางการภูมิศาสตร์ หมายถึง ถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความแตกต่างกัน โดยในงานวิจัยนี้จะ
ศึกษาความแตกต่างของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีถิ่นที่อยู่เดิมที่ต่างกัน
อย่างชัดเจนคือในประเทศและต่างประเทศ 

ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา หมายถึง ลักษณะของจิตวิทยาของบุคคลแต่ละคนที่มีความแตกต่าง
กันในงานวิจัยนี้จะประกอบไปด้วย 3 ด้านคือ ด้านความสนใจ ด้านกิจกรรม และความคิดเห็น  

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ซึ่ง
ประกอบไปด้วย โอกาสในการท่องเที่ยว การแสวงหาผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว สถานะของ
นักท่องเที่ยว ความถ่ีในการท่องเที่ยว ช่องทางการรับข้อมูลในการท่องเที่ยวและช่วงเวลาการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

เจ้าบ้าน หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน มอบสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ใน
การต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือจัดงาน ในงานวิจัยนี้มีความหมายถึงชุมชนที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
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ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีการต้อนรับขับสู้และเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆให้แก่นักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน 

ผู้มาเยือน หมายถึง นักท่องเที่ยวผู้มาหาหรือมาเยี่ยมเยือนเจ้าบ้าน เป็นลูกค้า เป็นผู้ที่มาพัก
อาศัย ในงานวิจัยนี้มีความหมายถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่ชุมชนได้จัดข้ึน ซึ่งถือได้ว่านักท่องเที่ยวเป็นลูกค้าท่ีเข้ามาพักอาศัย เยี่ยมเยือนในพ้ืนที่  
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเรื่อง“การแบ่งส่วนการตลาดนักท่องเที่ยวตามการรับรู้ ความคาดหวัง และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องโดย
ได้น าเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดและงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based-tourism) 
 2.2 แนวคิดและงานวิจัยด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Creation) 
 2.3 แนวคิดและงานวิจัยด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชุมชน (CBT Tourists Behavior) 

2.4 แนวคิดและงานวิจัยด้านการแบ่งส่วนการตลาดการท่องเที่ยว                                         
(Tourist Market Segmentation)  
 2.5 พ้ืนทีเ่ครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Central Region Network Community) 
 

2.1 แนวคิดและงานวิ จัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  (Community Based-
tourism) 

 2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นได้มีผู้ให้ความหมายเอาไว้หลายความหมายซึ่งมีทิศทางไปในทาง

เดียวกันนั้นคือการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ชุมชนนั้น ๆ มีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดการการท่องเที่ ยวหรือควบคุมและริเริ่มการท่องเที่ ยวที่ เกิดขึ้น (WWF, 2001) โดยที่
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นยังคงอยู่ในชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เกิดขึ้นนั้นยังต้องให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการทรัพยากร สร้างให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยว
และคนในชุมชนพ้ืนที่ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการให้ความหมายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของ โครงการท่องเที่ยวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ และพจนา สวนศรี (2546) ที่ได้
อธิบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรม(ชัยนุวัฒน์  ปูนค าปีน และ ชัยพงษ์  ส าเนียง, 2554)  ก าหนดทิศทางการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน  จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล เพ่ือให้
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เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน อีกทั้งรายได้ที่ได้รับจากการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวร่วมไปถึงการใช้
รายได้นั้นเพ่ือพัฒนาชีวิตยกระดับความเป็นอยู่ เป็นความเกี่ยวข้องกันระหว่างการอนุรักษ์ ธุรกิจและ
การพัฒนาชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2548; องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, ม.ป.ป; อุไรพรรณ ปรางอุดมทรัพย์, 2544) รวมไปถึงการที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ ความพร้อม ความสามารถและบทบาทหน้าที่ ที่ส าคัญ ในการ
ด าเนินงานการท่องเที่ยว ตั้งแต่การตัดสินใจ การวางแผน การสรุปบทเรียน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความ
ยั่งยืนสู่ลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และที่ส าคัญต้องค านึงถึงความสามารถในการรองรับ
ของท้องถิ่นนั้น  
 

 

ภาพที่ 2.1 การเปรียบเทียบบทบาทของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว 
ที่มา: โครงการท่องเที่ยวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ (2546) 

ชุมชนเป็นผูถู้กเท่ียว 
- การท่ีนกัท่องเท่ียว เป็นผูก้  าหนด 
โดยชุมชนไม่มีบทบาทการจดัการ
การท่องเท่ียว 

มีการกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม 
มีความสามคัคีในชุมชน 
คุณภาพชีวติของชุมชนดีข้ึน 

สนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

เกิดความแตกแยกในชุมชน 

การบริการท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 

การไม่รักษาทรัพยากร 

เกิดการแยง่ชิงทรัพยากร 

ชุมชนเป็นผูก้  าหนดการท่องเท่ียว 
-ชุมชนเป็นผูก้  าหนดการท่องเท่ียว 
-การมีส่วนร่วม 
-การรักษาทรัพยากร วฒันธรรม
ของชุมชน 
 
 

รายได้ 
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และ

วัฒนธรรม (สถาบัณการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2554) เป็นการเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน
คือ การที่มุ่งพัฒนาให้คนในชุมชนเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการท่องเที่ยวและไม่เพียงแต่ตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ได้เน้นถึงการสร้างศักยภาพของคนในท้องถิ่นให้ใช้ความรู้
ของตนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน (ดรรชนี  เอมพันธ์, 2550)เพ่ือน าไปสู่การ
ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีความสมดุลกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
รวมทั้งการเกื้อกูลต่อเศรษฐกิจของชุมชนในอนาคต(พจนา  สวนศรี, 2556) เป็นการท่องเที่ยวที่เกิด
โดยความต้องการของตัวชุมชนเอง โดยที่ชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรหลัก พร้อมกับที่ชุมชนมี
ทางเลือกในการจัดการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง(อรวรรณ  เกิดจันทร์, 2557) มีการก าหนดการท่องเที่ยวที่
เกิดขึ้นได้จากตัวเอง บนฐานคิดที่ว่าทุกคนในชุมชนนั้นเป็นเจ้าของทรัพยากร ล้วนแต่มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการเกิดขึ้นของการท่องเที่ยว เพราะได้น าเอาทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ 
ประเพณี หรือวัฒนธรรมวิถีของชุมชนมาใช้เป็นทุนในการจัดการท่องเที่ยว นอกจากนี้ต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชนให้มีทักษะความรู้ พร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยให้
ความส าคัญกับประโยชน์ต่อชุมชนเป็นหลัก ความยั่งยืนที่ส่งต่อรุ่นต่อไป และความสามารถในการ
รองรับของธรรมชาติและสังคมของชุมชนเป็นหลัก 

 
2.1.2 องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 
องค์ป ระกอบของการจัดการการท่ องเที่ ย ว โดยชุ มชนนั้ นประกอบด้ วย  4 ด้ าน  

(ศุภลักษณ์  วิริยะสมุนและคณะ , 2551; สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน , ม.ป.ป.; สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไทย, 2542; สโรบล, 2546; องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, ม.ป.ป)  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนนั้นมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ใน
พ้ืนที่พร้อมกับที่คนในชุมชนมีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและ ชุมชนมี
วัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์ของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่โดดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยว
(สินธุ์ สโรบล, 2546)อย่างเช่น มีแหล่งธรรมชาติที่มีความสวยงามและโดดเด่นของท้องถิ่น อย่างเช่น
ป่าเขา ภู เขา น้ าตก ทะเล ที่ยั งคงความอุดมสมบูรณ์ ไม่ถูกท าร้าย แหล่งโบราณคดี  แหล่ง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถานเก่าแก่ หรือแม้แต่ ศาสนสถานที่สวยงาม (ศุภลักษณ์  วิริยะสมุนและคณะ
, 2551)พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านของคนในชุมชนที่เก็บข้อมูลความรู้ของชุมชนเอาไว้  พิธีกรรมประเพณี 
หรืองานบุญพ้ืนบ้านที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน เป็นวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ดึงดูด วิถี
ชีวิตของชาวบ้านคนในชุมชนการท่องเที่ยวที่ด าเนินชีวิตประกอบอาชีพหลักของตนในท้องถิ่นชุมชน 
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ร่วมไปถึงการเกษตร การเลี้ยงสัตว์เพาะปลูกพืชผักไร่สวนของคนในชุมชน และที่ส าคัญคือบุคคลใน
ท้องถิ่นหรือคนในชุมชนมีความสามารถความเข้าใจในธุรกิจบริการ  

ด้านองค์กรชุมชน ถือเป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชนที่มีขนาดเล็ก มีบทบาทเป็นเจ้าของ
ท้องถิ่น องค์กรชุมชนจะมีระบบสังคมที่เข้าใจกันและกันมีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ ง มีปราชญ์หรือผู้มี
ความรู้ และมีทักษะในเรื่องต่าง ๆ หลากหลายที่สามารถให้ความรู้และค าแนะน าต่าง ๆได้                    
(สินธุ์ สโรบล, 2546) ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของพ้ืนที่ท่องเที่ยวชุมชนและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาพ้ืนที่การท่องเที่ยวได้ สามารถที่จะร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน ร่วม
ติดตามผลและร่วมรับผลประโยชน์ โดยท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาควบคุมการจัดการการ
ท่องเที่ยวตั้งแต่รากหญ้าจนถึงองค์กรท้องถิ่น หากชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในทุก ๆขั้นตอน จะเป็น
การสร้างจิตส านึกร่วมในการเป็นเจ้าของพ้ืนที่ เกิดความรัก ภาคภูมิใจในพ้ืนถิ่นของตนเอง นั้นจะเป็น
การสร้างความสามัคคีและร่วมกันอนุรักษ์ในสิ่งที่ชุมชนเห็นว่ามีคุณค่านั้นเอง 

ด้านการจัดการ มีกฎ-กติกาที่ชัดเจนในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีและการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่การท่องเที่ยวของชุมชน มีองค์กรของชุมชนหรือกลไกในการท างานเพ่ือจัดการการ
ท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการ
ต้องครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากร ป้องกัน ก าจัดมลพิษที่อาจเกิดขึ้น  และสามารถเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวไปกับการพัฒนาภาพรวมของชุมชนได้เพ่ือให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 
และที่ส าคัญคือมีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในแก่ทุกคนชุมชนพ้ืนที่การท่องเที่ยว มีกองทุน
ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เพราะการท่องเที่ยวชุมชนเกิดจาก
แนวคิดการน าการท่องเที่ยวเข้ามาพัฒนาชุมชน 

ด้านการเรียนรู้ ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถ
สร้างการรับรู้ เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างให้กับนักท่องเที่ยวที่มา
เยือนได้รับประสบการณ์ เพ่ิมพูนความรู้ โดยต้องมีการระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่าง
ชาวบ้านกับผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวได้โดยอาจมีการจัดการในรูปแบบของ การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น การรวบรวมภูมิปัญญา การจัดท าเอกสารเผยแพร่ หรือการท ากิจกรรมรวมกับชุมชน พร้อม
กับการสร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งกับตัวชาวบ้านในชุมชน
เองและผู้มาเยือนให้เห็นถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวชุมชน 

โดยทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ถือเป็นหัวใจหลักที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากที่ได้กล่าว
มาข้างต้นสรุปได้ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรที่อยู่ในพ้ืนที่ของชุมชนการท่องเที่ยวนั้น โดยที่คนในชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่การท่องเที่ยวท้องถิ่นนั้นร่วมกัน มีการเรียนรู้ในเรื่องของการ
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จัดการการท่องเที่ยวร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือ
มุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกที่ดีต่อท้องถิ่นพ้ืนที่การท่องเที่ยวของชุมชน 

นอกจากการศึกษาองค์ประกอบข้างต้นแล้ว ณัฐกานต์  รุ่งเรือง และ  ลินจง  โพชารี ยังได้
ศึ กษ าและพ บ ว่ าอ งค์ ป ระกอบ ท างก ารจั ด การท่ อ งเที่ ย ว โดยชุ ม ชน นั้ น ป ระ กอบ ด้ วย  
6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

การจัดการการเรียนรู้ของชุมชน มีความส าคัญต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เนื่องจาก
ความส าเร็จในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใด ๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ส าคัญคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเช่น การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน การประชุมปรึกษาหารือการตั้งศูนย์การเรียนรู้ การจัดทัศนศึกษาดูงานเพ่ือหาประสบการณ์ 
ตลอดจนถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนสร้างความเข้าใจ
ในการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นด้วย 

การรวมกลุ่มเป็นองค์กรของชุมชน การพัฒนาจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการร่วมกลุ่มกันของ
คนในชุมชนเป็นองค์กรที่มีความสามัคคี เพ่ือสร้างหรือจัดท ากิจกรรมต่าง ๆตามที่ถนัดและสนใจ เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งกลุ่มของชุมชนหรือ
องค์กรชุมชนสุดท้ายแล้วจะมีอ านาจต่อรองในการขอความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในด้านต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนในด้านการท่องเที่ยวได้มากขึ้นเช่นองค์กรบริการ
ส่วนต าบล เทศบาล นอกจากนี้ยังท าให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเกิดจากความร่วมมือของทุกคนในชุมชน 

อัตลักษณ์ของชุมชน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะท าให้การท่องเที่ยวประสบความส าเร็จและสามารถ
ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว อัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งได้แก่ วิถีชีวิตชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม ที่เป็น
เอกลักษณ์มีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ท าให้การท่องเที่ยว
โดยชุมชนในแต่ละพ้ืนที่เกิดความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ย วในพ้ืนที่การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น แต่การท่องเที่ยวมักส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่ออัตลักษณ์ของพ้ืนที่นั้น ๆ การสร้างความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของอัต
ลักษณ์ดั้งเดิมให้ชุมชนรักษาเอาไว้จึงมีความส าคัญด้วยเช่นกัน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติชุมชน ทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีความส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตของคนในชุมชน เพราะคนในชุมชนต้องอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติแบบพ่ึงพา การ
บริหารจัดการท าให้ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนจึงถือเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะการท่องเที่ยวที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้นมักจะน าความเจริญเข้ามาและหากการท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากเกินกว่าการรองรับที่
ชุมชนจะรับได้จะส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ อย่างกรณีท่ีเกิดข้ึนที่ภูทับเบิกท่ีเกิดการท่องเที่ยวและมี
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การจัดการการท่องเที่ยวไม่ดีพอจนท าให้เกิดความเสียหายกับธรรมชาติมีการบุกรุกเพ่ือสร้าง รีสอร์ท 
จนท าให้เสน่ห์ของภูทับเบิกหายไป(กิตตินันท์ นาคทอง,2558; คมชัดลึก,2558) จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติเพราะถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  

การจัดการการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือให้
องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวหรือ 5 As ซึ่งได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งอ านวยความ
สะดวก ในการ เดิ น ท าง  (Accessibility) สิ่ งอ าน วยความสะดวกต่ าง ๆ  (Amenity) ที่ พั ก
(Accommodation) และกิจกรรมต่าง ๆ (Activity) (Dickman,1996) มีความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญมากขึ้นเพราะ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนคือการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนด้วยเช่นกัน (สถาบัน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน,ม.ป.ป) 

การเป็นชุมชนที่มีเอกภาพและพอเพียง เนื่องจากความเป็นเอกภาพของชุมชนที่เกิดขึ้นจาก
ความเข้าใจกันของคนในชุมชนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ของความรักความสามัคคีกันของคนในชุมชน จะ
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ต่อไป 
สิ่งที่ส าคัญการเป็นชุมชนที่มีความเข้าใจกัน จะเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบของการจัดการทางการ
ท่องเที่ยวทั้งสองลักษณะมีความคล้ายคลึงกันในบางส่วนแต่ก็มีความแตกต่างกันที่เพ่ิมเข้ามาอีกสอง
องค์ประกอบคือ อัตลักษณ์ของชุมชนและการเป็นชุมชนที่มีเอกภาพ ซึ่งทั้งสององค์ประกอบถือว่าเป็น
สิ่งส าคัญที่จะท าให้การท่องเที่ยวของชุมชนเกิดความมั่นคง  หากพิจารณาจากองค์ประกอบทางการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งสองแบบแล้ว องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงประกอบไปด้วย 1)
ด้านการจัดการของชุมชนที่ต้องมีการจัดการการท่องเที่ยวของตนเองที่เป็นระบบมีกฎกติกาที่ชัดเจน 
ร่วมไปถึงการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว การ
จัดการที่พักร่วมไปถึงการจัดการกิจกรรมต่าง ๆของแหล่งท่องเที่ยว 2) ด้านการทรัพยากรธรรมชาติ 
ในการดูแลทรัพยากรท่องเที่ยวของคนในชุมชน 3) ด้านองค์กรชุมชน ที่ต้องมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมา 
ที่มีความเข็มแข็ง รู้และเข้าใจในชุมชนของตัวเองว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร พร้อมกับสามารถจัดการ
การท่องเที่ยวได้ 4) ด้านการเรียนรู้ของคนในชุมชนที่มีการเรียนรู้และเข้าใจการท่องเที่ยวรวมไปถึง
การการเรียนรู้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามา เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวพร้อมกับสร้างจิตส านึก
ให้กับคนในชุมชน (ณัฐกานต์  รุ่งเรือง และ ลินจง  โพชารี, 2559; ศุภลักษณ์  วิริยะสมุนและคณะ, 
2551; สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน , ม.ป.ป.; องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, ม.ป.ป)  5) ด้านอัตลักษณ์ของชุมชน เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพราะอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละที่จะมีความแตกต่างกัน แต่เมื่อเกิดการ
ท่องเที่ยวอัตลักษณ์ที่มีอยู่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือจากความ
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ต้องการของคนในชุมชนที่ยังไม่เข้าใจถึงความส าคัญของอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดิน
ทางเข้ามาได้ 6) ด้านเอกภาพและพอเพียงของคนในชุมชนที่สามารถจัดการการท่องเที่ยวของตัวเอง
ได้ มีสิทธิ์คิดและเลือกที่จะ ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆของการท่องเที่ยวในชุมชนตัวเองได้อย่างเอกฉันท์
ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อคนในชุมชนเข้าใจซึ่งกันและกัน (ณัฐกานต์  รุ่งเรือง และ ลินจง  
โพชารี, 2559) 

 
2.1.3 รูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน(Community Based Tourism-CBT) สามารถที่จะด าเนินการได้ใน

หลายรูปแบบ ส าหรับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ศุภลักษณ์  วิริยะ
สมุนและคณะ, 2551) ดังนี้ 

2.1.3.1 การจ าหน่ายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน (Product Sales) เช่น 
สินค้าหัตถกรรม อาหารประจ าพ้ืนถิ่น รวมไปถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวอ่ืนที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
นั้นอย่างเช่นสินค้าผ้าทอมือลายเอกลักษณ์พ้ืนบ้านของชุมชนนั้น  

2.1.3.2 กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม (Cultural Shows Activities) เช่น 
การฟ้อนร า การละเล่นพื้นบ้าน และการแสดงดนตรีเฉพาะชุมชน เป็นต้น 

2.1.3.3 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงหมู่บ้าน (Village Based Activities) เช่นการ
จัดกิจกรรมเดินป่าชมธรรมชาติในบริเวณหมู่บ้าน หรือบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง พร้อมมัคคุเทศก์น าทาง
โดยคิดค่าใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยว 

2.1.3.4 กิจกรรมพักค้างแรมในหมู่บ้านส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไป
ท่องเที่ยวในชุมชนนั้น โดยมีลักษณะหลายรูปแบบ 

1) การจัดแคมป์ (Camping) 
2) การจัดกิจกรรมที่พักแบบ Home Stay การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก

และที่พักแรมในหมู่บ้าน (Village Accommodation Facilities) หมายถึงการที่นักท่องเที่ยวสามารถ
ที่จะเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านและพักค้างแรมร่วมกับเจ้าของบ้านในชุมชนในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งอาจจะมี
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเจ้าบ้าน โดยที่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายค่าที่พักและอาหารแก่เจ้าของบ้าน
นั้นด้วย ความหมายในลักษณะนี้คล้ายกับค าว่า Home Stay ที่ใช้ในประเทศไทย (นิรัตน์ตระกูล, 
2544) 
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2.2 แนวคิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม Value Creation 

มูลค่า ตามการให้ความหมายในทางการตลาดนั้นหมายถึง ราคาที่ทางจิตใจได้รับจากการ
ประเมินตีค่าสิ่งๆ หนึ่งที่ได้มา โดยเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ได้รับกับต้นทุนที่เสียไปเพ่ือให้
ได้สิ่งนั้นมา มูลค่าของสิ่งแต่ละสิ่งไม่มีความแน่นอนหรือถาวร สิ่งหนึ่งอาจมีมูลค่ามากหรือน้อยนั้น  
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และลักษณะ หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ตีมูลค่าแต่ละคน
เพราะผู้คนแต่ละคนตีค่าแต่ละสิ่งไม่เหมือนกัน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ  กระทรวงพานิชย์, 
ม.ป.ป) ส าหรับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการนั้นมีมากมาย นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการ
พัฒนามูลค่าเพ่ิมได้อีกหลายวิธี เช่น การสร้างภาพลักษณ์ให้สวยงาม สร้างแบรนด์ให้มีคุณค่า การ
ให้บริการเสริม แต่การเลือกวิธีในการสร้างมูลค่าให้เหมาะกับตัวสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนั้น จ าเป็นต้องมีวิธีการคิดที่เป็นระบบเพ่ือให้เกิดวิธีหรือแนวทาง
ที่สามารถจูงใจผู้บริโภคได้ มีการให้ค านิยาม “Value Creation” หรือ “การสร้างคุณค่า” ว่า
การตลาดที่ทันสมัยจะต้องเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค เริ่มตั้งแต่การก าหนดคุณลักษณะ 
(Attributes) ของสินค้า สร้างจุดเด่น (Features) ให้สินค้า แปลจุดเด่นดังกล่าวให้เป็นคุณประโยชน์ 
(Benefits) ของสินค้า และต้องไม่จบอยู่แค่ตรงนี้ ต้องคิดต่อไปว่าจะให้คุณค่า (Value) อะไรแก่
ผู้บริโภคจึงจะท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้าที่เราน าเสนอให้กับเขานั้นคุ้มกับต้นทุนชีวิตของเขา ไม่ว่าจะ
เป็นเงินที่เสียไป เวลาที่เสียไป และความพยายามที่ต้องเสียไป สินค้าใดที่มีคุณค่าไม่คุ้มต่อต้นทุนชีวิต
ของลูกค้า สินค้านั้นย่อมไม่มีความยั่งยืนในพื้นที่การตลาดแน่นอน (เสรี วงษ์มณฑา, 2549) 

  
 2.2.1 ความหมายของการสร้างมูลค่าเพิ่ม  

การสร้างมูลค่าเพ่ิมนั้นได้ถูกให้ความหมายเอาไว้ว่าเป็นประสิทธิภาพของการกระท าที่เพ่ิม
มูลค่า ของสินค้า บริการ ธุรกิจปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายหันมาให้ความส าคัญกับการสร้าง 
มูลค่าเพ่ิม ทั้งในด้านของการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้ผู้ถือหุ้นในธุรกิจที่ต้องการเห็นคุณค่า (Business Dictionary, n.d.) หรือเป็น กิจกรรมใด
ก็ตามที่เพ่ิมมูลค่าของสินค้า และ คุณค่าของการบริการส าหรับลูกค้า (นันทวัฒน์ เกิดชื่น, 2553) แต่
ส าหรับในแง่ของการเงินนั้น หมายถึง การสร้างรายได้ ซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่าย ที่ก่อให้เกิดผลก าไร หรือมี
ค่าส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย และในความหมายที่กว้างขึ้นนั้นรวมถึง การสร้างมูลค่าให้กับลูกค้านั้นเพ่ือ
เพ่ิมยอดขาย และเพ่ือสร้างคุณค่าใน ตราสินค้าของบริษัทในขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 
กระทรวงพานิชย์ (2016)ได้ให้ค าอธิบายความหมายของการสร้างมูลค่าเพ่ิมเอาไว้ว่าเป็นกระบวนการ
ที่ ให้ ความส าคัญกับผู้บริ โภค ด้วยการเพ่ิมคุณค่า ซึ่ งได้มาจากทุนสร้างสรรค์ต่ าง ๆ เช่น 
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ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เข้าไปในผลิตภัณฑ์หรือ
บริการและท าให้เกิดความนิยมการยอมรับจากผู้บริโภค   

ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้การสร้างมูลค่าเพ่ิมคือกระบวนการ วิธีการที่ให้ความส าคัญกับผู้บริโภค
หรือผู้ใช้บริการในงานวิจัยชิ้นนี้กลุ่มผู้บริโภคคือนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการเพ่ิมคุณค่าได้มาจากการสร้างสรรค์จากศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค 

 
 2.2.2 แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมตามกรอบแนวคิดของ Alexander Osterwalder นั้น อย่างแรกที่องค์กร
หรือผู้ผลิตต้องท าคือการท าความเข้าใจกลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการหรือที่เรียกว่าส่วน Customer 
Segment และส่วนของ Value Proposition ที่เป็นส่วนส าหรับวิเคราะห์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่
เสนอต่อผู้บริโภค โดยทั้งสองส่วนต้องมีความสอดคล้องและสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกัน
(Osterwalder et al., 2014) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด  Design Thinking Process ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของ Hasso Plattner Institute of Design (d.School) แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่
เริ่มต้นต้องท าความเข้าใจในตัวของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งก่อน ก าหนดสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ วิเคราะห์
สร้างสรรค์สิ่งที่พัฒนาสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เลือกแนวคิดที่เหมาะสม
มากที่สุด น ามาสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการทดลองและขอความคิดเห็นจากผู้บริโภคที่ได้
ทดลองใช้(Hasso Plattner Institute of Design at Stanford, 2010) 

จากกรอบแนวคิดทั้งสองแบบจะเห็นได้ว่าการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่ส าคัญนั้นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
คือการเข้าใจผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
นั้นอันดับแรกเราต้องรู้จักกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่เราต้องการเป็นอย่างดี เพราะการเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมายของเราอย่างดีนั้นจะส่งผลต่อการท ากลยุทธ์ต่าง ๆ การสร้างสรรค์กิจกรรม ร่วมไปถึง
การใช้สื่อเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราได้ลึกซึ้งและดึงความสนใจมากมากกว่า ซึ่งจะส่งผลต่อการ
รับรู้คุณค่าของผู้บริโภค อย่างเช่นหากต้องการขายสินค้าเกรดพรีเมี่ยมกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือกลุ่ม
ลูกค้าไฮเอ็นหรือกลุ่มลูกค้าชั้นบน ซึ่งแน่นอนว่าการการสื่อสารกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ย่อมแตกต่างจากกลุ่ม
ลูกค้าทั่วไปนั้นเองเพราะลูกค้าแต่ละกลุ่มมีลักษณะของการเปิดรับสื่อที่แตกต่างกับไปตามแต่ละปัจจัย
(สมมาตร  คงชื่นสิน, 2556)ไม่สามารถที่จะสื่อสารผ่านMass Mediaเพราะนอกจากกลุ่มลูกค้าที่เรา
ต้องการไม่ได้มีพฤติกรรมการใช้สื่อทั่วไปแล้วยังเป็นการสร้างการรับรู้คุณค่าในทางที่ลดลงกับผลิต 
บริการหรือตราสินค้านั้นอีกด้วย 

ดังนั้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหรือบริการไม่จ าเป็นที่จะต้องลดราคาสินค้าแต่สิ่งที่
ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการนั้นจ าเป็นที่จะต้องรู้จักลูกค้าหรือผู้บริโภคที่ใช้สินค้าหรือบริการของเรา
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มากที่สุด เข้าใจไปถึงพฤติกรรม ความชอบ ของกลุ่มผู้บริโภคนั้น ส าหรับพ้ืนที่แหล่งการท่องเที่ยวก็
เช่นเดียวกัน เจ้าของพ้ืนที่การท่องเที่ยวหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักจะต้องเข้าใจความต้องการของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามากที่สุด และสร้างแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการนั้นได้
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายนั้น ย่อมท าให้เกิดความประทับใจแก่กลุ่มนักท่องเที่ยว
เป้าหมาย นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงคุณค่าที่ได้รับมากขึ้นและรู้สึกคุ้มค่ามากกว่าสิ่งที่เสียไป การด้วยการ
สร้างและปรับเปลี่ยนคุณค่าของ สินค้าและบริการที่เหมาะสม โดยที่ต้นทุนโดยรวม อาจจะเพ่ิมขึ้น
หรือเท่าเดิมหรือบางทีอาจจะลดลง แต่สิ่งที่ได้คือสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่า (Value of Products 
and Services) ที่มากขึ้นนั้นเอง แต่ในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นเราไม่
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสินค้าบ้างอย่างได้ อย่างเช่นวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมการท่องเที่ยว การเลือก
กลุม่นักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ให้ความส าคัญกับสิ่งเหล่านี้ ย่อมท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นเห็น
คุณค่าของการท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับสิ่งเหล่านี้นั้นเอง 

 
 2.2.3 คุณค่าที่นักท่องเที่ยวรับรู้ (Tourism Perceive Value) 

การศึกษาเรื่องคุณค่าท่ีผู้บริโภครับรู้ในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในความสนใจของนักวิจัยโดยเฉพาะใน
ด้านการท่องเที่ยว ในการศึกษาวิจัยบางอุตสาหกรรมแบ่งคุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับเป็นสององค์ประกอบ
คือ ประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับ (Functional value) และสิ่งที่เสียไปของผู้บริโภค(Bigné, Andreu, 
Küster, & Blesa, 2005; Eid & El-Gohary, 2014; Sánchez, Callarisa, Rodríguez, & Moliner, 
2006) 

และในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ต้องการสิ่งที่ตื่นเต้น อารมณ์
ความรู้สึกร่วม เพ่ือให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจซื้อ สินค้าบ้างอย่างมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ มากไปกว่า
แค่การรับรู้ด้านราคาและคุณภาพ(Havlena & Hobrook, 1986)  Duman and Mattila (2005)ยัง
ค้นพบด้วยว่าปัจจัยทางอารมณ์มี อิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่า  ในขณะที่  Lee, Lee, and Choi 
(2010)ให้ความส าคัญกับคุณค่าทางอารมณ์มากกว่าคุณค่าเชิงสารัตถะ ในงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวงานเทศกาล goers และยัง ได้บอกว่าด้วยในอนาคตควรศึกษาปัจจัยตัวอ่ืนที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้คุณค่า 

ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมองในมุมมองที่กว้างขึ้น ในแนวคิดที่ว่าการรับรู้คุณค่าของลู กค้า
นั้นสามารถมองได้หลายมิติ  (de Ruyter, Wetzels, Lemmink, & Mattson, 1997; Prebensen, 
Woo, Chen, & Uysal, 2012 ; Sweeney, Soutar, & Johnson, 1999 ; Walailak Noypayak, 
2009 ; Woodruff, 1997 ; Zeithaml, Lemon, & Rust, 2000) ตั วอย่ างเช่ นการในปี 1999 
การศึกษาของ Sweeney et al. (1999)ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคซึ่งได้แบ่งคุณค่าที่
ผู้บริโภครับรู้เป็น 4 คุณค่าคือ คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าเชิงสารัตถะ คุณค่าด้านการเงิน และคุณค่า
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ทางสังคม นอกจากนี้ (Salamiah A. Jamal, Nor’Ain Othman, & Muhammad, 2011) ได้ศึกษา
คุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับรู้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนโฮมสเตย์ โดยคุณค่าทั้งหมดที่ได้ศึกษาในครั้ง
นี้คือ 1) คุณค่าประสบการณ์ Experiential Value (Activity, Culture and Knowledge) เป็นคุณ
ค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และความรู้ จากการท่องเที่ยว 2) 
คุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว  Experiential Value (Host- 
Visitor Interaction)ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับจากการท่องเที่ยวกับชุมชนที่นักท่องเที่ยว เป็นคุณค่า
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวผู้มาเยื อนกับเจ้าของในพ้ืนที่การท่องเที่ยวคุณค่าด้าน
ความสัมพันธ์เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผูกพันกับพ้ืนที่และต้องการเดินทางกลับมาซ้ า 3)
คุณค่าด้านความรู้สึก Emotional Value ประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับจากความรู้สึก หรืออารมณ์ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับบริการหรือการท่องเที่ยว 4)คุณค่าเชิงสารัตถะ Functional Value 
(Establishment) ที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการท่องเที่ยวอย่างเช่นที่พัก อาหาร ความสะดวกในด้าน
สุขลักษณะอนามัย 5) คุณค่าด้านการเงิน Functional Value  (Price) ในการใช้จ่ายนั้นคุ้มค่าด้าน
การเงินหรือไม ่

ในงานวิจัยของ พรศิริ บินนาราวี (2555) ได้มีการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวที่อ าเภอปาย โดยการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่ออ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจากผลการศึกษาพบว่า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังและการรับรู้ในการมาท่องเที่ยวที่
อ าเภอปายแตกต่างกัน และความคาดหวังมีผลแตกต่างจากการรับรู้จริงต่อการมาเที่ยวในอ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการรับรู้คุณค่าของนักท่องเที่ยวนั้นสามารถ
มองได้หลายมิติ ส าหรับในงานวิจัยครั้งนี้เห็นว่างานวิจัยของ  Salamiah A. Jamal et al. (2011)เป็น
งานวิจัยที่ใกล้เคียงกับการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้มากที่สุดเนื่องจากเป็นการศึกษาการรับรู้คุณค่าของ
นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโฮมสเตย์โดยชุมชน  (Community-Based Homestay Tourism) คุณ
ค่าที่นักวิจัยยังเห็นว่าคุณค่าที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวในงานวิจัยชิ้นนี้มีใกล้เคียงกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เพราะให้ความส าคัญกับคุณค่าของประสบการณ์ Experiential Value (Activity, Culture 
and Knowledge)และคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน Experiential 
Value(Host- Visitor Interaction) สอดคล้องกับรูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีรูปแบบของ
การจัดบริการโฮมสเตย์และมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมของท้องถิ่น หรือ
กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้ลองใช้ชีวิตแบบวิถีของคนในพ้ืนที่ จึงถือได้ว่าคุณค่าทั้งสองตัวนี้ จะเป็น
คุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน นอกเหนือไปจากการคุณค่าด้านความรู้สึก 
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Emotional Value คุณค่าเชิงสารัตถะ Functional Value (Establishment)  คุณค่าด้านการเงิน 
Functional Value(price) ซึ่งถือเป็นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวรับรู้ได้อยู่แล้ว 

ส าหรับในงานวิจัยครั้งนี้คุณค่าที่ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวได้รับหรือรับรู้นั้นจะแบ่งเป็นคุณค่า
ใน 5 ด้านด้วยกันดังนี้ คือ 

2.2.3.1  คุณค่าของประสบการณ์ Experiential Value (Activity, Culture and 
Knowledge) คุณค่าด้านนี้เป็นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น เรียนรู้วัฒนธรรมในตัวของชุมชน หรือได้องค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการ
ท่องเที่ยว เป็นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ตรงจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

2.2.3.2  คุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือน Experiential Value 
(Host-Visitor Interaction) ในงานวิจัยของ(Noypayak, 2007)คุณค่าด้านความสัมพันธ์เป็นคุณค่าที่
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต้องการกลับมาเท่ียวซ้ า โดยคุณค่าด้านความสัมพันธ์นี้เกิดจากอัธยาศัยไมตรีของ
เจ้าบ้าน รอยยิ้มและความจริงใจของผู้ให้บริการหรือเจ้าบ้าน ถึงแม้ว่าการบริการอาจยังไม่ได้
มาตรฐานแต่รอยยิ้มที่จริงใจจะส่งผลให้ผู้รับบริการมองเห็นว่าคุณภาพของการบริการนั้นดีขึ้น 
(Duchenne Smile) รอยยิ้มที่จริงใจจะช่วยให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพบริการมากขึ้น (Grandey 
et al., 2005) ในการท่องเที่ยวโดยชุมชนการบริการของเจ้าบ้านความสัมพันธ์ที่ส่งผ่านด้านรอยยิ้ม
และไมตรีจิตจึงเป็นคุณค่าความสัมพันธ์ในงานวิจัยนี้ 

2.2.3.3  คุณค่าด้านความรู้สึก Emotional Value หรือคุณค่าทางด้านอารมณ์
เป็นคุณค่าที่ส าคัญที่แสดงถึงความพึงพอใจในการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะประเมินประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวโดยรวมจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอก  (Otto and Ritchie, 
1995) โดยอารมณ์นั้นสามารถแบ่งได้เป็นสองภาวะ ได้แก่ 
- ต่ืนตัว - ไม่ตื่นตัว (Activation - Deactivation) 
- รื่นรมย์ - ไม่รื่นรมย์ (Pleasure - Displeasure) 

2 .2 .3 .4  คุ ณ ค่ า เชิ ง ส า รั ต ถ ะ  Functional Value (Establishment) ซึ่ ง
ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยว เป็นคุณค่า ที่สามารถส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยรวม ที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการท่องเที่ยวอย่างเช่นความสะดวก
ของการเดินทาง ที่พัก อาหาร ความสะดวกในด้านสุขลักษณะอนามัย 

2.2.3.5  คุณค่าด้านการเงิน Functional Value(price) เป็นคุณค่าที่นักท่องเที่ยว
ประเมินการท่องเที่ยวว่าคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป เกินจากการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ได้รับ
และมูลค่าที่ต้องจ่ายเพ่ือแลกกับสิ่งนั้นมา ในการท่องเที่ยวชุมชนนั้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
สามารถประเมินความคุ้มค่าทางด้านการเงินว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่จากสิ่งที่ได้รับในการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 
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2.3 แนวคิดพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชุมชน 

 2.3.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่สิ่งมีชีวิตกระท าและบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตได้หรือใช้

เครื่องมือวัดได้ เป็นการกระท าของมนุษย์ ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นการกระท าโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
และไม่ว่าคนอ่ืนจะสังเกตการณ์กระท านั้นได้หรือไม่ก็ตาม อย่างเช่นการพูด การเดิน การกระพริบตา 
การได้ยิน การเข้าใจ การรู้สึกโกรธและการคิด ต่างก็เป็นพฤติกรรมทั้งนั้น (ชัยพร วิชชาวุธ, 2523) 
เพราะพฤติกรรมไม่ได้มีความหมายเฉพาะแต่การแสดงออกทางด้านร่างกายภายนอกอย่างเดียว แต่ยัง
รวมถึงกิจกรรมภายในอันได้แก่การคิด ความรู้สึกอยากด้วย (โสภา ชูพิกุลชัย, 2521) จึงสรุปได้ว่า 
พฤติกรรม หมายถึง การกระท าของบุคคลทั้งที่แสดงให้เห็นทั้งทางภายนอกและแสดงออกมาจากสิ่งที่
ปรากฏอยู่ภายในจิตใจ เป็นการกระท าที่แสดงออกมาทั้งที่รู้ตัว และไม่รู้ตัว  โดยบุคคลที่อ่ืนสามารถ
สังเกตเห็นได้หรืออาจสังเกตจากการใช้เครื่องมือวัดก็ได้ นอกจากนี้ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555)ได้
สรุปความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเอาไว้ว่า เป็นการกระท าทุกอย่างของนักท่องเที่ยวไม่ว่า
การกระท านั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม และบุคคลอ่ืนจะสังเกตหรือไม่สังเกตเห็นพฤติกรรม
นั้นหรือไม่ก็ตาม เพ่ือมุ่งต่อการตอบสนองต่อความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึ่ง โดยที่พฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้อ่ืน
สังเกตเห็นได้จากการอาศัยประสาทสัมผัส ส าหรับในส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยว
(Tourist’s convert Behavior) เป็นการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย รวมทั้งความรู้สึก
นึกคิดและอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่งพฤติกรรมภายในจะเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยในการพัฒนาตลาดของสินค้า
ของการท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวได้ดีขึ้น  

 
 2.3.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม 

ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2551) นอกจากได้อธิบายความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ว่า
เป็นการแสดงออกของการท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างคล้ายคลึงกันหรือบ่อยครั้งจนกลายเป็นลักษณะ
เอกลักษณ์ของกลุ่มหรือของตนแล้ว ยังได้อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมได้แก่ปัจจัยส่ วนตัว
อย่างเช่น สุขภาพ รายได้ ทัศนคติประสบการณ์ ส่วนปัจจัยภายนอก เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และปัจจัยภายนอก นอกจากนี้ จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2554) ได้กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
มีอยู่ 6 ปัจจัยคือ1) อายุ เพราะอายุที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อความต้องการและความสนใจที่มีความ
ต่างกันออกไป 2) วงจรชีวิตครอบครัว เป็นขั้นตอนของการด ารงชีวิตของบุคคล ซึ่งการด ารงชีวิตของ
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บุคคลในละขั้นตอนจะส่งผลต่อความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยมของบุคคล ที่ท าให้เกิดความ
ต้องการและพฤติกรรมที่ต่างกันออกไป อย่างมีนัยยะส าคัญต่อกันอย่างเช่นบุคคลที่ยังโสดจะมีการ
เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวบ่อยครั้งกว่าบุคคลที่มีครอบครัวแล้ว 3) อาชีพ มีความสัมพันธ์กับชนชั้นทาง
สังคมรวมไปถึงเกี่ยวพันธ์กับสถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคล ยกตัวอย่างนักธุรกิจจะมีการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์ของธุรกิจของตนอาจจะเพ่ือประชุมธุรกิจการค้า ในขณะที่ผู้ทีรายได้น้อยจะ
เดินทางท่องเที่ยวน้อยลงเพราะมองว่าการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สินเปลือง4) สถานภาพทางเศรษฐกิจหรือ
รายได้ เนื่องจากรายได้มีผลกระทบต่ออ านาจการซื้อ ผู้ที่มีรายได้สูงมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีกลุ่ม
นี้จะยินดีจ่ายเพ่ือแลกกับการเข้าพักในโรงแรมที่ดีที่สุด ได้รับประทานอาหารที่ดีที่สุด และได้รับการ
บริการที่ดีที่สุด 5) การศึกษา ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มของการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
และบริการเพ่ิมเติมจากแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ตนเองมีความสนใจ มีการเปรียบเทียบราคากับ
คุณภาพ มีการตรวจสอบประวัติความเป็นมาและความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ ไปจนถึงการ
เปรียบเทียบระหว่างองค์กรที่ให้บริการอย่างเดียวกัน แล้วถึงเกิดการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
โดยที่กลุ่มนี้จะใช้หลักการ เหตุผลและไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบ 6) ค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิต 
หมายถึงความคิดและความเชื่อถือที่มีผลต่อพฤติกรรม หรือทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนรูปแบบ
การด าเนินชีวิตนั้นเป็นอุปนิสัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความ
คิดเห็น (Opinions)  

การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้นมักจะกล่าวถึง ปัจจัยที่ท าให้บุคคลตัดสินใจในการ
เดินทางท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายส าหรับการท่องเที่ยว เวลาส าหรับการท่องเที่ยว และความตั้งใจ
ที่จะท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบ นี้เป็นตัวก าหนดที่ส าคัญยิ่งต่อการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือ
ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ องค์ประกอบเหล่านี้จึงเป็นกรอบก าหนดทิศทางและ
ขนาดของพฤติกรรมการท่องเที่ยว ให้แตกต่างออกไปตามข้อจ ากัดที่แต่ละบุคคลที่มีอยู่ คือ บุคคลที่มี
รายได้ต่ า มีเวลาน้อย หรือไม่ตั้งใจที่จะท่องเที่ยว ย่อมสามารถท่องเที่ยวได้ในสถานที่ใกล้ๆและในเวลา
ที่สั้นเท่านั้น ในขณะที่คนที่มีรายได้สูง มีเวลามากและมีความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวสถานที่ที่ทันสมัยและ
มีคุณภาพเหนือกว่าเป็นต้น(เนาวรัตน์ พลายน้อย และคณะ, 2538)หากพิจารณาแล้วปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละอย่างนั้นมีลักษณะของปัจจัยที่คล้ายคลึงกับการแบ่งส่วนการตลาดโดย
การแบ่งเป็น ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ปัจจัยทางด้านพฤติกรรม และปัจจัย
ทางจิตวิทยา  

 
2.3.3 ประเภทและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชุมชน 
การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอาจท าได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และ

วิธีการที่ใช้การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรูปแบบพ้ืนฐานที่สุดคือ การแบ่งนักท่องเที่ยว
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ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะของพฤติกรรมของการเดินทาง ในการท่องเที่ยวจึงสามารถแบ่ง
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวออกเป็นสองกลุ่มใหญ่คือกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป และกลุ่มนักท่องเที่ยว
ทางเลือกใหม่ซึ่งจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน (สมาคมการบริหารโรงแรมไทย, 2549) ดังนี้ 

2.3.3.1 พฤติกรรมของกลุ่มนั กท่องเที่ ยวทั่ ว ไป  (Conventional Tourists’ 
Behaviors) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการน าเที่ยวแบบดั้งเดิมหรืออาจเรียกว่า Traveler  
แบ่งได้เป็น 5 ลักษณะ ส าคัญคือ 1) อุปนิสัยในการท่องเที่ ยวมีความรักความสะดวกสบาย  
ระมัดระวังในสิ่งต่าง ๆกังวลเรื่องความปลอดภัย  ไม่ชอบเสี่ยงหรือเผชิญกับอันตราย  2) แรงจูงใจใน
การเดินทาง ชื่นชอบการไปชายทะเลหรือแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมเป็นการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน 3) 
ความถี่ในและช่วงเวลาการเดินทาง เดินทางช่วงวันหยุดและฤดูกาลท่องเที่ยว 4) การจัดการ นิยม
เดินทางเป็นกลุ่มใหญ่  เลือกใช้บริการบริษัทน าเที่ยวช่วยอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวมากกว่า
จัดการเดินทางเอง และ 5) ต้องการทานอาหารในโรงแรม อาหารจานด่วน กิจกรรมบันเทิงยามราตรี  
นักท่องเที่ยวทั่วไปนิยมเดินทางไปตามจุดหมายที่ทุกคนนิยมไป อาจจะพกพาหนังสือแนะน าการ
ท่องเที่ยวเพราะคิดว่าจุดหมายนั้น ๆเป็นจุดที่ส าคัญในการท่องเที่ยวของประเทศท่ีไปเยือน มักจะไม่มี
ความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ 

2.3.3.2 พฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ (Alternative Tourists’ 
Behaviors) หรืออาจเรียกได้ว่านักเดินทาง (Tourists) พฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ จะมี
ความแตกต่างของพฤติกรรมและการเลือกใช้บริการต่าง ๆ ในการท่องเที่ยวที่มีนัยส าคัญ 5 ประการ 
ดังนี้1) อุปนิสัยในการท่องเที่ยวชื่นชอบรักการผจญภัย  สนใจใฝ่รู้ การศึกษาเรื่องแปลกใหม่ ชอบ
ทดลองสิ่งใหม่อย่างเช่นการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ใหม่ๆ เรียนรู้วัฒนธรรม 2) แรงจูงใจในการเดินทาง คือ
การหาประสบการณ์ใหม่หรือมองหาโอกาสทางธุรกิจ มีความสนใจวัฒนธรรม 3) ความถี่ในการ
เดินทาง มักเลือกเดินทางตามความสะดวก ไม่ชอบเดินทางตามฤดูกาลท่องเที่ยว 4) การจัดการ ชื่น
ชอบการเดินทางเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  สามารถจัดการเดินทางด้วยตนเองวางแผนการเดินทางด้วยตัวเอง 5) 
ความต้องการ กินอาหารท้องถิ่นในพ้ืนที่การท่องเที่ยวนั้น ๆ สนใจศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนใน
พ้ืนที่ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีลักษณะพฤติกรรมที่ค่อนข้างตรงกันข้ามกับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรก จะมี
ลักษณะที่พยายามท าตัวให้กลมกลืนกับชุมชน พยายามเรียนรู้วัฒนธรรมมากกว่าการเดินทางไปตาม
จุดแนะน าในหนังสือเดินทางเพ่ือที่จะหาประสบการณ์ใหม่ ๆ 

จากการจ าแนกพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 ประเภท ข้างต้น จะพบว่า
นักท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม ( Conventional Tourists  ) คือผู้ที่เดินทางไปเที่ยวโดยซื้อรายการน าเที่ยว
จากบริษัททัวร์ มักต้องการเดินทางไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหรือแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่
นิยมในช่วงนั้น และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมักประสบปัญหาด้านการจองพาหนะการเดินทางและ
ห้องพัก การซื้อรายการน าเที่ยวจากบริษัททัวร์จะสะดวกกว่าและได้ท่องเที่ยวในเวลาตามที่วางแผนไว้  
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ส าหรับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทางเลือกใหม่  (Alternative Tourists) จะเลือกเดินทางไปท่องเที่ยว
ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ไม่จ าเป็นต้องขึ้นกับเทศกาลวันหยุด นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ให้ ความสนใจใน
เรื่องการผจญภัย ศึกษาวัฒนธรรม วิถีการด ารงชีวิต และประเพณีของท้องถิ่นนั้น ๆมากกว่า นิยม
จัดการเดินทางวางแผนด้วยตนเองมากกว่าซื้อทัวร์การท่องเที่ยว     

ซึ่งทั้งสองลักษณะของนักท่องเที่ยวสองกลุ่มจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มที่สองจะ
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมสอดคล้องไปกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพราะการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนนั้นจะเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ได้จ ากัดระยะเวลาในการท่องเที่ยวเป็นฤดูกาล อีกทั้งกลุ่มที่สองจะ
มีพฤติกรรมที่สนใจวิถีชีวิตการด าเนินชีวิตของคนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นไปทางเดียวกับแนวทางการท่องเที่ยว
ชุมชนที่วิถีชีวิตประเพณีเป็นจุดเด่นเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกจากนี้พฤติกรรมของกลุ่มที่สองคือชื่น
ชอบการผจญภัยซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ใช่การท่องเที่ยวในกระแสเป็นเพียงการท่องเที่ยวที่ถูก
จัดการโดยชุมชนเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มในพื้นที่ที่อาจไม่สะดวกสบายเท่ากับพื้นที่การท่องเที่ยวในกระแสที่
มีความพร้อมในการจัดการการกท่องเที่ยวมากกว่า พฤติกรรมกลุ่มนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวทางเลือก
ใหม่ (Alternative Tourists’ Behaviors) จึงอาจถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน 

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของ (Cohen, 1984)ได้ระบุประเภทของนักท่องเที่ยวเอาไว้
ว่า นักท่องเที่ยวนั้นมีความต้องการอยู่ 2 อย่าง ซึ่งได้แก่ ต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ และ
ต้องการความรู้สึกปลอดภัยคุ้นเคยเหมือนอยู่บ้านดังนั้น Cohen จึงได้แบ่งประเภทนักท่องเที่ยวไว้  
4 ประเภทด้วยกันซึ่งแต่ละลักษณะจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันคือ 

1) ประเภท Drifter ชื่อชอบการเดินทางไปในสถานที่ที่แตกต่างจากบ้าน
หรือสภาพแวดล้อมของตน ใช้ชีวิตในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างผสมกลมกลืนกับคนในพ้ืนที่และสามารถ
ที่จะซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างดี 

2)  ประเภท The Explorer เป็นนักท่องเที่ยวประเภทที่มีการจัดการ
เดินทางด้วยตนเองและค้นหาประสบการณ์ที่แท้จริง ต้องการบริการที่เหมาะสมไว้ใจได้ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีคุ้นเคยบ้างเป็นครั้งคราว 

3)  ป ร ะ เภ ท  The Individual Mass Tourist เป็ น ป ร ะ เภ ท ข อ ง
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่มีการจัดเตรียมไว้ให้ตรงตามความต้องการของตนเอง มักชอบที่จะอยู่กับ
บริการที่คุ้นเคยหรือบริการที่ได้มีการจัดไว้ให้โดยเฉพาะ ดังนั้นการที่นักท่องเที่ยวจะมีโอกาสสัมผัสเนื้อ
แท้และประสบการณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่จึงมีน้อย 

4)  ประเภท The Organized Mass Tourist เป็นนักท่องเที่ยวที่ ใช้
บริการรายการท่องเที่ยวส าเร็จรูปที่มีบริการครบ เดินทางไปกับคณะทัวร์ มีผู้น าทัวร์ บริการทุกอย่าง
ถูกจัดเตรียม ไว้เพ่ือนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ปฏิสัมพันธ์กับคนในพ้ืนที่มีน้อยมาก  
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หากแบ่ งนักท่องเที่ ยวตามประเภทของ  Cohen  แล้วผู้ วิจัยจึ งได้สรุปว่า
นักท่องเที่ยวประเภท  Drifter และประเภท The explorer เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมใน
การท่องเที่ยวชุมชนโดยมีลักษณะของพฤติกรรมคือ ชื่นชอบการท่องเที่ยวที่มีลักษณะแตกต่าง ชอบที่
จะเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ สามารถซึมซับ วัฒนธรรมใหม่ๆ ได้ดี อาจต้องการการบริการที่คุ้นเคยบ้าง
แต่ยังชื่นชอบที่จะสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ และมีปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ(ฤดีกร เดชาชัย, 2557)ซึ่งได้สรุปไว้เช่นเดียวกันว่านักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Drifter และ กลุ่ม The explorer เป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และต้องการ
มีปฏิสัมพันธ์กบคนในพ้ืนที่ ปรับตัวเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่าเป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้าท่องเที่ยวในพ้ืนที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ ชัชวัลย์  พรพิรานนท์ (2550) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอหัวหิน โดยวิธีการแบ่งส่วนการตลาด จากงานวิจัย
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านพฤติกรรมการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวมีความแตกต่างกัน โดยสามารถ
แบ่งนักท่องเที่ยวได้เป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 กลุ่ม Destination เป็นนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจใน
กิจกรรมตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง กลุ่มที่ 2 กลุ่ม Experience เป็นกลุ่มที่มีความกระตือรือร้น
ในการเข้าร่วมเพ่ือท ากิจกรรม มีความต้องการในการหาประสบการณ์ใหม่ๆในการท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลาย กลุ่มที่ 3 กลุ่ม Relaxation นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะไม่มีความสนใจอะไรเป็นพิเศษจะให้
ความส าคัญกับการทานอาหารท้องถิ่น และพักผ่อน และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม Sophisticate เป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจกับสถานที่พักราคาแพง เลือกกิจกรรมที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ที่
น่าสนใจโดยใช้จ่ายในหมวดอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด ซึ่งลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันของ
นักท่องเที่ยวท าให้สามารถเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม 

อีกทั้ งจากงานวิจัยของ  Molera and Pilar Albaladejo (2007)ที่ ได้บอกถึง
ลักษณะของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในเขตชนบทว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจกับ
วัฒนธรรม ธรรมชาติในท้องถิ่น ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือประสบการณ์ใหม่ ต้องการเข้าถึง
ความสงบความอิสระและชนบท  

จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นมีความแตกต่างจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะมีพฤติกรรมโดยสรุปดังนี้คือ 1) รักการผจญภัยชื่นชอบ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 2) สนใจวัฒนธรรมประเพณี 3) เดินทางตามความต้องการ/ไม่เดินทางตาม
ฤดูกาลท่องเที่ยว 4) จัดการเดินทางด้วยตัวเอง 5) ต้องการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิม 6) ต้องการมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนในพ้ืนที่ 
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2.3.4 ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนั้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจ

ทางการท่องเที่ยวได้หลายอย่าง (ชวัลนุช อุทยาน, 2552) ดังนี้ 
2.3.4.1 การศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะท าให้นักการตลาดเข้าใจถึง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่การตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวในแต่
ละแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนอง
ของธุรกิจท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 

2.3.4.2 ช่วยในการพัฒนาการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวสามารถท่ีจะท าได้ดีมากยิ่งขึ้น 

2.3.4.3 เป็นประโยชน์ต่อการแบ่งส่วนการตลาด เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว ให้ตรงกับแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการ 

2.3.4.4 ช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 

2.4 แนวคิดด้านการแบ่งส่วนการตลาดการท่องเที่ยว 

การแบ่งส่วนตลาด(Market Segmentation) เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่ามีความส าคัญ
ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด (Kotler, 2012) ในการท าการตลาดนั้นมีแนวทางด้วยกัน 3 แนวทาง
คือ การท าการตลาดแบบMass Marketing โดยวิธีการผลิตสินค้าจ านวนมาก ไม่มีความแตกต่างกัน 
กระจายสินค้าและสื่อสารประชาสัมพันธ์ครั้งเดียวโดยที่ผู้บริโภครับรู้เหมือนกัน เป็นแนวทางที่เชื่อว่า
จะสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ แนวทางที่ 2 คือ การตลาดที่สร้างความแตกต่างให้กับสินค้า(Product-
Variety Marketing) เป็นแนวทางที่สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว จนไปสู่แนวทางที่ 3 คือการท าการตลาดเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย(Target Marketing) เป็น
วิธีการที่ผู้ผลิตได้แบ่งส่วนการตลาดของผู้บริโภคเพ่ือน าเสนอสินค้าและบริการรวมถึงกลยุทธ์ส่วนผสม
ทางการตลาด ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม ด้วยวิธีการนี้จะส่งผลให้สินค้าหรือบริการเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมายได้มากกว่า แต่การท าการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มเป้าหมายจ าเป็นที่จะต้องใช้
เครื่องมือการแบ่งส่วนการตลาด เพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีความต้องการ หรือความ
จ าเป็นที่คล้ายกัน เพราะทรัพยากรทางธุรกิจหรือแม้แต่ธุรกิจการท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวได้ทั้งหมด การเลือกตลาดเป้าหมายจะท าให้เห็นความ
ต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและใช้ส่วนผสมทางการตลาดเข้าไปตอบสนอง
ความ ต้ อ งก ารจน ส่ งผ ล ให้ ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย เกิ ด ค ว าม พึ งพ อ ใจ  (Doyle & Stern, 2006 )  



 26 

ดังภาพที่ 2 ที่แสดงขั้นตอนของการแบ่งส่วนทางการตลาด การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวาง
ต าแหน่งทางการตลาดและการวางแผนการตลาด 

 

 
 
ภาพที่ 2.2 การแบ่งส่วนการตลาดการเลือกเป้าหมาย การวางต าแหน่งตลาด การวางแผนการตลาด 
ทีม่า: Doyle and Stern (2006) 

การแบ่งส่วนการตลาดจึงหมายถึง กระบวนการการแบ่งตลาดรวมหนึ่งๆเป็นตลาดย่อย ๆ ซึ่ง
มีสมาชิก ที่มีลักษณะเหมือนกัน (Dibb, Simkin, Pride, & Ferrell, 2006) โดยเมื่อมีการแบ่งเป็น
ส่วนย่อย ๆแล้วจะส่งผลให้เห็นความแตกต่างและความหมายในแต่ละส่วนย่อยนั้น ๆ ซึ่งคือส่วนของ
ตลาด (Market Segment) ซึ่งก็คือ กลุ่มคนหรือองค์กร ที่มีลักษณะทั่วไปเหมือนกัน ที่ก่อให้เกิดความ
ต้องการในสินค้าหรือบริการที่คล้ายกัน รวมไปถึงการมีปฏิกิริยาต่อส่วนประสมทางการตลาดใน
ทิศทางเดียวกัน ในการแบ่งส่วนการตลาดนั้นมีลักษณะของการแบ่ง 3 กรณีคือ 1) ไม่มีการแบ่งส่วน
การตลาด (No Market Segmentation) โดยผู้บริโภคถูกมองเป็นตลาดเดียว 2) กรณีมีการแบ่งส่วน
การตลาดอย่างสมบูรณ์คือการแบ่งแบบ 1 คน 1 ส่วน เพราะเชื่อว่าผู้บริโภคแต่ละคนมีความต้องการ
ที่แตกต่างกัน 3 ) การใช้ลักษณะร่วมกันบางประการเป็นการแบ่งส่วนการตลาด  

แนวคิดการแบ่งส่วนการตลาดนั้นจะช่วยให้สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เพราะผู้ผลิตหรือองค์กรไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม การเลือกกลุ่ม
เป้ายังท าให้องค์กรมีจุดศูนย์กลางในการด าเนินกลยุทธ์และแผนถูกใช้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ทั้งยังช่วยให้ตัวผู้ผลิตขนาดเล็กสามารรู้ถึงตลาด Niche และท าให้เข้าใจในพฤติกรรม
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (จิรวรรณ ดีประเสริฐ, 2553) ในตลาดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนนั้นถือว่าเป็นธุรกิจหรือองค์กรขนาดเล็กที่เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนจึงจ าเป็นที่
ต้องรู้และเข้าใจในตัวนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวว่ามีความต้องการ
อย่างไร เพ่ือสร้างสรรค์กลยุทธ์และการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการของตัวนักท่องเที่ยวนั้น ๆ ซึ่ง

การพัฒนาแผนทาง
การตลาดแต่ละส่วน 
-การพัฒนาการแบ่ง
ส่วนตลาด                        
- ช้ี ถึ งค วามจ า เป็ น
ข อ งลู ก ค้ า พั ฒ น า 
Profile ข อ ง ส่ ว น
ตลาด 

ก า ร ว า ง แ ผ น
การตลาด 
-การพั ฒ น าแผน
ทางการตลาดแต่ละ
ส่วนตลาด 
-การพัฒนาองค์กร
การตลาด 

การวางต าแหน่ ง
การตลาด 
-การบ่งช้ีประโยชน์
ของความแตกต่าง
ข อ ง แ ต่ ล ะ ส่ ว น
ตลาด การก าหนด
ส่วนผสมทางการ
ตลาด 

ก า ร เลื อ ก ต ล า ด
เป้าหมาย 
-การประเมินความ
ดึงดูดในแต่ละส่วน
ตลาด 
-ก า ร เลื อ ก ต ล า ด
เป้าหมาย 
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ย่อมสร้างมูลค่าเพ่ิมในจิตใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการตามที่
คาดหวัง 

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์และแนวคิดในด้านการส่วนการตลาดเข้ามาช่วย
ในการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวออกไปตามลักษณะหรือปัจจัยที่ใช้ในการจัดกลุ่มตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ซึ่งก็มีเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ตามที่ ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ์ (2542) ได้กล่าวถึงในการวางแผนการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวออกไปตามลักษณะของ
ความต้องการ ความสนใจ ที่มีความคล้ายคลึงกันของนักท่องเที่ยว เพ่ือที่จะสามารถก าหนดกลุ่มหรือ
ตลาดนักท่องเที่ยวเป้าหมาย เพ่ือวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยการแบ่งส่วนการตลาด
สามารถที่จะท าได้หลายวิธี Frank, Massey, and Wind (1972) ได้แบ่งตัวแปรที่ใช้แบ่งส่วนตลาด
เป็น 2 ตัวแปรคือ ตัวแปรทั่วไปที่เป็นลักษณะกว้างๆของผู้บริโภคเช่น ลักษณะทางประชากร 
บุคลิกภาพ การด าเนินชีวิตเป็นต้น และตัวแปรที่มีลักษณะเฉพาะสถานการณ์ เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับ
ลักษณะรูปแบบการบริโภคของบุคคล อย่างเช่น ความถี่ในการใช้ ความภักดี การรับรู้เป็นต้น 
นอกจากนี้  Kotler and Keller (2009) ได้เสนอตัวแปรหลักที่ ใช้ในการแบ่งส่วนทางการตลาด
ออกเป็น 4 อย่างที่มีความส าคัญคือ การแบ่งส่วนการตลาดตามเกณฑ์ภูมิศาสตร์ การแบ่งส่วน
การตลาดตามเกณฑ์ตัวแปรทางประชากร การแบ่งส่วนการตลาดตามเกณฑ์จิตนิสัย และการแบ่งส่วน
การตลาดตามเกณฑ์ตัวแปรพฤติกรรม โดยการแบ่งตามเกณฑ์ทั้ง 4 อย่างนี้ได้รับการยอมรับและเป็น
ที่นิยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาดของผู้บริโภค ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดของเกณฑ์การ
แบ่งส่วนการตลาดของแต่ละเกณฑ์ได้ดังนี้ 
 
 2.4.1 การแบ่งส่วนตลาดตามภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation)  

ในกรณีนี้ลักษณะของตลาดจะถูกแบ่งออกตามสถานที่ที่แตกต่างกันของผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้บริการ เช่น ประเทศ รัฐ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น หรือหมู่บ้าน หรือสามารถแบ่งเป็นเมืองความ
เป็นชนบท (จิรวรรณ ดีประเสริฐ, 2553)เจ้าของธุรกิจสินค้าและบริการต้องนึกถึงการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดที่แตกต่างกันตามที่ตั้งของตลาดนั้น ๆ โดยจะค านึงถึงลักษณะและพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลในแต่ละเขตภูมิศาสตร์นั้นว่ามีลักษณะพฤติกรรมอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม
ส าหรับผู้บริโภคกลุ่มนั้น ๆ ส าหรับการท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นสินค้าบริการที่มีลักษณะพิเศษคือไม่
สามารถเคลื่อนย้ายได้จึงไม่สามารถพิจารณาเหมือนสินค้าอ่ืน แต่เป็นการมองว่าหากผู้บริโภคหรือ
นักท่องเที่ยวอยู่ในภูมิภาคเดียวกันจะมีลักษณะทั่วไปที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติการซื้อที่ คล้ายกัน ไม่ว่า
จะเป็นการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวตามถ่ินที่พ านัก ทวีป ประเทศ รัฐ นอกเมือง ชนบท ภูมิอากาศ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในภูมิประเทศเขต
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อากาศอบอุ่นจะนิยมเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสอากาศหนาวหรือหิมะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

(Shin, 2007) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ 
ท าให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มาจากแหล่งที่มาต่างกันส่งผลต่อการรับรู้ที่ต่างกัน ซึ่งเป็นในทิศทาง
เดียวกับงานวิจัยของ Moscardo, Pearce, Morrison, Green, and O’Leary (2000) ที่ได้แบ่งส่วน
การตลาดนักท่องเที่ยวตามภูมิศาสตร์ โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ(International) นักท่องเที่ยว
ต่างรัฐ (Interstate) นักท่องเที่ยวภายในรัฐ (Intrastate) และนักท่องเที่ยวท้องถิ่น(Local Area)โดย
การศึกษาดังกล่าวท าให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มาจากพ้ืนที่ที่ต่างกันมีพฤติกรรมการท ากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ต่างกัน 

จากการทบทวนงานวิจัยและจากแนวความคิดการแบ่งส่วนการตลาดนี้ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ที่ว่าบุคคลแต่ละพ้ืนจะมีลักษณะทั่วไปที่ปัจจัยต่าง ๆส่งผลต่อทัศนคติที่คล้ายคลึงกัน และบุคคลที่มี
ที่มาต่างพ้ืนที่กันย่อมมีพฤติกรรมที่ต่างกัน ในงานวิจัยนี้ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการแบ่งส่วนการตลาดของ
ผู้บริโภคที่มาจากพ้ืนที่ที่ต่างกันมีความเหมาะสมที่จะน ามาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว ส าหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในปัจจุบันมีสัดส่วนการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติมากข้ึนจากการสนับสนุนของรัฐบาลในการสร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
หากพิจารณาถึงแนวคิดที่ว่าบุคคลแต่ละพ้ืนที่ย่อมมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติย่อมมีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อความชอบและพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน  

การแบ่งส่วนการตลาดตามภูมิศาสตร์เป็นส่วนส าคัญในการวิเคราะห์เนื่องจากผู้คนแต่ละพ้ืนที่
มีความแตกต่างกันจากระยะทางในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่มีความใกล้ไกลแตกต่างกัน โดยการแบ่ง
ส่วนการตลาดตามภูมิศาสตร์ในครั้งนี้จึงแบ่งตามทวีปของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศ ตามที่ กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกีฬาได้ แบ่ งจ านวนนั กท่ องเที่ ยวต่ างชาติ ไว้  
ซึ่งมีทั้งหมด 7 กลุ่มประเทศด้วยกันที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย(กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2560) ตามรายละเอียดดังนี้ คือ 

2.4.1.1 เอเชียตะวันออก (East Asia) ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศต่าง ๆ ดังนี้ 
บรูไน แคมโบเดีย อินโดนีเชีย ลาว มาเลเชีย เมียนมา ฟิลิปปินส์  สิงค์โปร เวียนนาม ไซน่า ฮ่องกง 
ญี่ปุ่น เกาหลี ไตหวัน  

2.4.1.2 ยุโรป (Europe) ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศต่าง ๆ ดังนี้  ออสเตรีย 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม นอร์เวย์ รัสเชีย สเปน สวีเดน 
สวิชเซอร์แลนด์ อังกฤษ และยุโรปตะวันออก 

2.4.1.3 อเมริกา (Americas) ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศต่าง ๆ ดังนี้ จอร์เจีย 
บราซิล แคนาดา สหรัฐอเมริกา  
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2.4.1.4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South Asia) ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศต่าง ๆ 
ดังนี้ อินเดีย เนปาล ปากีสถาน ศรีลังกา บังกลาเทศ 

2.4.1.5 ตะวันออกกลาง (Middle East) ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศต่าง ๆ ดังนี้ 
อียิป อิสราเอล คูเวท ซาอุดิอาราเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

2.4.1.6 โอ เชี ย เนี ย  (Oceania) ซึ่ งป ระกอบ ไปด้ วยป ระเทศต่ าง ๆ  ดั งนี้ 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

2.4.1.7 แอฟริกา (Africa) ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศต่าง ๆ ดังนี้ แอฟริกาใต้และ
ประเทศอ่ืน ๆ  

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้แบ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้ เพราะคือประเทศที่นักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
 
ตารางที่ 2.1 การสกัดตัวแปรปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 

ผู้แต่ง บทความ ปัจจัยดา้นภูมิศาสตร์ 

Swee Hoo Ang, Siew Meng Meng,Chin Tiong 
Tan 

Marketing Management An Asian 
Perspective 

Region/Location 
City 
Density 
Climate 

Aaron Tkaczynski, Dr Dharyn R.Rundle-
Thiele, Dr Narelle Beaumont 

Segmentation: A tourism 
stakeholder view 

Region/Location 
 

Gianna Moscardo , Philip Pearce & Alastair 
Morrison 

Evaluating Different Bases for 
Market Segmentation 

Region/Location 
 

Lourdes Molera and Isabel Pilar Albaladejo Profiling segments of tourists in 
rural areas of South-Eastern 
Spain 

Density 
Atmosphere 
Environmental quality and 
nature 
Attractive Landscape 

H. Bansala, H.A. Eiselt Exploratory research of tourist 
motivations and planning 
 
 

Region/Location 
Climate 
Atmosphere 
Attractive Landscape 

SUSANNE BECKEN, DAVID SIMMONS, AND 
CHRIS FRAMPTON 

Segmenting Tourists by Their 
Travel Pattern for Insights into 
Achieving Energy Efficiency 

Region/Location 
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ดังนั้นในส่วนของการแบ่งส่วนตลาดตามภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) ผู้วิจัยจึง
วิเคราะห์ว่าการแบ่งส่วนการตลาดตาม  RegionsหรือLocationมีความเหมาะสมมากที่สุดเนื่องจาก
หากแบ่งส่วนการตลาดที่ย่อยลงจะท าให้ตลาดมีขนาดที่เล็กเกินไปเพราะการแบ่งส่วนการตลาดที่ดี 
ส่วนของตลาดเป้าหมายต้องมีขนาดที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสามารถสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพ่ือเข้าถึง
กลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้ อีกทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในปัจจุบัน
ยังไม่สามารถระบุเชิงตัวเลขที่แน่ชัดเกี่ยวกับจ านวนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยการแบ่งจึงเป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 
2.4.2 การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) 
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้อธิบายถึงไว้ว่าทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่มีหลักการของเหตุและผล

ในการวิเคราะห์ โดยที่ว่าพฤติกรรมของมนุษย์ถูกกระตุ้นมาจากภายนอก จากแนวคิดที่ว่าบุคคลที่มี
ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีลักษณะทางพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยมีความคล้ายคลึงกับ
ทฤษฎีของกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ DeFleur and Ball-Rokeach (1996) ที่ได้
ให้ค าอธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่าง ๆ ตามลักษณะทางประชากร ลักษณะ
เหล่านี้จะสามารถบอกถึงลักษณะเป็นกลุ่มได้ โดยบุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ดังนั้น บุคคลที่อยู่ในล าดับชั้นทางสังคมเดียวกันจึงมักเลือกรับและตอบสนองต่อเนื้อหา
ข่าวสารในแบบเดียวกัน และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) 
ซึ่งทฤษฎีได้รับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่องสิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) 
หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อนและได้น ามาประยุกต์ใช้อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารว่า
ผู้รับสารที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน จะมีความสนใจต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน 

การแบ่งส่วนการตลาดตามประชากรศาสตร์คือการแบ่งตามการแบ่งส่วนตลาดด้วยหลัก
ประชากรศาสตร์  ได้แก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครัว รายได้ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ วัฏจักรชีวิต
ครอบครัว ศาสนา เชื้อชาติ (จิรวรรณ ดีประเสริฐ, 2553; ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2538)ตัวแปรทาง
ประชากรศาสตร์เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กันแพร่หลายมานาน เนื่องจากช่วยให้เห็นถึงกลุ่มตลาดที่ส าคัญ 
เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคหรืออัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ จะมีความเก่ียวข้องอย่างสูงกับตัวแปร
ทางประชากรศาสตร์ ซึ่งตัวแปรทางประชากรศาสตร์นั้นสามารถวัดได้ง่ายมากกว่าตัวแปรอื่น ช่วยใน
การก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้น สามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและสื่อสาร
กับกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ , 2538) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักด้าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 

2.4.2.1 อายุ (Age) ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ แตกต่างกัน อีกทั้งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
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วัย เช่น วัยรุ่นมักจะสนใจสินค้าตามสมัยนิยม ส่วนผู้สูงอายุมักจะสนใจสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเป็นต้น 
ปัจจัยทางด้านอายุจึงมีส่วนส าคัญต่อการเลือกสินค้าหรือบริการ(Ang, Leong, & Kotler, 2000; 
Cleveland, Papadopoulos, & Laroche, 2011 ; Hassan, Craft, & Kortam, 2003 ; Leisen, 
2001 ; Molera & Pilar Albaladejo, 2007 ; Moscardo, Pearce, & Morrison, 2001 ; Shin, 
2007) 

2.4.2.2 เพศ (Sex) ผู้หญิงกับผู้ชายมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันในอดีต ผู้หญิงจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ประเภทครีมบ ารุงผิว น้ าหอม ครีม
เปลี่ยนสีผม ยาระงับกลิ่นกาย แต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสินค้าเหล่าเจริญเติบโตสูงมากในส่วนตลาดชาย 
ส าหรับด้านการท่องเที่ยวนั้นเพศส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวเพราะเพศหญิงมีข้อจ ากัดบาง
ประการเช่นหลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยง(Ang et al., 2000 ; Cleveland et al., 2011; Hassan et al., 
2003 ; Leisen, 2001 ; Molera & Pilar Albaladejo, 2007 ; Moscardo et al., 2001 ; Shin, 
2007)  

2.4.2.3 ขนาดครอบครัว (Family Size) แนวความคิดเชื่อว่าขนาดของครอบครัว
ส่งผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ส าหรับในการท่องเที่ยวขนาดของครอบครัวจะส่งผลต่อการ
เลือกแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว หากเป็นครอบครัวขยายการเลือกแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นแหล่งที่สามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้ อย่างเช่นหากเป็น
ครอบครัวที่มีปู่ ย่า ตา ยาย กิจกรรมการท่องเที่ยวจะเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน ในขณะที่หากเป็น
ครอบครัวขนาดเล็กหรือคู่ที่เพ่ิงผ่านการแต่งงานสามารถเลือกแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายมากกว่า 
และหากเป็นครอบครัวที่มีเด็กก็จะเลือกแหล่ง (Ang et al., 2000; Bloom, 2005; Leisen, 2001) 

2.4.2.4 รายได้ (Income) โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีรายได้สูง 
แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่มีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต่ าจะเป็นตลาดที่มีขนาด ใหญ่กว่า สินค้าและ
บริการที่นิยมใช้การแบ่งส่วนตลาดตามรายได้  ได้แก่  บ้าน รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า 
เครื่องส าอาง และการท่องเที่ยว เป็นต้น (Alipour, Altinay, Hussain, & Sheikhani, 2006; Ang et 
al., 2000; Bloom, 2005; Cleveland et al., 2011; Hassan et al., 2003; Leisen, 2001; 
Molera & Pilar Albaladejo, 2007; Moscardo et al., 2001) 

2.4.2.5 การศึกษา (Education) ผู้ที่ มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่ จะบริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีกว่าและมีราคาที่สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ า (Ang et al., 2000; Bloom, 
2005; Cleveland et al., 2011; Hassan et al., 2003; Leisen, 2001; Molera & Pilar 
Albaladejo, 2007) 

2.4.2.6 อาชีพ (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจ าเป็นและ
ความต้องการในสินค้าและบริการที่ ต่างกัน เช่น นักธุรกิจ ต้องการรถยนต์ที่ดูดีมีระดับ ผู้ใช้แรงงาน
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ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน และอาหาร เป็นต้น นักการ
ตลาดจะต้องศึกษาว่าสินค้าและบริการของบริษัทเป็นที่ต้องการของกลุ่ม อาชีพประเภทใด เพ่ือจะได้
จัดเตรียมสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ได้ อย่างเหมาะสม(Alipour et al., 
2006; Ang et al., 2000; Bloom, 2005) 

2.4.2.7 เพ่ือนร่วมเดินทาง (Traveling Companions) ส าหรับการท่องเที่ยวแล้ว
การเดินทางท่องเที่ยวมักเดินทางร่วมกับเพ่ือน ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับกลุ่มที่
เดินทาง ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวต้องค านึงความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่กลุ่มที่จะมีความต้องการที่
แตกต่างกันตามพฤติกรรมกลุ่มนั้นเอง (Bansal & Eiselt, 2004; Beh & Bruyere, 2007; Molera & 
Pilar Albaladejo, 2007) 
 
ตารางที่ 2.2 การสกัดตัวแปรปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
ผู้แต่ง บทความ ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ 

Swee Hoo Ang,Siew Meng 
Meng,Chin Tiong Tan 

Marketing Management An Asian 
Perspective 

Age, Family size,                      
Traveling Companions, Gender,   
Annual Income, Occupation, 
Education, Religion,    Race 
Nationality, Social class 

Birgit  Leisen   Image segmentation:  the case of a 
tourism destination 

Age, Family size, Gender,                   
Annual Income, Occupation, 
Education, Religion,                       
Race Nationality, Social class 

Mark Cleveland   Age, Gender, Annual Income, 
Education  

Aaron Tkaczynski,Dr Dharyn R. 
Rundle-Thiele, Dr Narelle 
Beaumont 

Segmentation: A tourism 
stakeholder view 

Age, Gender, Annual Income, 
Education 

Salah S. Hassan Understanding the new bases for 
global market segmentation 

Age, Family size, Gender, Annual 
Income,    Education,  

Gianna Moscardo , Philip Pearce & 
Alastair Morrison 

Evaluating Different Bases for 
Market Segmentation 

Age, Family size, Gender, Annual 
Income,    Education, 

Lourdes Molera and Isabel Pilar 
Albaladejo 

Profiling segments of tourists in 
rural areas of South-Eastern Spain 

Age, Family size, Gender, Annual 
Income, Education, state of 
residence 

Adam Beh, Brett L. Bruyere Segmentation by visitor motivation 
in three Kenyan national reserves 

Traveling Companions, Gender 

SUSANNE BECKEN, DAVID SIMMONS, Segmenting Tourists by Their Travel Age, Traveling Companions, 
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AND CHRIS FRAMPTON Pattern for Insights into Achieving 
Energy Efficiency 

Gender, Occupation 

 
2.4.3 การแบ่งส่วนตลาดตามหลักจิตวิทยา (Psychographic Segmentation)  
เป็นการแบ่งส่วนตลาดออกเป็นกลุ่มที่แตกต่างกัน โดยถือหลักเกณฑ์ด้านชั้นของสังคม 

รูปแบบการด ารงชีวิต และบุคลิกภาพ (จิรวรรณ ดีประเสริฐ, 2553)ดังนี้ 
2.4.3.1 ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง ล าดับชั้นของสถานะบุคคลใน

สังคมโดยถือหลักเกณฑ์การศึกษา อาชีพและรายได้ บุคคลในชั้นสังคมที่แตกต่างกันจะมีค่านิยม ความ
พึงพอใจ ความต้องการในผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างกัน ตลอดจนอุปนิสัยในการซื้อสินค้าก็
แตกต่างกันไป สินค้าที่นิยมใช้การแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์ชั้นของสังคมได้แก่ บัตรเครดิต รถยนต์ 
เสื้อผ้า นาฬิกา ปากกา กระเป๋า อย่างเช่นผู้บริหารระดับสูงจะนิยมให้รถยนต์หรูมากกว่า ในขณะที่
บัตรเครดิตจะให้วงเงินส าหรับผู้ที่มีเงินเดือนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และวงเงินบัตรเครดิตก็จะแตกต่าง
กันตามฐานเงินเดือนของผู้บริโภคด้วยถือเป็นการแบ่งส่วนการตลาดตามชนชั้นทางสังคมนั้นเอง (Ang 
et al., 2000) 

2.4.3.2 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะด้านจิตวิทยาที่แตกต่างกัน
ของบุคคล ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกันและมีความคง ที่ 
นักการตลาดได้ใช้ตัวแปรทางด้านบุคลิกภาพในการแบ่งส่วนตลาด โดยพยายามสร้างแนวความคิด
และภาพลักษณ์เกี่ยวกับตรา เช่น ออกแบบให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพของผู้บริโภค เช่น รถสปอร์ต 
ก าหนดลักษณะกลุ่มเป้าหมายว่า เป็นผู้ที่มีบุคลิกคล่องแคล่ว ปราดเปรียว และอยู่วัยหนุ่มสาว เป็นต้น 

2.4.3.3 รูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบของการด ารงชีวิตใน
โลกมนุษย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ชั้นของสังคม หรือกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันไป 
ประกอบด้วย กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions)  
ตารางที่ 2.3 การสกัดตัวแปรปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 
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ส าหรับแนวทางการศึกษาเพ่ือใช้วัดและแบ่งกลุ่มรูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลหรือกลุ่ม

ผู้บริโภคนั้นมีได้หลายแนวทาง แต่ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะกล่าวถึงเฉพาะแนวทางที่เป็นที่นิยมใน
การศึกษาวิจัยโดยการแบ่งกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยการใช้ค าถามเกี่ยวกับการท ากิจกรรม 
ความสนใจ และความคิดเห็นของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) หรือที่
เรียกกันอีกรูปแบบหนึ่งว่าลักษณะทางจิตวิทยาสังคม (Psychographics) (Onkvisit & Shaw, 1994)
เชื่อกันว่าชีวิตนั้นมีความเกี่ยวพันธ์กับคุณค่า และบุคลิกภาพของผู้บริโภค และนักการตลาดน ามาใช้
ประโยชน์มากในปัจจุบัน ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่าคือ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลแต่ละคนจะถูกแสดงหรือปรากฏออกมาใน
ลักษณะของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของตัวบุคคลนั้น ๆ โดยทั่วไปรูปแบบในการใช้ชีวิต
ของบุคคลจะท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องไปกับสภาพแวดล้อมของตัวบุคคลนั้นเองทั้งหมด
(Kotler, 2012) ท าให้เห็นถึงว่าบุคคลนั้นได้มีการใช้ชีวิตหรือด าเนินชีวิตเช่นไร (Mowen & Minor, 
1998) แบบการด ารงชีวิตนี้ ครอบคลุมทั้ง 3 ระดับคือ กลุ่มปัจเจกบุคคล กลุ่มเล็กของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวพันธ์กันและกลุ่มบุคคลกลุ่มใหญ่ สอดคล้องไปกับการให้ความหมายของ(ดารา ทีปะปาล, 2553) 
อดุลย์  จาตุรงคกุล and จาตุรงคกุล (2545) ที่บอกไว้ว่า มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มมีกฎ 
หรือเกณฑ์ที่ทุกคนในกลุ่มพึงถือปฏิบัติ พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่ม จึงเป็นไปในท านองเดียวกัน 
เมื่อกลุ่มสังกัดชั้นทางสังคม และวัฒนธรรม พฤติกรรมของบุคคลในวัฒนธรรมเดียวกันก็จะมีรูปแบบ 

ผู้แต่ง บทความ ปัจจัยดา้นจิตวิทยา 

Swee Hoo Ang,Siew Meng Meng,Chin 
Tiong Tan 
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Aaron Tkaczynski,Dr Dharyn R. 
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เช่น บุคคลผู้เป็นสมาชิกของกลุ่มชั้นทางสังคม และวัฒนธรรมพัฒนาแบบแผนของการด ารงชีพตลอด 
นอกจากนี้ Engel, Blackwell, and Miniard (1993)ได้ให้ความของการด ารงชีวิตว่า เป็นแบบที่
บุคคลด ารงชีพ และใช้จ่ายเวลาและเงิน(Patterns in which people live and spend time and 
money) ดังนี้ 

(1)  วิธีที่เราด ารงชีวิต เช่น อาหารเช้าทานกาแฟ ขนมปัง และไข่ดาว 
(ปรุงได้รวดเร็ว และคนใช้เป็นผู้เตรียมอาหาร) 

(2)  สินค้าที่เราซื้อ จริงอยู่วัฒนธรรมในการกินอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก
นัก แต่สินค้ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเสนอขาย ไก่มีการแบ่งขายเป็นชิ้น มีอาหารส าเร็จรูปแช่
แข็ง มีการซื้อในแต่ละครั้งจ านวนมาก เพ่ือเอาไว้ใช้นาน ๆ ต้องมีตู้เย็นไว้ถนอมอาหาร สรุปแล้ววิธีการ
ขาย และวิธีการซื้อในสมัยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของบุคคลในปัจจุบัน 

(3)  วิธีการใช้สินค้า จะเห็นว่าเสื้อผ้าที่เราซื้อมาสวมใส่ได้ทันที อาหาร
ส าเร็จรูปสามารถปรุงได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งข้ึน  

(4)  การมองสินค้า มองสินค้าอย่างไร สินค้าถูกมองว่าจะน ามาใช้เพ่ือ
ผ่อนแรง และประหยัดเวลา หรือให้อะไรแก่ผู้บริโภค 

(5)  แบบการใช้ชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยจ านวนมาก โดยที่
แบบดังกล่าวเป็นสิ่งที่ฝังแน่นในตัวบุคคลโดยที่ได้รับการสร้างพร้อมกับขัดเกลาจากการปฏิบัติต่อกันใน
สังคม เมื่อบุคคลได้ผ่านขั้นตอนของชีวิตดังนั้น แบบของการด ารงชีวิตจึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลาย
อย่าง อย่างเช่นสถานการณ์ ครอบครัว ความต้องการ ทัศนคติ และลักษณะส่วนบุคคล ฯ 

แบบของการใช้ชีวิตแสดงให้เห็นถึงภาพพจน์ของบุคคล (Self-Image or 
Self-Concept) เป็นทั้งหมดที่ตัวเรามีอยู่ อันเป็นผลมาจากวัฒนธรรม สถานการณ์ และประสบการณ์
ที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีพ ตลาดที่มีบุคคลซึ่งมีแบบของการใช้ชีวิตเดียวกันนั้นดูได้จากกลุ่มบุคคลที่ใช้
เวลา ค านิยาม และความเชื่อเหมือนกันตลอดไปจนมีคุณสมบัติทางเศรษฐกิจสังคมที่คล้ายคลึงกัน โดย
ที่คุณสมบัติต่าง ๆเหล่านี้เกี่ยวพันกับการท ากิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ของกลุ่มบุคคล
ดังกล่าวด้วย 

แบบของการใช้ชีวิตนอกจากจะเป็นการด ารงชีวิตแล้ว ยังเป็นของความสนใจอีก
ด้วย อย่างเช่น คนมีรายได้เท่ากันแต่บริโภคต่างกัน เพราะแบบการใช้ชีวิตต่างกันทั้งบุคคลและ
ครอบครัวที่ด ารงชีพอยู่ในสังคมปัจจุบันนั้นสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมแบบการใช้ชีวิตที่เห็นได้
ชัดเจน ดังเช่นที่เราได้ยินบ่อย ๆว่า ฝากท้องไว้ที่เซเว่น แต่งกับงาน สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึง
รูปแบบการของการใช้ชีวิต โดยที่แบบการใช้ชีวิตอาจจะเป็นได้ทั้งที่รู้ตัว และไม่รู้ตัว เราอาจตัดสินใจ
ซื้อสินค้าโดยที่รู้ตัวว่าเกิดจากอิทธิพลของรูปแบบการใช้ชีวิต แต่ส่วนมากเราไม่รู้ตัว บุคคลส่วนใหญ่
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มักจะรักษาแบบของการใช้ชีวิตของตัวเองเอาไว้โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย โดยเป็นที่
สนใจของนักการตลาด อิทธิพลการใช้ชีวิตต่อการตัดสินใจซื้อ ดังรูป 

 
 
 
ที่มา: อดุลย์  จาตุรงคกุล และ จาตุรงคกุล, 2545 พฤติกรรมผู้บริโภค. หน้า 258 
 

ดารา ทีปะปาล (2553) ได้กล่าวว่า นักการตลาดจึงใช้การวิเคราะห์ลักษณะจิตวิทยาทาง
สังคมของผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ในการแบ่งรูปแบบการด ารงชีวิตของผู้บริโภค ลักษณะจิตวิทยาทางสังคม 
(Psychographics) เป็นค าที่น ามาใช้เพ่ือประเมินแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคด้วยการวิเคราะห์ 
กิจกรรม(Activities : A)  ความสนใจ (Interests : I) และความคิดเห็น (Opinions : O)  

โดยจะท าการวิเคราะห์ว่า ผู้บริโภคใช้เวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ของเขาคิดเกี่ยวกับตนเอง 
และคิดถึงโลกรอบ ๆ ตัวเขาอย่างไร การวิเคราะห์ตามลักษณะดังกล่าวบางครั้งเรียกสั้นๆ ว่า AIO  
 
ตารางที่ 2.4 กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่แสดงลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 
Activities (กิจกรรม) Interests (ความสนใจ) Opinions (ความคิดเห็น) 

การท างาน 
งานอดิเรก 
เหตุการณ์ทางสังคม 
วันหยุดพักผ่อน 
การบันเทิง 
สมาชิกสโมสร 
ชุมชน 
การซื้อเสื้อผ้า 
การเล่นกีฬา 

ครอบครัว 
บ้าน 
งาน 
ชุมชน 
สันทนาการ 
แฟชั่น 
อาหาร 
สื่อต่าง ๆ 
ความส าเร็จ 

ความสัมพันธ์สว่นตัว 
ปัญหาสังคม 
การเมือง 
ธุรกิจ 
เศรษฐกิจ 
การศึกษา 
ผลิตภัณฑ์ 
อนาคต 
วัฒนธรรม 

ความต้องการและทัศนคติที่ก่ออิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ (Consumption Decisions) 

แบบของการใช้ชีวิตของผู้บริโภค การตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภค 

พฤติกรรม และประสบการณ์ ท่ีลด รักษา หรือ
เพิ่มพูนแบบของการใช้ชีวิต 

ภาพที่ 2.3 อิทธิพลของแบบของการใช้ชีวิตที่มีต่อการตัวสินใจซื้อ 
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ได้มีแนวทางการศึกษารูปแบบของการใช้ชีวิตว่าผู้บริโภคใช้แบบของการใช้ชีวิตเพ่ือลดความ

ไม่สอดคล้อง และความไม่สมดุลในค่านิยม โดยการแปลความหมายเหตุการณ์ที่ล้อมรอบตัวเขาพร้อม
ทั้งท านายเหตุการณ์ที่จะเกิดด้วย การกระท าเช่นนี้ท าให้ค่านิยมมีความคงทนถาวร แต่แบบของการใช้
ชีวิตนั้นกลับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมาก ซึ่งก็จะท าให้นักวิจัยต้องคอยสนใจ และคอยปรับปรุงกลยุทธ์
ทางการตลาด (อดุลย์  จาตุรงคกุล และ จาตุรงคกุล, 2545) Psychographics เป็นเทคนิคที่นักวิจัย
ใช้เพ่ือวัดแบบของการใช้ชีวิต ค าที่ใช้แทนกันคือ AIO ซึ่งหมายถึง การวัดกิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็น โดยรายละเอียดของ AIO มีดังนี ้

A คือกิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่แสดงออก อย่างเช่น การใช้จ่ายร้านค้า การซื้อของ การ
ดูโทรทัศน์ แม้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้จะสามารถสังเกตเห็นได้ แต่ไม่มีใครสามารถที่จะหาเหตุผลของการ
กระท าได้ทั้งหมด  

I คือความสนใจ เป็นความสนใจเรื่องราว เหตุการณ์ หรือวัตถุโดยจะมีระดับของความตื่นเต้น
ที่เกิดขึ้นเมื่อได้ตั้งใจติดต่อกัน หรือมีความตั้งใจเป็นพิเศษกับมัน 

O คือความคิดเห็น เป็นไปในรูปค าพูดหรือการเขียน ตอบ ที่บุคคลตอบต่อสถานการณ์ที่
กระตุ้นเร้าที่มีการถามค าถาม ความคิดเห็นของเราใช้เพ่ือการอธิบายการแปลความหมาย การ
คาดคะเน และการประเมินค่า  
 

2.4.4 การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม (Behavior Segmentation)  
การแบ่งตามพฤติกรรมโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ทัศนคติ การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการ

ตอบสนองต่อคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรือโอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ์ นักการตลาดเชื่อว่าตัวแปรทาง
พฤติกรรมศาสตร์ เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการแบ่งส่วนตลาด จิรวรรณ ดีประเสริฐ (2553)ได้อธิบาย
เกณฑ์ส่วนแบ่งทางการตลาดตามพฤติกรรมไว้ว่าสามารถที่จะแบ่งได้จากคุณประโยชน์ที่ได้รับ ความถี่
ในการใช้ โอกาสในการใช้ นักการตลาดเชื่อว่าตัวแปรทางด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ
ใน การแบ่งส่วนตลาด โดยจะพิจารณาเฉพาะปัจจัยส าคัญ ดังนี้  

2.4.4.1 โอกาสในการซื้อหรือโอกาสในการท่องเที่ยว (Purchase Occasion) เป็น
การจ าแนกผู้ซื้อได้จากโอกาสที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้า เช่น โอกาสในการซื้อตั๋วการเดินทางสายการบิน 
เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อการท าธุรกิจหรือเพ่ือศึกษาต่อเป็นต้น การแบ่งส่วนตลาดตามโอกาสใน
การซื้อยังสามารถช่วยเพ่ิมอัตราการใช้สินค้าได้มาก ยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่น ปกติผู้บริโภคมักจะดื่มนมใน
ตอนเช้า บริษัทผู้ผลิตนมอาจกระตุ้นให้ดื่มนมในโอกาสต่าง ๆเพ่ิมขึ้นโดยการโฆษณารณรงค์ ให้ดื่มนม
ทุกเวลาเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง(Bansal & Eiselt, 2004; Beh & Bruyere, 2007; Molera & Pilar 
Albaladejo, 2007; Moscardo et al., 2001; Shin, 2007) 
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2.4.4.2 การแสวงหาผลประโยชน์ (Benefit Sought) ผู้ซื้อเลือกผลิตภัณฑ์โดยมี
สิ่งกระตุ้นในการซื้อที่แตกต่างกัน เช่น การซื้อยาสีฟัน ผู้บริโภคซื้อเพ่ือต้องการป้องกันฟันผุ ฟันขาว 
รสชาติดี  มีส่วนผสมของสมุนไพร จะเห็นว่าลักษณะที่ผู้บริโภคต้องการจะเป็นลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา และผลประโยชน์ที่ได้รับร่วมกัน (Bansal & Eiselt, 2004; Beh & 
Bruyere, 2007; Molera & Pilar Albaladejo, 2007; Moscardo et al., 2001; Shin, 2007) 

2.4.4.3 สถานะของผู้ใช้หรือสถานะของนักท่องเที่ยว (User Status) นักการ
ตลาดจะแบ่งส่วนตลาดตามสถานะของผู้ใช้ออกเป็น ผู้ที่ไม่เคยใช้ ผู้ที่เคยใช้ ผู้ที่เลิกใช้ ผู้ที่มีอ านาจซื้อ 
ผู้ใช้ครั้งแรก และผู้ใช้ประจ า ตัวอย่างบริษัทที่มีส่วนครองตลาดสูง เช่น โกดัก จะสนใจผู้ทีมีอ านาจซื้อ 
ได้แก่ ผู้ผลิตภาพยนตร์ สตูดิโอถ่ายภาพ หรือผู้ที่มีรายได้สูง เนื่องจากผู้ใช้ที่มีอ านาจซื้อและผู้ใช้สินค้า
เป็นประจ าจะสามารถสร้างผลก าไร ที่สูงสุดให้กับบริษัทได้ (Bansal & Eiselt, 2004 ; Beh & 
Bruyere, 2007; Moscardo et al., 2001) 

2.4.4.4 อัตราการใช้หรือความถี่ในการท่องเที่ยว (Usage Rate) นักการตลาด
สามารถแบ่งกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ออกเป็น ผู้ซื้อปริมาณมาก ปานกลาง และน้อย ซึ่งเรียกว่าการแบ่ง
ส่วนตลาดตามปริมาณ ตัวอย่าง ผู้ที่ดื่มเบียร์ปริมาณมากมักจะมีความภักดีต่อตราสินค้ามากกว่าผู้ที่ดื่ม 
เบียร์ปริมาณน้อย และจะมีการซื้อในปริมาณมากว่าและบ่อยกว่า ดังนั้นนักการตลาดจึงจ าเป็นต้องรู้
ว่าผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์มากนั้นมีลักษณะ ทางประชากรศาสตร์ และบุคลิกลักษณะอย่างไร ซึ่งนักการ
ตลาดจะน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงราคา ข่าวสาร และกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของผู้บริโภค(Bansal & Eiselt, 2004; Beh & Bruyere, 2007; Moscardo et al., 2001) 

2.4.4.5 ช่องทางการรับข้อมูล  (Chanel of Information) ในการตลาดนั้น
ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน ในการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกัน
นักท่องเที่ยวรับข้อมูลมีพฤติกรรมการรับข้อมูลจากช่องทางที่แตกต่างกัน การสื่อสารข้อมูลที่ต้องการ
ให้กับนักท่องเที่ยวจึงต้องมีความแตกต่างกันตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนั้นเอง (Molera & Pilar 
Albaladejo, 2007; Moscardo et al., 2001) 

2.4.4.6 ช่วงเวลาเดินทาง (Range of Time) ในการท่องเที่ยวนั้นพฤติกรรมใน
เรื่องระยะเวลาทางการท่องเที่ยวมีความส าคัญในการจ าแนกส่วนการตลาดของผู้บริโภคว่ามีลักษณะ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวแต่ละครั้งใช้เวลานานเท่าไหร่ นักท่องเที่ยวกลุ่มที่พักอาศัยไม่นานกับกลุ่มที่
พักอาศัยนานจะมีพฤติกรรมความต้องการที่แตกต่างกัน (Bansal & Eiselt, 2004; Bloom, 2005; 
Frochot, 2005) 
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ตารางที่ 2.5 การสกัดตัวแปรปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 

ผู้แต่ง บทความ ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
Swee Hoo Ang,Siew Meng 
Meng,Chin Tiong Tan 

Marketing Management An 
Asian Perspective 

Purchase Occasion 
Benefit sought 
User Status 
Usage rate 
 

Gianna Moscardo , Philip 
Pearce & Alastair Morrison 

Evaluating Different Bases for 
Market Segmentation 

Purchase Occasion 
Benefit sought 
User Status 
Usage rate 
Chanel of information 

Lourdes Molera and Isabel Pilar 
Albaladejo 

Profiling segments of tourists 

in rural areas of South-Eastern 

Spain 

Purchase Occasion 
Benefit sought 
User Status 
Usage rate 
Chanel of information 

Adam Beh, Brett L. Bruyere Segmentation by visitor 
motivation in three Kenyan 
national reserves 

Purchase Occasion 
Benefit sought 
Usage rate 
 

H. Bansala, H.A. Eiselt Exploratory research of tourist 
motivations and planning 

Purchase Occasion 
User Status 
Range of time 

Young-Sun Shin Perception Differences 
Between Domestic and 
International Visitors in the 
Tourist Destination 

Purchase Occasion 
Benefit sought 
Range of time 

Isabelle Frochot A benefit segmentation of 

tourists in rural areas: 
a Scottish perspective 

Range of time 
Range of time 
 

Jonathan Z. Bloom Market Segmentation 
A Neural Network Application 

Range of time 
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ส าหรับแนวทางการศึกษาเพ่ือใช้วัดและแบ่งส่วนทางการตลาดของนักท่องเที่ยวนั้น ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ขอกล่าวถึงปัจจัยทั้งหมด 6 ปัจจัยที่นิยมถูกน ามาใช้เพ่ือการแบ่งส่วนการตลาด
ผู้บริโภคคือ 1) โอกาสในการซื้อหรือโอกาสในการท่องเที่ยว (Purchase Occasion) 2) การแสวงหา
ผลประโยชน์ (Benefit Sought) 3) สถานะของผู้ใช้หรือสถานะของนักท่องเที่ยว (User Status) 4) 
อัตราการใช้หรือความถี่ในการท่องเที่ยว (Usage Rate) 5) ช่องทางการรับข้อมูล  (Chanel of 
Information) 6) ช่วงเวลาเดินทาง  (Range of Time) ของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นการท่องเที่ยวเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

2.5 พื้นที่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขต 

 2.5.1 บ้านสลักคอก จังหวัดตราด 
ชุมชนบ้านสลักคอก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะช้าง จังหวัดตราด แต่ถูกเรียกว่าเกาะ

ช้างใต้ เพราะเกาะช้างถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง คือฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ ฝั่งเหนือจะคับคั่งไปด้วยผู้คน และ
การท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ฝั่งใต้กลับกลายเป็นฝั่งที่คับคั่งไปด้วยธรรมชาติอันอุดม
สมบูรณ์ของเกาะช้าง 

ชุมชนบ้านสลักคอกเป็นชุมชนหรือหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในฝั่งเกาะช้างใต้ ที่
ถูกโอบล้อมไปด้วยแนวป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง กว่า 600 ไร่ เป็นผืนป่าที่ปกป้องการ
พังทลายของชายฝั่ง เป็นก าแพงทางธรรมชาติที่ช่วยต้านแรงปะทะของลม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และ
อนุบาลสัตว์น้ า ท าให้ชาวบ้านมีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพรของชาวบ้าน ซึ่งมี
ช่องทางออกสู่ท้องทะเลทางเดียวซึ่งเป็นช่องแคบขนาดเล็ก ที่บริเวณปากอ่าวมีเกาะสลักและเกาะลิ่ม 
สถานที่แห่งนี้จึงถูกเรียกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ว่า “อ่าวสลักคอก” 

ที่มาของชื่อชุมชนบ้านสลักคอกเรียกตามลักษณะภูมิศาสตร์คือ ลักษณะคล้ายคอกสัตว์ จึงชื่อ
ว่าบ้านสลักคอก ตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต.เกาะช้างใต้ (อบต.เกาะ
ช้างใต้) บ้านสลักคอกเป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นหลายร้อยปีมาแล้ว ซึ่งเกาะช้างมีสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะ มีน้ า
ทะเลล้อมรอบจึงเป็นที่หลบลมมรสุม ชุมชนจึงได้ตั้งรากฐานอาศัยหลบลมเพ่ือประกอบอาชีพประมง
ชายฝั่งและท าเกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงท าอาชีพเดิมอยู่ซึ่งเป็นวิถีชีวิตชุมชนที่ยังสืบทอดต่อ ๆ 
กันมา ชุมชนบ้านสลักคอกมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กันแบบเอ้ืออาทรและยังคงด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันหมู่บ้านสลักคอกยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปคือ การร่วมกลุ่มการท าชมรมน า
เที่ยวพ้ืนบ้านสลักคอก หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท าให้ชุมชนมีรายได้เสริมและยังช่วยกันรักษาป่าไม้
ชายเลน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
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ชุมชนบ้านสลักคอกได้รวมตัวกันตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์และชมรมน าเที่ยวพ้ืนบ้านสลักคอก” เพ่ือ
ด าเนินกิจการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป้องกันการถูกคุกคามจากกลุ่มนายทุนภายนอก รวมถึงสร้าง
ความตระหนักในคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ร่ วมมือกันดูแลรักษาสายน้ าและป่าชายเลน 
อนุรักษ์วิถีชีวิตการประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือไม่ให้การท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องมือท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิม 

 
 
ภาพที่ 2.4 กิจกรรมพายเรือคายัก 
ที่มา: เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

2.5.3.1  ความพิเศษของชุมชน : ชุมชนบ้านสลักคอก มีลักษณะพิเศษและเน้น
จุดเด่นคือมีป่าโกงกางซึ่งเป็นป่าไม้ชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ประมาณ 650 ไร่ เป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์
น้ าเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและมีสะพานป่าชายเลนที่สวยงาม มีอาหารทะเลที่สดๆ เป็นแหล่งการค้า
ของอาหารทะเล เช่น ปู กุ้ง ปลา หมึก 

2.5.3.2  กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน : หมู่บ้านสลักคอกสามารถเที่ยวได้ทั้ง 
12 เดือน แต่ช่วงที่สวยคือ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ควรโทรมาสอบถามชุมชนก่อน 
กิจกรรมหลัก คือ การนั่งเรือมาดชมป่าชายเลน พายเรือคายัค และสะพานชมป่าชายเลน 

1)  ไหว้พระที่วัดวัชคามคชทวีป ในพระอุโบสถมีพุทธรูปไม้ที่มีอายุกว่า 100 
ปี และ ศึกษาประวัติศาสตร์ของวัดวัชคามคชทวีป 

2)  ชมสะพานป่าชายเลน ศึกษาแหล่งพันธุ์ไม้ แหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ า 
3)  นั่งเรือมาด-เรือคายัค ชมป่าชายเลน 
4)  ชมศูนย์สินค้าโอทอป การผลิตผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์จากกะลา กะปิฯ 
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2.5.2 กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต าบลห้วยแร้ง 

2.5.2.1 ประวัติความเป็นมา 
ต าบลห้วยแร้งนั้นเป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งมานานกว่า 300 ปี พ้ืนที่ของหมู่บ้านมีการ

เชื่อมกันโดยล าคลอง โดยที่ต าบลห้วยแร้งนั้นเป็นต าบลที่รองรับน้ าจากพ้ืนที่ต่าง ๆ จากการที่มีพ้ืนที่
เชื่อมต่อกับเทือกเขาบรรทัด โดยที่พ้ืนที่ต าบลห้วยแร้งเป็นที่ราบระหว่างภูเขาจึงได้กลายเป็นแหล่ง
รองรับน้ า สร้างภูมิประเทศที่เป็นล าคลองไหลยาวไปถึงแม่น้ าตราดต่อไปจนถึงอ่าวตราดที่เป็นอ่าว
ด้านในของอ่าวไทย 

ได้มีต านานในพ้ืนที่เล่าสืบต่อมาว่า ในอดีตมีล าห้วยใหญ่ไหลผ่านมีนกแร้งจ านวน
มากลงมาหากิน สร้างที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารของนักแร้ง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นก็จะน า
วัวควายไปเลี้ยงตามทุ่ง อีกทั้งสัตว์ป่าก็ชุกชุม เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นควายและสัตว์ป่าตายตามทุ่งก็มี
นกแร้งลงมากินซากสัตว์ ในปัจจุบันเมื่อน้ าในล าคลองลดจะปรากฏก้อนหินรูปร่างคล้ายนกแร้งให้เห็น 

ส าหรับคนในชุมชนเป็นชนพ้ืนเมืองเดิมเชื้อสายชอง (ชองเป็นชนเผ่าใดไม่ปรากฏ
หลักฐาน แต่มาอยู่ในต าบลห้วยแร้งนับเป็นเวลาประมาณ 150 ปี)  บางส่วนตั้งรกรากประกอบอาชีพ
อยู่ในเกาะกงประเทศกัมพูชาก่อนการยึดครองของประเทศฝรั่งเศสจึงได้อพยพมาตั้งรกรากในต าบล
ห้วยแร้งจับจองที่ดินท ามาหากิน  บ้างก็ยังคงตั้งรกรากที่เกาะกงไม่ได้อพยพมาจนกระทั่งประเทศ
ฝรั่งเศสได้ยึดครองเมืองตราด 

การท่องเที่ยวบ้านห้วยแร้ง อ าเภอเมือง จังหวัดตราด อยู่ในลักษณะที่เป็นชีวิตใน
ชนบท อยู่ในสวนผลไม้ และตามริมคลองนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมชาติแหล่งที่อยู่
ของสัตว์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีคลองที่มีน้ าใสสะอาดมองเห็นปลาหลากหลายชนิด พร้อม
ทั้งชมป่าจาก ทัศนียภาพต้นจากที่มีขนาดใหญ่เท่าต้นมะพร้าวเรียงร้อยตลอดสองฝั่งคลองห้วยแร้ง 
พร้อมทั้งลิ้มรสผลไม้ประจ าท้องถิ่นนานาชนิดในสวนผลไม้พันธุ์พ้ืนเมืองเคียงคู่ธรรมชาติ และ
สภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ(องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 2558) 

กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านห้วยแร้ง เป็นชุมชนที่ได้น ารูปแบบการพัฒนาการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นเรื่องการเพ่ิมพูนการ
พัฒนาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก่อให้เกิดการพัฒนาแบบ “ท าไป ปรับไป พัฒนาไป” สร้าง
ความก้าวหน้าที่ลงตัวเพิ่มข้ึนตลอดเวลา 

การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่วนใหญ่ใช้เรือเป็นพาหนะ เนื่องจากชาว
ชุมชนห้วยแร้งมีวิถีชีวิตติดกับคลองซึ่งเป็นแหล่งท ามาหากินที่ส าคัญแหล่งหนึ่งต่อจากการท าสวน
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ผลไม้ ชาวบ้านที่นี่แทบทุกคนมีอาชีพท าสวน มีทั้งการท าสวนยางพารา สวนเงาะ ไร่สับปะรด ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นประเภทไร่นาสวนผสม 

ชุมชนห้วยแร้งเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศพร้อมด้วยการขายผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชน เช่น การท าสบู่
เปลือกมังคุด การท าน้ าเถาวัลย์เขียว การผลิตเอนไซม์ น้ ามันมะพร้าวแบบสกัดเย็น นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การท าข้าวห่อกาบหมาก การท าข้าวห่อกาบหมาก การท าต้มย ากุ้ง
ก้ามกรามหรือกุ้งหลวงจากคลองห้วยแร้ง การท าขนมจากสูตรโบราณ การท าสวนผลไม้พ้ืนเมือง
ดั้งเดิมริมคลอง 3 น้ า ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์
ที่แตกต่าง จึงไม่เหมือนกับการเข้าไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ทั่วไป 

ส าหรับผู้ที่ต้องการซึมซับความเป็นธรรมชาติอย่างเต็มที่ สัมผัสชีวิตชาวสวนอย่าง
แท้จริง บ้านห้วย แร้งมีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเพ่ิม
ความสุนทรีย์ในการท่องเที่ยวให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและเรียนรู้ระบบนิเวศของต าบลห้วยแร้ง ซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์ นอกจากนี้บ้านห้วยแร้งยังมีกิจกรรมพิเศษให้นักท่องเที่ยวได้เลือก
อีกหลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมตกกุ้งหลวงยามราตรี กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเวลาค่ า
คืนในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน หยิบคันเบ็ดนั่งริมคลองหรือนั่งเรือหาที่สงบตกกุ้งหลวง ก็ได้
บรรยากาศธรรมชาติแบบที่หาไม่ได้ในเมือง(องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน, 2558) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านห้วยแร้ง เกิดจากความเข้มแข็งของชุมชนจนท าให้บ้าน
ห้วยแร้งได้รับรางวัลจาก ททท. ถึง 2 รางวัล คือ รางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2550 
และรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2553 

 
 

ภาพที่ 2.5 ภาพกิจกรรมเล่นน้ าในหมู่บ้าน 
ที่มา: เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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2.5.2.2 ความพิเศษของชุมชนคลองห้วยแร้งที่ผ่านชุมชนนั้นเปรียบได้กับเส้นเลือด
ใหญ่ของคนในชุมชนที่ใช้ในการด าเนินชีวิตตั้งแต่อดีต เป็นระบบนิเวศคลอง 3 น้ าที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง 

ช่วงต้นของล าคลองจะมีลักษณะของฝายชะลอน้ าตามธรรมชาติที่เกิดจากแก่ง
สลับห้วงไปมา ท าให้ชาวสวนที่ปลูกพืชผักผลไม้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าได้แม้แต่ในช่วงน่า
แล้ง ทั้งยังมีพันธ์ไม้หายากท่ียืนต้นมายาวนานกว่าชุมชน โดยชาวบ้านเรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่า  “ต้นครูซ”  
ต้นไม้ชนิดนี้มีรากที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าขนาดเล็ก และช่วยยึดหน้าดินไม่ให้พังทลาย เนื่องจากล า
คลองเชื่อมกับทะเลอ่าวไทยช่วงกลางน้ าถึงปลายน้ าจะมีลักษณะเป็นน้ ากร่อยให้สัตว์ทะเลได้เข้ามา
อาศัยวางไข่ 

ด้วยการสร้างสรรค์อย่างลงตัวของธรรมชาติท าให้พ้ืนที่ในต าบลห้วยแร้งที่เป็น
แหล่งรองรับน้ าจากพ้ืนที่อ่ืนท าให้เกิดแร่ธาตุในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้รสชาติของผลไม้มี
รสชาติดี หวานอร่อย นอกจากผลไม้สัตว์น้ าที่เติบโตในน้ ากร่อยก็มีรสชาติที่อร่อยกว่า เช่น ปูด า ยังมี
รสชาติดีกว่าปูด าน้ าเค็มล้วน ๆ สังเกตจากการที่ชาวบ้านน าปูด าไปขายที่ตลาดหากลูกค้าทราบว่าปูด า
มาจากต าบลห้วยแร้งจะรีบมาซื้อในราคาแพงกว่าปูทะเลและจะขายได้หมดในเวลาที่ รวดเร็ว มีกุ้ง
หลวงตัวใหญ่ที่ชุกชุมมากทุกฤดูกาล   

 2.5.2.3 กิจกรรมการท่องเที่ยว เรียนรู้การนั่งเรือท่องเที่ยวเส้นทาง “ตามรอยต้น
ครูซสู่วัฒนธรรมจากเชิงสร้างสรรค์” ชมความหลากหลายทางชีวภาพ 2 ฝั่งคลอง ด้วยเรือเครื่องหาง
ยาวที่ผลิตจาก พี.วี.ซี  เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน พบแก่งหินสลับห้วงน้ าลึกน าท่านสู่อุทยานครูช 
หากโชคดีท่านจะได้สัมผัสกับปลาขนาดเล็กมาตอดเท้า “ สปาปลา” อย่างเป็นธรรมชาติ 

เส้นทางตามรอยวัฒนธรรมจากเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้การนั่งเรือ ด้วยหัวใจที่ผ่อน
คลาย เงียบสงบ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศกับคุณค่าดั้งเดิมของทิวป่าจากผสมต้นมะพร้าวเรียงร้อย
เป็นแนวยาวริม 2 ฝั่งคลองดั่งเข้าแถวรอคอยต้อนรับผู้มาเยือนหากโชคดีท่านอาจได้สัมผัสกับปลาใน
ล าคลองที่กระโจนโลดเต้นขึ้นมาทักทายท่านถึงบนตักด้วยความยินดียิ่ง  ระหว่างทางพบกับภาพวิถี
ชีวิตชุมชนกับคนหาปลา 

เรียนรู้ภาษาใจของหิ่งห้อย หิ่งห้อยหนุ่มใช้จังหวะการกระพริบแสงเกี้ยวพาราสี
ดึงดูดความสนใจหิ่งห้อยสาวและเมื่อถูกใจภาษาแสงของหิ่งห้อยหนุ่มตัวใดหิ่งห้อยสาวก็จะกระพริบ
แสงตอบรับ ผู้มาเยือนจึงควรให้ความเคารพในวิถีแห่งธรรมชาติอันโรแมนติคนี้โดยการไม่รบกวนด้วย
ประการทั้งปวง เช่น  การใช้แฟลชถ่ายภาพหรือคุยกันเสียงดังหรือสร้างมลพิษทุกรูปแบบ ปล่อยให้
ช่วงชีวิตสุดท้ายในการหาคู่ของหิ่งห้อยเป็นไปตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นการ ดั้นด้นค้นหา
ความจรุงใจบน “ความเอ้ืออาทรต่อสรรพสิ่ง” ก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไป 

เรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพ การน าฐานทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ  ข้าวห่อกาบหมาก , น้ ามันมะพร้าวกลั่นเย็น ,ผลิตภัณฑ์จากมังคุด ,น้ าดื่ม
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เถาวัลย์เขียวเพ่ือการดูแลสุขภาพ เรียนรู้วิถีชาวบ้าน การพักร่วมกับเจ้าของบ้านภายในชายคาเดียวกัน
แบบโฮมสเตย์ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวบ้าน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้มาเยือน 

 
2.5.3 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี  

2.5.3.1 ประวัติความเป็นมาจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวที่นี่คือการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรสัมผัสบรรยากาศท่ีพักกลางสวนผลไม้อายุกว่า 100 ปี เรียนรู้ภูมิปัญญาการท าสวนผลไม้ชมวิถี
ชีวิตของชุมชน และลิ้มรสความอร่อยในสวนผลไม้ตามฤดูกาล โดยเฉพาะทุเรียนรสชาติดีไม่แพ้ทุเรียน
สวนมีชื่อ 

โดยมีต านานที่เล่าต่อกันมาว่า ที่มาของชื่อชุมชนคือ เมื่อแม่ฟักเอาของที่ยืมมาคืน
ที่เดิม ภูเขาที่แม่ฟักเอาของมาคืนปากถ้ าจะปิดสนิทไม่เปิดอีกเลย ใครผ่านไปผ่านมาจะเห็นแต่บายศรี
ตั้งตระหง่านอยู่บนเขา เลยขนานนามภูเขาลูกนี้ว่า “เขาบายศรี” ต่อมามีผู้คนมาอาศัยอยู่มากขึ้น ตั้ง
บ้านเรือนมากขึ้น ชาวบ้านก็ช่วยกันสร้างวัดขึ้นชื่อว่า วัดเขาบายศรี ขยายขึ้นไปกว้างออกไป ก็เลยเป็น
ต าบลเขาบายศรี ตลอดจนทุกวันนี้ พ้ืนที่เขาบายศรีโดยรอบเป็นบริเวณพ้ืนราบลุ่ม พ้ืนดินเป็นสีแดง 
เหมาะส าหรับปลูกพืชสวนผลไม้ จึงมีความชุ่มชื้น อากาศดี 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 กิจกรรมชิมผลไม้ในสวนของชุมชน 
ที่มา: เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

2.5.3.1 ความพิเศษและกิจกรรมของชุมชน : ต้นทุเรียนที่ใหญ่ที่สุด อายุมากที่สุด 
เป็นทุเรียนโบราณต้นใหญ่ ขนาด 3 คนโอบ อายุกว่า 100 ปี ชื่อ “อีหัวบ่อ” ลูกใหญ่ เนื้อหนา รสชาติ
หวานมัน อร่อยมาก ถ้าใครได้ลิ้มลอง เชื่อกันว่าจะท าให้อายุยืนยาว 
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สวนระก าโบราณ เส้นทางโบราณ เป็นกจิกรรมที่นักท่องเที่ยวได้เดินชมและศึกษาเส้นทางโบราณใน
ชุมชน 

วัดเก่าแก่อายุ 200 กว่าปี (วัดเขาบายศรี) วัดเขาสุกิม นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไป
ไหว้สักการะวัดเก่าแก่ของชุมชน ที่มีประวัติและอายุที่เก่าแก่ เพ่ือสร้าง สิริมงคลแก่ชีวิต  เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การท าสวนแบบเก่าแก่ แพทย์แผนไทย การขุดอุโมงค์เก็บน้ าใต้ดิน เลือกซื้อของฝาก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ทุเรียนกวน ทุเรียนทอดกรอบ มังคุดกวน แก้วมังกร ทอฟฟ่ีทุเรียน สละลอย
แก้ว 

2.5.3.2 ศักยภาพของพ้ืนที่ ในการศึกษา พ้ืนที่ในการศึกษาทั้ง 5 พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่
ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยหน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
โดยชุมชน การท่องเที่ยวของหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านจึงเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือให้การ
ท่องเที่ยวที่เกิดนั้นพัฒนาชุมชน  

 การเติบโตของพ้ืนที่การท่องเที่ยวทั้ง 5 หมู่บ้าน ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยว เกิดเป็นที่พักโฮมสเตย์และกิจกรรมการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน การเดินทางเพ่ือเข้า
ไปศึกษาข้อมูลยังมีความสะดวกเนื่องจากหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวที่อยู่ใน
พ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกัน การเก็บข้อมูลและการประสานงานในการหาข้อมูลจึงมีความสะดวกมากกว่าการ
เก็บข้อมูลที่พื้นที่ห่างไกลกัน นอกจากนี้ยังเกิดเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างหมู่บ้าน ท าให้เห็นได้
ว่าหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านนี่มีศักยภาพในการศึกษา 

 
2.5.4 บ้านริมคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 
กลุ่มชาวบ้านที่เห็นคุณค่าของธรรมชาติ วิถีชีวิตความเป็นบ้านริมน้ าได้รวบรวมและรื้อฟ้ืน

เอกลักษณ์ท้องถิ่นให้กลับมาอีกครั้ง และเปิด โอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกิจกรรมในชุมชน ใน
รูปแบบฐานการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชุมชน ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์น้ าตาลมะพร้าว กลุ่มอนุรักษ์เรือพาย 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารแบบพอเพียง กลุ่มอนุรักษ์ดนตรีไทย กลุ่มลอยอังคาร กลุ่มนวดแผน
ไทย โครงการ สืบสานประเพณีทอดกฐินทางน้ า กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเครือข่ายผู้หมักอินทรีย์
ครัวเรือน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตั้งอยู่บริเวณกลุ่มหมู่บ้านริมคลองผีหลอกที่เชื่อม
ต่อไปถึงตลาดน้ าอัมพวาเกิดขึ้นจากแนวคิดของกลุ่มชาวบ้านที่เห็นถึงคุณค่าของธรรมชาติความเป็น
บ้านสวนริมน้ า วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ใช้เรือเป็นพาหนะมาตั้งแต่เดิม วิถีชีวิตการประกอบอาชีพ
ของชาวสวนมะพร้าว การท าน้ าตาลมะพร้าว สวนผลไม้หลากหลายพันธุ์ นับวันจะถูกคนรุ่นใหม่
ทอดทิ้งให้รกร้างไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งที่มีคุณค่าเป็นที่สนใจของคนต่างถิ่น สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง
ของชุมชนคือ หิ่งห้อยและต้นล าพูซึ่งเป็นอัศจรรย์ธรรมชาติที่อยู่คู่กับชาวแม่กลองตั้งแต่อดีตกาลเป็น



 47 

อีกสิ่งหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพราะมีผู้คนจากต่างถิ่นให้ความสนใจมา
เที่ยวชมกันอย่างต่อเนื่อง มากขึ้นเป็นล าดับ ชาวแม่กลองจึงเห็นคุณค่าว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศและธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์และปราศจากมลพิษเพราะมิฉะนั้นหิ่งห้อยจะ
ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าของความมีเสน่ห์ในยามค่ าคืนดึงดูดความสนใจ
ได้อย่างดียิ่ง 

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ท าให้ในปี พ.ศ. 2546 คุณถิรดา เอกแก้วน าชัย พร้อมด้วยคุณลุงสวน 
หัตถีนาโค จึงร่วมกันปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้พร้อมรับรองผู้มาเยือนให้มีความพร้อมในการอ านวยความ
สะดวกได้อย่างเหมาะสม ท าให้การบริการเป็นไปได้ด้วยดีพอ สมควร จากนั้นก็มีการบอกเล่ากันปาก
ต่อปากท าให้มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึนเป็นล าดับ และขยายไปสู่ครัวเรือนอ่ืน ๆ ในชุมชนใกล้เคียงรวม
เป็น 10-12 ครัวเรือน ต่อมาจึงได้มีการร่วมกันจัดตั้งเป็น “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์” 
ในปี พ.ศ.2549 การประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร ปลูก
มะพร้าว ท าน้ าตาลมะพร้าว ส่วนมากนับถือ ศาสนาพุทธ 

2.5.4.1 แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน 
1) ดอนหอยหลอด 
2) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดศรีจ าปา) 
3) ตลาดน้ ายามเย็น 
4) ตลาดทางรถไฟ 
5) อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
6) วัดบางกุ้ง 
7) บ้านไทยโบราณ 
8) วัดช่องลม  

2.5.4.2 กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
1) การท าบุญใส่บาตรพระทางเรือยามเช้า 
2) ขี่จักรยานชมสวน 
3) ชมตลาดน้ ายามเย็น ตลาดทางรถไฟ 
4) ไหว้พระเก้าวัด 
5) ดื่มด่ ากับการล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลอง พร้อมชมหิ่งห้อยสวยงาม 
6) ชมการแสดงดนตรีไทย 
7) ชมการสาธิตการท าขนมไทย 
8) ชมการสาธิตการท าน้ าตาลมะพร้าว 
9) การสาธิตการจักสานหมวก 
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10) กระเช้าจากใบมะพร้าวและดอกกุหลาบใบเตย 
11) การท าปุ๋ยอินทรีย์ น้ าปลาคอมโพสท์ ปุ๋ยผง ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
12) การท าสวนเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง 

2.5.4.3 การบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 
1) ที่พักแบบโฮมสเตย์ พร้อมอาหาร 
2) บริการเรือยนต์ เรือพายส าหรับนักท่องเที่ยว  

2.5.4.4 โปรแกรมการท่องเที่ยว  
1) ตลาดน้ ายามเย็น ชมหิ่งห้อยและท่องเที่ยวคลองโคน (2 วัน1 คืน ) 
2) ตลาดน้ ายามเย็น ชมหิ่งห้อยล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่กลอง (2 วัน1 คืน ) 

2.5.4.5 การเดินทาง 
ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 ขับไปตามเส้นทางจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 62 จะเห็น

ป้ายบอกทางเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม โดยเบี่ยงซ้ายเข้าตัวเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม วิ่งมาตาม
ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ (ทางไป อัมพวา) เมื่อผ่านวัดช่องลม ให้ชิดขวาเตรียมกลับรถข้างหน้า(ร้าน
ก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาว) วิ่งตรงมาประมาณ 500 เมตร ชะลอรถจะเห็นป้ายบอกทางเข้าบ้านริมคลอง
โฮมสเตย์เข้าไปจนสุดทางด้านขวามือเยื้องสนามเทนนิสเข้าไปประมาณ 200 เมตร 

 
2.5.5 เกาะเกิด จังหวัดอยุธยา 
เกาะเกิดตั้งอยู่ในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 

58 กิโลเมตรหรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เกาะเกิดเป็นชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่ง
สันนิษฐานว่าเป็นพ้ืนที่ซึ่งเคยมีเรือส าเภาจีนมาค้าขายตามล าน้ าเจ้าพระยาแล้วเกิดพายุพัดจนเรือล่ม
ตรงบริเวณหน้าวัดเชิงท่า เมื่อเวลาผ่านไปกระแสน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพัดพาเอาดินตะกอน
มาทับถมกันเป็นเวลายาวนานจนเกิดเป็นเกาะอยู่กลางน้ า ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า “เกาะเกิด” 
เดิมพ้ืนที่แห่งนี้เป็นป่าดงดิบและป่าไผ่ ต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตก ชาวบ้านจึงพากันอพยพลงมาทาง
ท้ายแม่น้ าเจ้าพระยา และถากถางพ้ืนที่เพ่ือท ามาหากิน ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกชาวบ้านที่อาศัยบริเวณ
เกาะนี้ว่า“ชาวเกาะเกิด” สมัยก่อนการสัญจรไปมายังเกาะเกิดยังต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะ ดังนั้น
บ้านของชาวเกาะเกิดส่วนใหญ่จึงหันหน้าสู่แม่น้ า ส่วนหลังบ้านเป็นถนนในชุมชนที่สามารถเข้าถึงทุก
ซอกซอย อย่างไรก็ตามในช่วงหน้าน้ าพ้ืนที่บริเวณเกาะเกิดมีน้ าท่วมทุกปีชาวบ้านในชุมชนจึ งยังต้อง
อาศัยเรือในการสัญจรไปมาอยู่ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกาะเกิดส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร 
เช่น ปลูกข้าวโพด ข้าว หน่อไม้ ตะไคร้ ท าขนม ประมงพ้ืนบ้านโดยหาปลาและสัตว์น้ าจากแม่น้ า 
รวมทั้งท างานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยชุมชนเกาะเกิดมีค าขวัญว่า “ชุมชนดี มีภูมิปัญญา งามสง่า
หลวงพ่อด า ถิ่นวัฒนธรรมล้ าเลิศ ก่อเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้” 
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บ้านท้ายวัด หมู่ 5 เป็นชุมชนหนึ่งของต าบลเกาะเกิดมีประชากร 92 ครัวเรือน คนในชุมชน
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ชุมชนเกาะเกิดมีวัดส าคัญ 2 แห่งคือ 1) วัดเชิงท่าซึ่งตั้งอยู่ติดริมแม่น้ า
เจ้าพระยาเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาเมื่อ 300 กว่าปี ภายในวัดมีพระพุทธรูปเก่าเนื้อ
สัมฤทธิ์ ศิลปะขอม ปางห้ามสมุทร ซึ่งอายุ 100 กว่าปีที่พบในแม่น้ าเจ้าพระยาหน้าวัด ด้านหน้าวัด
ริมน้ ายังมีต้นโพธิ์ และต้นตะเคียนขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีอยู่หลายต้น และมีการตั้งศาลเจ้าแม่
ตะเคียน อีกท้ังยังมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ที่ข้ึนเคียงคู่กับต้นตะเคียน
อายุนับร้อยปีด้วย และ 2) วัดพยาญาติหรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่า วัดนอก ซึ่งเป็นวัดแรกที่สร้าง
ขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี 2100 วัดพยาญาติตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา และสันนิษฐานว่าเป็น
วัดพ่ีวัดน้องกับวัดพระญาติการาม เนื่องจากผู้สร้างวัดซึ่งมียศเป็นพระยาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นพ่ี
น้องกัน วัดแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อด าปากแดงซึ่งองค์จริงด้านในเป็นทองค าแท้ เป็น
พระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอายุ 300 กว่าปี ใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจเมื่อมาบนหลวงพ่อ
ด าก็จะสัมฤทธิ์ผล ด้านหน้าวัดยังมีต้นมะขามยักษ์ 2 ต้นอายุนับร้อยปีซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงปลูกไว้ 

เนื่องจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกาะเกิดส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตรจึงท าให้ผลผลิต
ของชุมชนเกาะเกิดส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร ได้แก่ ผักปลอด
สารพิษ หน่อไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น ด้วยความที่เป็นชุมชนโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงท าให้
ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนเกาะเกิดมีฝีมือการท าขนมไทยติดตัวกันมาและกลายเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของ
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ข้าวยาคู เม็ดขนุน ฝอยทอง ขนมกง หม้อแกง ทองหยอด ตะโก้ ไข่หงส์ 
ขนมต้ม เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้ชุมชน ได้แก่ ยาเม็ดลูกกลอน
สมุนไพร น้ ากลั่นสกัดเย็นสมุนไพรไล่แมลง ม้ายืน ม้านอน ม้าหัวเข่าเพ่ือสุขภาพ 

2.5.5.1 กิจกรรมของที่นี ่
ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนในกิจกรรมทั้งหมด มีสอนการท าขนมไทย เช่น การท าข้าว

ยาคู การท าขนมกง ขนมสามเกลอ กาละแม ขนมหมี่กรอบ ,อาหารพ้ืนบ้าน,น้ าสมุนไพรรักษาโรค,จัก
สาน,สอนการท านา,สวนเกษตรผสมสาน,การนวดแผนไทย มีวิถีชีวิตริมน้ า ล่องเรือตักบาตรพระร้อย 
มีที่พักโฮมสเตย์ ทานอาหารริมแม่น้ าเจ้าพระยา มีรถรางพาท ากิจกรรมรอบชุมชมชนเกาะเกิด เป็น
แหล่งศึกษาดูงานมีกิจกรรมนั่งเรือไหว้พระ ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน 2 ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา 

2.5.5.2 รายการค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว 
ค่าท่ีพัก 
ห้องแอร์ 200 บาท/คน/คืน ห้องพัดลม 150 บาท/คน/คืน 
ค่าอาหาร เช้า 80 บาท  กลางวัน 100 บาท  เย็น 150 บาท /คน /คืน 
ค่าบริการเรือน าเที่ยว (ขนาดเรือ 50-70 คน จ้างเหมาตามระยะทาง) 
ค่าบริการรถลากจูงน าเที่ยว (ขนาด 20 คน จ้างเหมาตามระยะทาง) 
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2.5.5.3 อาหารท้องถิ่นของที่นี ่
แกงส้มผักรวม,ต้มแกงกะทิผักบุ้งแม่น้ าหน้าผักอ านวย ก็ย าผักอ านวยขึ้นตามทุ่งนา

แต่หากินยากปลาจากแม่น้ า เช่นผัดฉ่า ผัดกระเพราปลา น้ าพริกกะปิ น้ าพริกปลาทู  
 2.5.5.4 ประเพณีและวัฒนธรรม 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกิด จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เช่น งานวันสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ งานตักบาตรพระร้อย งานลอยกระทง งานแห่เทียน
พรรษา            การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เช่น การแสดงการละเล่นไทย , การร าไทย, 
อังกะลุง, การแสดงร าโขนฯ 

 
 2.5.6 ต าบลบางน้ าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 

ชุมชนชาวต าบลบางน้ าผึ้งนั้น ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
เป็นหนึ่ งในหมู่บ้านโอทอปของจังหวัด ขนาดของพ้ืนที่ ไม่กว้างมากนักประมาณทั้งสิ้น 70 ไร่
(Thaitambom, 2554)   

ด้วยลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มส่งผลให้มีน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชน ถึงแม้ว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะอยู่
ติดริมแม่น้ าเจ้าพระยาก็ตามเพราะบริเวณพ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเลช่วงเวลาที่น้ าทะเลหนุนขึ้น 
ในเวลาที่น้ าผ่านเข้ามาในบริเวณล าคลองต่าง ๆ เข้าสู่ พ้ืนที่ที่ชาวบ้านใช้ท าสวนเป็นส่ วนใหญ่  
เนื่องจากน้ าที่ท่วมขึ้นมาน าพาแร่ธาตุทับถมส่งผลให้ดินบริเวณต าบลบางน้ าผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์เต็ม
ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืช โดยอาชีพดั้งเดิมของชาวต าบลบางน้ าผึ้งคืออาชีพท าสวนผลไม้  
น้ าหวานจากเกสรดอกไม้นานาพันธ์หลากหลายชนิดได้ดึงดูดให้ผึ้งมาอาศัยอยู่ โดยทั่วไปในพ้ืนที่ของ
ชุมชน ชาวบ้านได้น าน้ าผึ้งซึ่งเป็นของดีที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาตักบาตรจนเป็นกลายวิถีชีวิต 
กลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้ขนานนามพ้ืนที่นี้ว่า  “บางน้ าผึ้ง” 
พ้ืนที่ที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ (ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2555) 

แต่ก็เพราะสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึงริมแม่น้ าเจ้าพระยา ท าให้บริเวณนี้ได้รับ
อิทธิพลจากน้ าทะเลช่วงเวลาที่น้ าทะเลหนุนผ่านเข้าสู่พื้นที่ ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพในการท าสวน
ผลไม้  ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหาย ต่อมาในปี ๒๕๔๐ ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้ท้องถิ่นเป็นหัวใจหลักในการพัฒนา และปี๒๕๔๑ มีนโยบายให้ชุมชนช่วยเหลือตัวเอง
ตามโครงการพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง อบต.บางน้ าผึ้งจึงได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ท าอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือสร้างรายได้ แต่เนื่องจากมีผู้ท าการเพาะปลูกมากขึ้น ท าให้เกิดผล
ผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ า รายได้ลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนตกต่ าไปด้วย 

จากสภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และสภาพพ้ืนที่ที่มีร่องสวนและล าคลองอยู่เป็น
จ านวนมาก ซึ่งเอ้ือต่อการสร้างตลาดน้ า นายส าเนาว์ รัศมิทัต นายก อบต.และคณะกรรมการฯ จึงมี
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แนวคิดในการจัดท าตลาดน้ า เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนผลผลิต โดยได้มีการประชุม
ประชาคม ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ผลของการประชาคม พบว่าประชาชนในพ้ืนที่เห็นด้วยกับการสร้างตลาด
น้ า จึงมีการเปิด "ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง"อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๗ และประสบ
ผลส าเร็จในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน สามารถยกระดับการครองชีพและท าให้
ประชาชนในพ้ืนที่สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน จนได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว จาก
โครงการประกวดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี ๒๕๕๐ และรางวัลดีเด่นประเภทท่องเที่ยวชุมชน
จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ในปี ๒๕๕๓ 

ชาวบ้านในพ้ืนที่ต าบลบางน้ าผึ้งส่วนใหญ่เรียกต าบลบางน้ าผึ้งว่ากระเพาะหมูเนื่องจากใน
อดีตน้ าจะท่วมในพ้ืนที่บางน้ าผึ้งเป็นเวลานาน  ยิ่งในพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยาแล้วน้ าสามารถ
ไหลเข้ามาได้ทุกด้าน หลังจากน้ าลดก็กลายแอ่งกระทะ จึงเรียกว่า “กระเพาะหมู” จึงมีลักษณะที่ท า
ให้โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์พิเศษเป็นของพ้ืนที่ ซึ่งคนในสมัยนั้นนิยมปลูกข้าวเพราะมีพ้ืนที่ที่อุดม
สมบูรณ์จากการไหลมาของน้ าและขังกักเก็บแร่ธาตุอาหารเอาไว้ จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของ
ชุมชนน่าจะมีอายุราวไม่ต่ ากว่า 200 กว่าปี ต าบลบางน้ าผึ้งนั้นเป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของบางกะเจ้าหรือ
กระเพาะหมูที่ถือเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครที่ได้รับการอนุรักษ์พ้ืนที่ไว้
เรียกได้ว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศของชาวกรุงเลยก็ว่าได้ 

คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยภาคกลาง  คนไทยเชื้อสายมอญและจีนอพยพบางส่วน  ใน
ต าบลบางน้ าผึ้งนั้นมีทั้งหมด  11  หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร รับจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัทเอกชน  รับราชการและอ่ืน ๆ  

 

ภาพที่ 2.6 นักท่องเที่ยวในชุมชน 
ที่มา: เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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2.5.1.1  ความพิเศษของชุมชน : ตลาดน้ าบางน้ าผึ้งในพ้ืนที่นั้นมีอาหารทั้งคาว
และหวานที่อร่อยถูกปากส าหรับนักชิมที่มาเยือนพ้ืนที่ อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกประหยัด บรรยากาศใน
พ้ืนที่ร่มรื่นเขียวขจีที่ยังคงสภาพเดิมของพ้ืนที่ไว้ อีกทั้งยังอยู่ใกล้เมืองหลวงแต่ยังคงยึดถือความเป็น
อดีต การคมนาคมสะดวกใช้เวลาเพียง 30 นาทีในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครเข้ามาในพ้ืนที่ 
และได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน 

2.5.1.2  กิจกรรมในหมู่บ้านบางน้ าผึ้ง 
1)  ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง พ้ืนที่การซื้อขายสินค้าของคนในชุมชนและ

ระหว่างชาวบ้านกับนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นแหล่งกระจายรายได้และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้มาเยือนกับชาวชุมชนให้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของคนในชุมชน ควบคู่กับการอนุรักษ์
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดเอาไว้ต่อไป  

เป็ นสถานที่่ ดึ งจุด เด่ นด้ านวัฒ นธรรม วิถี ชี วิตอย่ างดี เยี่ ยม  จน
กลายเป็นนอัตลักษณ์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ เช่นการน าเรือมาขายของเพ่ือให้ล าลึกถึงวิถีชีวิตเก่าๆ สินค้า
อาหารและขนมหากินยากต้นต าหรับจากบางน้ าผึ้งอีกมากมายที่เราจะไม่ค่อยหาเจอได้ง่ายๆ รวมถึง
สิ่งของประดิษฐ์หัตถกรรมต่าง ๆ และรูปแบบอาคารบ้านเรือน ท าให้การเดินตลาดแห่งนี้เหมือนย้อน
ยุคย้อนวัยและอ่ิมท้องอีกด้วย 

2)  โฮมสเตย์บางน้ าผึ้ง โฮมสเตย์ที่มีลักษณ์โดดเด่นด้วยการน าคุณค่าของ
บ้านทรงไทยอายุกว่าสองร้อยปีมาดูแลรักษาและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสถึงกลิ่นไอของอดีต
ที่สืบทอดส่งต่อมาอย่างยาวนานนับร้อยปี และสัมผัสกับวัฒนธรรมชนบทที่คนเมืองกรุงไม่สามารถหา
ได้ในเมืองหลวง โฮมสเตย์ของบางน้ าผึ้งนั้นยังได้รักษาคุณภาพของการให้บริการตามแนวปฏิบัติของ
ส านักพัฒนาการท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและ
ได้คุณภาพตามมาตรฐานของการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ (ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชน, 2555) 

3)  สวนป่าชุมชน สวนป่าธรรมชาติที่อยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และ
หมู่ที่ 11 เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในบรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีพร้อมซุ้มพักผ่อนมีป้ายบอก
ทรัพยากรท่องเที่ยวต่าง ๆในชุมชนมีความรู้และความเพลิดเพลินไปในตัว 

4)  หมู่บ้านโอทอป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท ามาหากินและการ
ฝึกทักษะอาชีพต่าง ๆตามฐานอาชีพที่ถนัดและสนใจเพ่ือการปรับใช้ในชีวิตตนและชุมชนท้องถิ่นอ่ืนที่
เข้ามาศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แหล่งท่องเที่ยวทางด้านความรู้  อีกมากมาย เช่น บ้านธูปหอม ที่
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆเช่นธูปหอม ผ้ามัดย้อมสี ของบางน้ าผึ้งแห่งนี้ 
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5)  เส้นทางจักรยาน ชมวิถีชีวิตทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ประเพณี มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ปลอดภัยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (สวน
กลาง) อยู่ในเขตบางกระเจ้าแต่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันกับบางน้ าผึ้ง และเป็นเส้นทางที่คนมาปั่น
จักรยานส่วนใหญ่ต้องไปให้ได้ เพราะว่าดึงจุดเด่นทางด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นอย่างมากตลอด
เส้นทางการปั่นจักรยาน รอบ ๆ เส้นทางนั้นเต็มไปด้วย พืชพรรณนานาชนิด ที่อยากจะแวะถ่ายรูป
ตลอดเวลาและภายในสวนกลาง ก็มีมุมธรรมชาติๆสวยๆให้ได้ชมกันอีกมากมาย 

2.5.1.3 การเดินทาง การเดินทางมาทางสีแยกบางนา มาสุดที่ถนนสรรพาวุธ ข้าม
เรือที่ท่าบางน้ าผึ้งโฮมสเตย์  ขับรถมาทางถนนปู่เจ้าสมิงพราย ขึ้นถนนวงแหวนอุตสาหกรรมมาลงที่ 
ถนนสุขสวัสดิ์ ขับรถตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายตรงมาถึงสามแยกพระประแดงเลี้ยวซ้าย(ตรงปั๊มน้ ามัน (MP) 
ขับรถมาเรื่อย ๆ พอใกล้ถึงอ าเภอพระประแดง ทางบังคับเลี้ยวซ้ายตรงถนนเพชรหึงษ์ ขับตรงมาเรื่อย 
ๆ ประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรหึงษ์ 26 ขับรถมาเรื่อย ๆ สังเกตซ้ายมือ จะมีสามแยก
เลี้ยวซ้าย ตรงมาเรื่อย ๆ ประมาณ 500 เมตร ข้ามสะพานสังเกตป้ายด้านขวามือ เมื่อลงสะพานข้าม
คลอง เดินเท้าเข้าซอยตรงมาประมาณ 1 กม. สังเกตป้ายบอกทาง อีกเส้นทางมาทางด่วนสะพาน
พระรามเก้า (ทางไปดาวคะนอง) มาลงที่ถนนสุขสวัสดิ์ ขับรถตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายตรงมาถึงสามแยก
พระประแดงเลี้ยวซ้าย (ตรงปั๊มน้ ามัน (MP) ขับรถมาเรื่อย ๆ พอใกล้ถึงอ าเภอพระประแดง ทางบังคับ
เลี้ยวซ้ายตรงถนนเพชรหึงษ์ ขับตรงมาเรื่อย ๆ ประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรหึงษ์ 26 
ขับรถมาเรื่อย ๆ สังเกตซ้ายมือ สามแยกเลี้ยวซ้าย ตรงมาเรื่อย ๆ ประมาณ 500 เมตร ข้ามสะพาน
สังเกตป้ายด้านขวามือ เมื่อลงสะพานข้ามคลอง เดินเท้าเข้าซอยตรงมาประมาณ 1 กม. สังเกตป้าย
บอกทาง หรือจะเดิน เลียบคลองบางน้ าผึ้ งจนสุด เลี้ ยวซ้ าย โดยการสั งเกตป้ ายโฮมสเตย์ 
(Thaitambom, 2554) 
 
 
 



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ตลอดจนการวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดการท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้วิจัย
จึงได้ก าหนดรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปรมิาณ โดยเริ่ม
จากการก าหนดปัญหาในการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย สมมุติฐาน ตัวแปร การวัด โดยมีขั้นตอน
ในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
   

3.1 กรอบแนวคิด 

 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิด 
 
 
 



 55 

3.2 สมมุติฐานการวิจัย 

3.2.1 การรับรู้และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่เครือข่าย
การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความแตกต่างกัน 

3.2.2 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่
ต่างกันมีการรับรู้คุณค่าและความคาดหวังในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 

3.2.3 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่
ต่างกันมีลักษณะของพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกัน 
 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.3.1 ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน อันประกอบไป
ด้วยพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว 6 พ้ืนที่ คือ 

1) บ้านสลักคอก ม.4 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด  
2) กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต าบลห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด  
3) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  

  4) ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม 
5) ชุมชนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา 
6) ชุมชนบางน้ าผึ้ง ต.บางน้ าผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

3.3.2 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล 
   ผู้วิจัยใช้วิธีการแบบสุ่มของ ทาโร่  ยามาเน่  (Taro Yamane) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้
ค านวนจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  
   สูตร  n  =   N  
            1+Ne2 

เมื่อ n   คือ จ านวนตัวอย่าง หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
      N  คือ จ านวนหน่วยทั้งหมด หรือ ขนาดของประชากรทั้งหมด 
     e    คือ ความคาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง (sampling error)  
ในทีน่ี้จะก าหนดเท่ากับ + / - 0.05  ภายใต้ความเชื่อมั่น 95%  
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แทนค่าโดย 
n   =                 18,105 
          1+18,105 (.05) 2 
n   =        391.37 คน 
 
 ในการนี้เพื่อให้ข้อมูลในการศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้วิจัยขอก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น 
400 ชุด 
 

3.3.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การเลือกตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบ  

 3 ขั้นตอน(multi stage) เป็นลักษณะการสุ่มตัวอย่างกับการศึกษาที่มีจ านวนประชากรมาก และ
ผู้วิจัยไม่รู้ขอบข่ายแน่นอนของประชากร เช่น ประชากรทั่วประเทศ ประชากรในแต่ละภาค เป็นต้ น 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) โดยงานวิจัยนี้การสุ่มตัวอย่างแบบ 3 ขั้นตอนดังนี้ 

3.3.3.1 ขั้นแรกใช้การแบ่งโควตา (Quota) โดยแบ่งจ านวนตัวอย่างของแต่ละแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนที่เท่ากันในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งก็คือจ านวน 66 คน 2 พ้ืนที่และ 67 คน 4 พ้ืนที่ เป็น
จ านวนทั้งหมด 400 คน 

3.3.3.2 ขั้นที่สาม ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือก
เก็บจากนักท่องเที่ยวที่สะดวกและยินดีให้ข้อมูลระหว่างที่ท าการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่ผู้วิจัยเข้าไปศึกษา 
 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.4.1 แบบสอบถาม  
ลักษณะเครื่องมือและขั้นตอนที่ใช้ส าหรับการศึกษา “แนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน  จากการศึกษาพฤติกรรมและแบ่งส่วนการตลาดของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาใน
พ้ืนที่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน” คือ การออกแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ทั้งหมด 5 ส่วน ดังนี้ 

3.4.1.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ เป็นค าถาม
ที่แบ่งส่วนการตลาดตามลักษณะข้างต้น ซึ่งได้แก่  

1)  เพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ  
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2)  อายุ โดยระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ ซึ่งอายุของ ผู้ตอบ
แบบสอบถามกลุ่มคนวัยท างานจะมีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี โดยจะก าหนดช่วงอายุออกเป็น 5 ช่วง
ค านวณได้ดังนี้ 
สูตร ความกว้างอันตรภาคชั้น =          ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด-ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด 
                                จ านวนชั้น 
        ชว่งอายุ  =                                60-15 
                                                5 
    =                                           9 

ดังนั้นช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในแบบสอบถามนี้ จะเป็นดังนี้คือช่วงอายุ 15 – 24 ปี , 
25 – 34 ปี , 35 – 44 ปี, 45 – 54 ปี และ 55 – 60 ปีขึ้นไป 

เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางในปัจจุบันมีช่วงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น ตามสถิติของ สสช.(ส านัก
สถิติแห่งชาติ) ที่จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น มากกว่า 2 
ล้านคนมีอายุ 65 ปีขึ้นไป การเลือกวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงเลือกช่วงอายุสุดท้ายเป็นตั้งแต่ 
อายุ 55- 60 ปี ขึ้นไป ตามสถิตินักอายุนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีจ านวนมากขึ้น 

3) ระดับการศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ  
4) อาชีพ ใช้วัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ  
5) รายได้ ใช้วัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ  
6) ขนาดครอบครัว ใช้วัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ  
7) เพ่ือนร่วมเดินทาง  
8) เชื้อชาติ  

  3.4.1.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์ เป็นค าถามที่แบ่งส่วนการตลาดตาม
พฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งได้แก่ 

9) โอกาสในการท่องเที่ยว  
10) การแสวงหาผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว  
11) สถานะของนักท่องเที่ยว  
12) อัตราความถี่ในการท่องเที่ยว  
13) ช่องทางการรับข้อมูลการท่องเที่ยว 
14) ช่วงเวลาในการในการท่องเที่ยว  

3.4.1.3  ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านจิตวิทยา เป็นค าถามที่แบ่งส่วนการตลาดตามจิตวิทยา
รูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งได้แก่ 1) กิจกรรม  2) ความสนใจ 3) ความคิดเห็น 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการให้ความส าคัญกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ตามความเป็นจริง
ในการท่องเที่ยว เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  รูปแบบของ Likert Scale 

 
ตารางที่ 3.1 เกณฑ์คะแนนตัวแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านจิตวิทยา 
 

คะแนน ระดับการท ากิจกรรม,   ระดับความสนใจ,   ระดับความคิดเห็น 
5 ท ากิจกรรมมากที่สุด,     สนใจมากท่ีสุด,       เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 ท ากิจกรรมมาก,            สนใจมาก,             เห็นดว้ยมาก 

3 ท ากิจกรรมปานกลาง,    สนใจปานกลาง,       เห็นด้วยปานกลาง 

2 ท ากิจกรรมน้อย,            สนใจน้อย,             เห็นด้วยน้อย 
1 ไม่ท ากิจกรรม,               ไม่สนใจ,                ไม่เห็นด้วยน้อย 

 
ก าหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อวิเคราะห์ผล แบ่งเป็น 5 ระดับ จากช่วงค่าเฉลี่ยต่อไปนี้  

ระดับความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 จัดอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 จัดอยู่ใน ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 จัดอยู่ใน ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 จัดอยู่ใน ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 จัดอยู่ใน ระดับน้อยที่สุด 
 3.4.1.4  ส่วนที่ 4 ค าถามด้านการรับรู้และคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ได้แก่  1) คุณค่าด้านประสบการณ์ในการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรม Experiential Value 
(Activity, Culture and Knowledge) 2) คุณค่าประสบการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว
และชุมชนExperiential Value (Host- Visitor Interaction) 3) คุณค่าด้านอารมณ์Emotion Value  
4) คุณค่าด้านเชิงสารัตถะ Functional Value (Establishment) 5) คุณค่าด้านราคา Functional 
Value (Price) 
 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้คุณค่าตามความเป็นจริงในการ
ท่องเที่ยว เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ(Rating Scale) รูปแบบของ Likert Scale
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ตารางที่ 3.2 เกณฑ์คะแนนตัวแปรผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณค่า 
 

คะแนน ระดับความความคาดหวัง ระดับการรับรู้ 
5 คาดหวังมากที่สุด รับรู้มากที่สุด 

4 คาดหวังมาก รับรู้มาก 

3 คาดหวังปานกลาง รับรู้ปานกลาง 

2 คาดหวังน้อย รับรู้น้อย 

1 คาดหวังน้อยที่สุด รับรู้น้อยที่สุด 

 
ก าหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพ่ือวิเคราะห์ผล แบ่งเป็น 5 ระดับ จากช่วงค่าเฉลี่ยต่อไปนี้  

ระดับความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 จัดอยู่ใน ระดับความคาดหวังมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 จัดอยู่ใน ระดับความคาดหวังมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 จัดอยู่ใน ระดับความคาดหวังปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 จัดอยู่ใน ระดับความคาดหวังน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 จัดอยู่ใน ระดับความคาดหวังน้อยที่สุด 

ระดับการรับรู้คุณค่าในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 จัดอยู่ใน ระดับการรับรู้มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 จัดอยู่ใน ระดับการรับรู้มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 จัดอยู่ใน ระดับการรับรู้ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 จัดอยู่ใน ระดับการรับรู้น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 จัดอยู่ใน ระดับการรับรู้น้อยที่สุด 

3.4.1.5  ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวระดับการมีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ได้แก่ความชอบการผจญภัย ความชอบการเรียนรู้วัฒนธรรม การจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ความ
สนใจวิถีชีวิตท้องถิ่น การเดินทางตามสะดวก 

42) ความชอบเกี่ยวกับการผจญภัย  
43) การเรียนรู้วัฒนธรรม  
44) การจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเอง  
45) ความสนใจต่อวิถีชีวิตท้องถิ่น  
46) การเดินทางตามความสะดวก  
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3.5 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

3.5.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดย
น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน จากนั้นจึงน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

3.5.2 การทดลองให้แบบสอบถาม (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 ตัวอย่าง 

3.5.3 การทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) ที่ได้จากการทดลองใช้ 
โดยการใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cornbrash’s Alpha Coefficient) (พวงรัตน์ ทวี
รัตน์,2538) หลังจากผู้วิจัยน าเสนอแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่
ประชากรที่ท าการศึกษาจริงและน าผลที่ได้ไปค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  ซึ่ง
แบบสอบถามงานวิจัยชิ้นนี้ได้ค่าแอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.976 
   

3.6 วิธีการเก็บรวมรวบข้อมูล 

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 
 
 3.6.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บข้อมูลจากการรวบรวมในหนังสือ 
งานวิจัย ผลส ารวจจากองค์กรต่าง ๆ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
 

3.6.2 ข้อมูลปฐมภู มิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการที่ผู้ วิจัยแจก
แบบสอบถามแก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่ 1) 
ชุมชนบางน้ าผึ้ง ต.บางน้ าผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  2) กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต าบล
ห้วยแร้งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อ.เมือง จ.ตราด  3) บ้านสลักคอก ม.4 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะ
ช้าง จ.ตราด ต าบลน้ าเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 4) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์
เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  5) ชุมชนเขาสอยดาวใต้ ม.1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี 
จ านวน 325 คน 
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3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบถึงความถูกต้องเรียบร้อย
แล้วจะใช้โปรแกรมค านวณสถิติส าเร็จรูปทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 

 
 3.7.1 วิเคราะห์ด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใช้ในการ
อธิบายข้อมูลจากแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว การรับรู้และคาดหวังในคุณค่าของ
นักท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 
 3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ 
  3.7.2.1 สถิติค่า t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample t-test) 
  3.7.2.2 สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance: One Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม 
  3.7.2.3 สถิติการวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square) เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานที่มีตัว
แปรตามเป็นพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน



 

บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการศึกษาเรื่อง “การแบ่งส่วนการตลาดนักท่องเที่ยวตามการรับรู้ ความคาดหวัง และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยผลของการศึกษาในครั้งนี้ได้แบ่ง
ออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้  

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังและการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยชุมชน ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว
ในเขตพ้ืนที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างในการรับรู้และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวใน
การเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 4.5 ข้อมูลผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนกับข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา 
 4.6 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับ  ข้อมูลทาง
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา 
 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยชุมชนตามความแตกต่างของลักษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่มีลักษณะพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 ทั้งนี้การน าเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปล
ความหมายของผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
  n แทน ขนาดของกลุ่ม่ตัวอย่าง 

 �̅� แทน ค่าเฉลี่ย 
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 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation) 
 t แทน สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบน t-distribution 
 F แทน ค่าสถิติทดสอบที่ใช้พิจารณาการแจกแจงแบบ F-distribution 
 Df แทน ระดับชั้นความเป็นอิดสระ (Degree of Freedom) 

P แทน ระดับนัยส าคัญ (Significance) 
 * แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์  ภูมิศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และจิตวิทยา 
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนที่การท่องเที่ยวโยชุมชน 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทางประชากรณ์ศาสตร์ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   

       ชาย 118 29.5 

       หญิง 282 70.5 

                                 รวม 400 100.0 

2. อาย ุ   

       15 - 24 ปี 46 11.5 

       25 – 34 ปี 258 64.5 

       35 – 44 ปี 79 19.8 

       45 -54 ปี 14 3.5 

       55 – 60 ปีขึ้นไป 3 0.7 

                              รวม 400 100.0 

3. สถานภาพทางครอบครัว   

      โสด 252 63.0 

       แต่งงาน/ยังไม่มีบตุร 65 16.2 

       แต่งงาน/มีบุตรแล้ว 64 16.0 

       หย่า/หม้าย 19 4.8 

                              รวม 400 100.0 
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4. รายได้   

         น้อยกว่า 10,000 บาท 23 5.8 

         10,001 – 15,000 บาท 55 13.8 

         15,001 – 20,000 บาท 108 27 

         20,001 – 25,000 บาท 76 19 

         25,001 – 30,000 บาท 62 15.5 

         30,001 – 35,000 บาท 30 7.5 

         35,001 – 40,000 บาท 12 3 

         40,001 – 50,000 บาท 23 5.8 

         50,001 บาทขึ้นไป 11 2.8 

รวม 400 100.0 

5. ระดับการศึกษา   

         มัธยมศึกษาตอนต้น 2 0.5 

         มัธยมศึกษาตอนปลาย 40 10.0 

         ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 272 68.0 

         สูงกว่าปริญญาตร ี 86 21.5 

รวม 400 100.0 

6. อาชีพ   

         รับราชการ 47 11.8 

         พนักงานรัฐวิสาหกิจ 36 9.0 

         พนักงานเอกชน 197 49.3 

         ธุรกิจส่วนตัว 57 14.2 

         อื่น ๆ 63 15.8 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่  4.1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ เกี่ยวกับเพศ อายุ 

สถานภาพครอบครัว รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
เพศ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5  และ

เป็นเพศชาย จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 
อายุ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุ 25 -34 ปี จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5  

รองลงมา อายุ 35 – 44 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 และน้อยที่สุดมีอายุ 55 – 60 ปีขึ้นไป 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
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สถานภาพครอบครัว พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 252 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.0 รองลงมา แต่งงาน/ยังไม่มีบุตร จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และน้อยที่สุด 
แต่งงาน/มีบุตรแล้ว จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 

รายได้ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 108 คน คิด
เป็นร้อยละ 27 รองลงมา 20,001 -25,000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และน้อยที่สุด 
50,001 บาทข้ึนไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 

ระดับการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 
272คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 
และน้อยที่สุดคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
 อาชีพ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3  
รองลงมาอ่ืน ๆ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และน้อยที่สุดคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
ภูมิศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

1. ทวีป   

           ทวีปแอฟริกา 4 1.0 

           ทวีปยุโรป 6 1.5 

           ทวีปออสเตรเลีย 3 0.7 

           ทวีปเอเชีย 387 96.8 

รวม 400 100.0 

2. ประเทศ   

           จีน 17 4.2 

          ไทย 328 82.0 

           อื่น ๆ 55 13.8 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับทวีปที่นักท่องเที่ยว

เดินทางจากมา และประเทศที่นักท่องเที่ยวอาศัยอยู่ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ทวีป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากทวีปเอเชีย จ านวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.8 รองลงมาคือ ทวีปยุโรป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ทวีปแอฟริกา จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ1.0 และน้อยที่สุดคือ ทวีปออสเตรเลีย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 
 ประเทศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย จ านวน 328 คิดเป็นร้อยละ 
82.0  รองลงมาคือ ประเทศอ่ืน ๆ 55 คน ร้อยละ 13.8 และประเทศจีน จ านวน 17 คน ร้อยละ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของนักท่องเที่ยว 
พฤติกรรมศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

1. ช่วงเวลาในการเดินทาง   
          วันจันทร์-วันพฤหัสบดี 23 5.7 

          วันศุกร์-วันอาทิตย์ 150 37.5 

          วันหยุดนักขัตฤกษ์ 227 56.8 

รวม 400 100.0 

2. ช่วงเดือนในการเดินทาง   

          กุมภาพันธ-์พฤษภาคม 83 20.8 

          มิถุนายน-ตุลาคม 65 16.2 

          พฤศจิกายน-มกราคม 252 63.0 

รวม 400 100.0 

3. วัตถุประสงค์ของการท่องเท่ียว   

          พักผ่อน 251 62.7 

          ธุรกิจ 16 4.0 

          ประชุม สัมมนา 3 0.8 

          ดูแลสุขภาพ 12 3.0 

          หาประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ 82 20.5 

          ความสนุกสนานและความบันเทิง 36 9.0 

รวม 400 100.0 

4. จ านวนคร้ังในการท่องเท่ียว   

          1 ครั้ง 83 20.7 

          2-3 ครั้ง 128 32.0 

          มากกว่า 3 ครั้ง 189 47.3 

รวม 400 100.0 

5. ช่องทางในการรับข่าวสาร   

           เว็บไซต์ 195 48.8 

           Facebook 183 45.8 
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          โทรทัศน ์ 10 2.4 

           อื่น ๆ 12 3.0 

รวม 400 100.0 

6. จ านวนวนั/การท่องเท่ียว   

          ภายใน 1วัน 48 12.0 

          2 วัน 1คืน 195 48.8 

          3 วันข้ึนไป 157 39.2 

รวม 400 100.0 

7. ประเภทแหล่งท่องเท่ียวที่เดินทางไป   

          ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ 287 71.8 

          ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 55 13.8 

          ท่องเที่ยวโดยชุมชน 52 13.0 

          เชิงประวัติศาสตร ์ 3 0.7 

          ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3 0.7 

รวม 400 100.0 

8. ผู้มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจ   

          พ่อ-แม่ 31 7.7 

          เพื่อนสนิท 125 31.3 

          สามี/ภรรยา 71 17.7 

          บุตร 8 2.0 

          เพื่อนร่วมงาน 22 5.5 

          ตัวท่านเอง 143 35.8 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ช่วงเวลาในการเดินทาง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์  

จ านวน 227 คน ร้อยละ 56.8  รองลงมาคือ ช่วงวันศุกร์-วันอาทิตย์ จ านวน 150 คน ร้อยละ 37.5 
และ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี จ านวน 23 คน ร้อยละ 5.7 

ช่วงเดือนในการเดินทาง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางช่วงเดือนพฤศจิกายน -
มกราคม จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0  รองลงมาคือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 
จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.2 
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 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการ
ท่องเที่ยวพักผ่อน จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 รองลงมาคือ หาประสบการณ์การท่องเที่ยว
ใหม่ๆ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 คน และน้อยที่สุด คือ ประชุม สัมมนา จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.8 
 จ านวนครั้งในการท่องเที่ยว พบว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทาง
ท่องเที่ยวมากกว่า 3 ครั้ง จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมาคือ 2-3 ครั้ง จ านวน 128 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และน้อยที่สุดคือ จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7  
 ช่องทางในการรับข่าวสาร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาข้อมูลเพื่อวางแผน/ตัดสินใจ
ในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยช่องทางเว็บไซต์ จ านวน 195 คน ร้อยละ 48.8 รองลงมาคือ Facebook 
จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8  และน้อยที่สุดคือ ช่องทางอ่ืน ๆ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.0  

จ านวนวัน/การท่องเที่ยว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศทริ
ปละ 2 วัน 1คืน จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมาคือ 3 วันขึ้นไป จ านวน 157 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.3 และน้อยที่สุด คือ ภายใน 1วัน จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชื่นชอบแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8  รองลงมาคือ 
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.0 และน้อยที่สุดคือ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 
ประเภทละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 

ผู้มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ พบว่าบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ตัวท่านเอง จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 
รองลงมาคือ เพ่ือนสนิท จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และน้อยที่สุด คือ  บุตร จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.0 
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับระดับการเข้าร่วม ความสนใจ และ
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
 

 

ด้านจิตวิทยา 
ระดับการเข้าร่วม สนใจและความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลความ ล าดับ 

กิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีท่านเข้ารว่ม     

1.ท่านช่ืนชอบกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับคนในพ้ืนท่ีการท่องเที่ยว 3.74 1.158 มาก 2 

2.ท่านเลือกที่จะเข้าพักในสถานท่ีที่จัดไว้ในชุมชนมากกว่าพักใน
โรงแรม 

3.49 1.228 มาก 4 

3.ท่านชอบพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในพ้ืนท่ีการท่องเที่ยว 3.70 1.044 มาก 3 

4.ท่านช่ืนชอบกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีเป็นวิถีชีวิตที่แท้จริงมากกว่า
กิจกรรมที่เตรยีมไว ้

3.87 1.056 มาก 1 

รวม 3.70 .899 มาก  

ความสนใจเกีย่วกับการท่องเที่ยว �̅� S.D. แปลความ ล าดับ 
 5.ท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวท่ีท่าน
เดินทางไป 

3.98 .909 มาก 2 

6.ท่านสนใจเกี่ยวกับประเพณีหรือพิธีกรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 3.98 .926 มาก 2 

7.ท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวท่ีอยู่ร่วมกับ
ชุมชน 

4.07 .918 มาก 1 

8.ท่านสนใจการท่องเที่ยวท่ีได้เรียนรู้กับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น 3.92 .899 มาก 3 

รวม 3.99 .789 มาก  

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการท่องเที่ยว �̅� S.D. แปลความ ล าดับ 
9.ท่านคิดว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่การท่องเที่ยวของชุมชน 

4.01 .886 มาก 3 

10.ท่านคิดว่าผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวควรกระจายสู่
สาธารณประโยชน์ของชุมชน 

4.12 .845 มาก 2 

11.ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวท่ีชุมชนมีส่วนร่วมจะน าไปสู่ความยั่งยืน 4.12 .918 มาก 2 

12.ท่านเดินทางท่องเที่ยวและไดส้มัผัสกับวิถีชีวิตที่แตกต่าง ท าให้ท่าน
มีโลกทัศน์ท่ีกว้างขึ้น 

4.15 .958 มาก 1 

รวม 4.10 .783 มาก  

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ภาพรวมของพฤติกรรมศาสตร์ในส่วนของระดับกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วม อยู่ ในระดับมาก (�̅�: 3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
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นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการเข้าร่วมการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ชื่นชอบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นวิถีชีวิตที่แท้จริงมากกว่ากิจกรรมที่เตรียมไว้

(�̅�: 3.87) ชื่นชอบกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับคนในพ้ืนที่การท่องเที่ยว  (�̅�: 3.74)   ชอบพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในพ้ืนที่การท่องเที่ยว (�̅�: 3.70) และเลือกที่จะเข้าพักในสถานที่ที่จัด

ไว้ในชุมชนมากกว่าพักในโรงแรม (�̅�: 3.49)   
ในส่วนส่วนของภาพรวมพฤติกรรม ความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อยู่ใน

ระดับมาก (�̅�: 3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมความสนใจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ให้ความสนใจ

เกี่ยวกับธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ร่วมกับชุมชน (�̅�: 4.07) ให้ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมใน

แหล่งท่องเที่ยวที่ท่านเดินทางไป (�̅�: 3.98) สนใจเกี่ยวกับประเพณีหรือพิธีกรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้น 

ๆ (�̅�: 3.98) และสนใจการท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้กับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น (�̅�: 3.92)   

และในส่วนของภาพรวมความคิดเห็น ของนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก(�̅�: 4.10) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากทุก

ข้อ ดังนี้ การเดินทางท่องเที่ยวและได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่แตกต่าง ท าให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ( �̅�: 

4.15)   ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวควรกระจายสู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน (�̅�: 4.12) คิดว่า

การท่องเที่ยวที่ชุมชนมีส่วนร่วมจะน าไปสู่ความยั่งยืน (�̅�: 4.12) และคิดว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวของชุมชน (�̅�: 4.01)   
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังและการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ตารางที่  4.5 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังและการรับรู้จริงของ
นักท่องเที่ยวต่อคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
คุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับจาก 

การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้จริง 

    �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 

1. คุณค่าดา้นประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
ร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรม 

3.97 .727 มาก 3.99 .793 มาก 

2. คุณค่าประสบการณ์ในความสัมพันธ์
ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน 

4.01 .792 มาก 4.01 .751 มาก 



 71 

3. คุณค่าดา้นอารมณ ์ 4.05 .805 มาก 3.92 .750 มาก 

4. คุณค่าเชิงสารัตถะ   4.10 .724 มาก 3.90 .677 มาก 

5. คุณค่าดา้นราคา 4.26 .685 มากที่สุด 3.88 .695 มาก 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่าระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อคุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับ

จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคุณค่าท่ีนักท่องเที่ยวคาดหวังจากค่าเฉลี่ย

ได้ ดังนี้ คุณค่าด้านราคา (�̅�: 4.26) คุณค่าเชิงสารัตถะ (�̅�: 4.10) คุณค่าด้านอารมณ์ (�̅�: 4.05) 

คุณค่าประสบการณ์ ในความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน  (�̅�: 4.01) คุณค่าด้าน

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรม (�̅�: 3.97) ตามล าดับ 
และระดับการรับรู้จริงด้านคุณค่าของนักท่องเที่ยวต่อคุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคุณค่าที่นักท่องเที่ยวรับรู้คุณค่าจริงจากค่าเฉลี่ย

ได้ ดังนี้ คุณค่าประสบการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน (�̅�: 4.01) คุณค่าด้าน

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรม  (�̅�: 3.99) คุณค่าด้านอารมณ์ (�̅�: 3.92) 

คุณค่าเชิงสารัตถะ (�̅�: 3.90)   คุณค่าด้านราคา (�̅�: 3.88) ตามล าดับ 
 

ตารางที่  4.6 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังและการรับรู้จริงของ             
นักท่องเที่ยว ต่อคุณค่าด้านประสบการณ์ในการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรม ในการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 
 
คุณค่าด้านประสบการณ์ในการเรียนรู้ ร่วม
กิจกรรมและวัฒนธรรม 

ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้จริง 

    �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 

1.การได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน              4.01 .986 มาก 4.06 .912 มาก 
2.การได้เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นในชุมชน    3.87 .872 มาก 3.95 .916 มาก 
3.การได้แลกเปลีย่นวัฒนธรรมกับคนในชุมชน   3.81 .838 มาก 3.87 .958 มาก 
4.การได้เรียนรู้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ                      4.19 .794 มาก 4.08 .856 มาก 

รวม 3.97 .727 มาก 3.99 .793 มาก 

 
จากตาราง 4.6 พบว่าระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณค่าด้านประสบการณ์ใน

การเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาราย้
ข้อ พบว่าระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในเรื่องของการได้เรียนรู้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ อยู่ในระดับ
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มากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ การได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.01  การได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนมีค่าเฉลี่ย 3.87 และ การได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ
คนในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.81 ตามล าดับ 

ระดับการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณค่าด้านประสบการณ์ในการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรม
และวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การรับรู้จริงของ
นักท่องเที่ยว ในเรื่องของการได้เรียนรู้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 
รองลงมาคือ การได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06  การได้เข้า
ร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 อยู่ในระดับมาก และการได้แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับคนในชุมชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ตามล าดับ 

             
ตารางที่  4.7 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังและการรับรู้จริงของ
นักท่องเที่ยวต่อคุณค่าประสบการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนในการท่องเที่ยว 
 
คุณค่าประสบการณ์ในความสัมพันธ์
ระหว่างนักท่องเท่ียวและชุมชน 

ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้จริง 

    �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 

1.มิตรภาพระหว่างท่านและชุมชน     4.11 .833 มาก 3.99 .901 มาก 

2.การต้อนรับอย่างเป็นมติร                4.15 .852 มาก 4.12 .904 มาก 
3.คนในชุมชนเสมือนเป็นญาติมิตร   3.88 1.016 มาก 3.93 .915 มาก 
4.ความแตกต่างของท่านและคนในชุมชน 3.89 .974 มาก 4.00 .829 มาก 
รวม 4.01 .792 มาก 4.01 .751 มาก 

 
จากตาราง 4.7 พบว่าระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณค่าประสบการณ์ใน

ความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยว ในเรื่องของการได้รับการต้อนรับอย่างเป็นมิตรอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.15 รองลงมาคือความคาดหวังในการได้รับมิตรภาพระหว่างกา
รมท่องเที่ยวโดยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ในล าดับถัดมาคือความคาดหวังในการเข้า
ใจความแตกต่างของท่านและคนในชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และความคาดหวังในเรื่องคนใน
ชุมชนเสมือนเป็นญาติมิตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 

ระดับการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณค่าประสบการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่าง
นักท่องเที่ยวและชุมชนอยู่ในระดับมาก 1โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ระดับ
การรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวในเรื่องการต้อนรับอย่างเป็นอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
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รองลงมาคือการรับรู้จริงในด้านความแตกต่างของท่านและคนในชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ใน
ล าดับถัดมาของการรับรู้จริงคือ มิตรภาพระหว่างท่านและชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.99 และคน
ในชุมชนเสมือนเป็นญาติมิตร ที่มีการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 3.93 

 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังและการรับรู้จริงของ
นักท่องเที่ยวต่อ คุณค่าด้านอารมณ์ 
 
คุณค่าด้านอารมณ์ ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้จริง 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 

1.ได้มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรม ของชุมชนไว้ 3.94 .954 มาก 3.86 .865 มาก 

2. ภูมิใจท่ีได้มสี่วนร่วมในการรักษาวิถีชีวิตชุมชนไว้ 4.00 1.033 มาก 3.92 .903 มาก 
3. ดีใจที่ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวที่เกิดจากชุมชน 4.12 .890 มาก 3.99 .848 มาก 
4. ผ่อนคลายอารมณเ์มื่อเข้าไปเทีย่วในชุมชน 4.15 .787 มาก 3.90 .790 มาก 
รวม 4.05 .805 มาก 3.92 .750 มาก 

 
จากตาราง 4.8 พบว่าระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณค่าด้านอารมณ์อยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวคาดหวังว่าจะผ่อน
คลายอารมณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือจคาดหวังที่ได้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวที่เกิดจากชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ถัดมาคือคาดหวังที่ได้มีส่วนร่วมในการรักษาวิถี
ชีวิตของชุมชนไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และในข้อสุดท้ายนักท่องเที่ยวคาดหวังในการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 

ระดับการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณค่าด้านอารมณ์อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวรับรู้จริงทางด้านอารมณ์ในเรื่องของการที่ได้
สนับสนุนการท่องเที่ยวที่เกิดจากชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมาคือรับรู้จริงในด้านความ
ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการรักษาวิถีชีวิตของชุมชนไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.92 ถัดไปคือรับรู้จริงใน
ด้านการผ่อนคลายอารมณ์เมื่อเข้าไปเที่ยวในชุมชน โดยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และรับรู้จริงในด้านได้
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ของชุมชนไว้ โดยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 
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ตารางที่  4.9 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังและการรับรู้จริงของ
นักท่องเที่ยวต่อ คุณค่าเชิงสารัตถะ 
 

คุณค่าเชิงสารัตถะ ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้จริง 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 

1.การเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวชุมชน มีความสะดวก 3.97 .887 มาก 3.78 .801 มาก 

2.สถานท่ีท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมในชุมชนสะอาด 4.13 .792 มาก 3.92 .808 มาก 
3.อาหารของชุมชนมีความสะอาด รสชาตดิี       4.08 .867 มาก 3.94 .770 มาก 

4.พื้นที่ชุมชนมีการจัดการความสะอาด ถูกสุขอนามัย 4.22 .869 มากที่สุด 3.98 .793 มาก 
รวม 4.10 .724 มาก 3.90 .677 มาก 

 
จากตาราง 4.9 พบว่าระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณค่าเชิงสารัตถะอยู่ใน

ระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวคาดหวังคุณค่าเชิง
สารัตถะในเรื่องของ พ้ืนที่ชุมชนมีการจัดการความสะอาด ถูกสุขอนามัย มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.22 รองลงมาคือ สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมในชุมชนสะอาด โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 ถัดไปคือ 
อาหารของชุมชนมีความสะอาดรสชาติดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.08 และการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว
ชุมชน มีความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.97 

ระดับการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณค่าเชิงสารัตถะอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวรับรู้จริงในเรื่องของพ้ืนที่ชุมชนมีการจัดการความ
สะอาด โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98 รองมาคือ อาหารของชุมชนมีความสะอาด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 ถัดไป
คือสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมสะอาด 3.92 และการเดินทางเข้าไป มีความสะดวก 3.78 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังและการรับรู้จริงของ
นักท่องเที่ยว ต่อคุณค่าด้านราคา 
 

คุณค่าด้านราคา ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้จริง 

    �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีราคาเหมาะสม 4.28 .754 มากที่สุด 3.91 .798 มาก 

2.ค่าใช้จ่ายการท ากิจกรรมชุมชนม ีราคาเหมาะสม 4.31 .735 มากที่สุด 3.89 .824 มาก 
3. ของฝากท่ีระลึกในชุมชนมีราคาที่สมเหตุสมผล 4.20 .820 มาก 3.85 8.11 มาก 

4.ค่าใช้จ่ายในการพักโฮมสเตย์มีราคาที่เหมาะสม 4.25 .774 มากที่สุด 3.87 .773 มาก 

รวม 4.26 .685 มากที่สุด 3.88 .695 มาก 
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จากตาราง 4.10 พบว่าระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณค่าด้านราคาอยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวคาดหวังในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมชุมชนมี ราคาเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางมาชุมชนมีราคาเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 ถัดไปคือค่าใช้จ่ายในการพักโฮมส
เตย์มีราคาที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 และของฝากที่ระลึกในชุมชนมีราคาที่สมเหตุสมผล 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 

ระดับการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณค่าด้านราคาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวรับรู้จริงในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชุมชนมี
ราคาเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91 รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมชุมชนมี ราคา
เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 ถัดไปคือค่าใช้จ่ายในการพักโฮมสเตย์มีราคาที่เหมาะสม โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.87 และของฝากที่ระลึกในชุมชนมีราคาที่สมเหตุสมผล โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.85 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ของความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง และการรับรู้จริงของคุณค่าการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
คุณค่าในการท่องเท่ียวโดยชุมชน P E (P - E) ระดับความพึงพอใจ 
1.คุณค่าด้านประสบการณ์ในการเรียนรู้ ร่วม
กิจกรรมและวัฒนธรรม 

3.99 3.97 0.02 พึงพอใจบริการที่ได้รับ 

2. คุณค่าดา้นประสบการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่าง
นักท่องเที่ยวและชุมชน 

4.01 4.01 0.00 พึงพอใจบริการที่ได้รับ 

3.คุณค่าด้านอารมณ ์ 3.92 4.05 -0.13 ไม่พึงพอใจบริการที่ได้รับ 

4.คุณค่าเชิงสารตัถะ   3.90 4.10 -0.2 ไม่พึงพอใจบริการที่ได้รับ 

5.คุณค่าด้านราคา 3.88 4.26 -0.38 ไม่พึงพอใจบริการที่ได้รับ 

รวม 3.94 4.08 -0.14 ไม่พึงพอใจบริการที่ได้รับ 

 
จากตาราง 4.11 พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีความพึงพอใจต่อคุณค่าในการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมี

คะแนนด้านการรับรู้และคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน 
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 คุณค่าด้านประสบการณ์ในการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรม โดยมีค่าความ
แตกต่างของการรับรู้จริงและความคาดหวังค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.02  
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ล าดับที่ 2 คุณค่าด้านประสบการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน โดยมีค่า
ความแตกต่างของการรับรู้จริงและความคาดหวังค่าเฉลี่ยเท่ากับ เท่ากับ 0.00  

ล าดับที่ 3 คุณค่าด้านอารมณ์ โดยมีค่าความแตกต่างของการรับรู้จริงและความคาดหวัง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ เท่ากับ -0.13 

ล าดับที่ 4  คุณค่าเชิงสารัตถะ  โดยมีค่าความแตกต่างของการรับรู้จริงและความคาดหวัง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ เท่ากับ -0.2 

ล าดับที่ 5  คุณค่าด้านราคามีค่าความแตกต่างของการรับรู้จริงและความคาดหวังค่าเฉลี่ย
เท่ากับ เท่ากับ -0.38 

ผลการวิเคราะห์ พบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความ
คาดหวังต่อคุณค่าของการท่องเที่ยวโดยชุมชนสูงกว่าการรับรู้จริง ในด้านคุณค่าในด้านราคา คุณค่า
เชิงสารัตถะ และคุณค่าทางด้านอารมณ์ แต่มีการรับรู้ในด้านคุณค่าด้านประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
ร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรมสูงกว่าความคาดหวัง และมีการรับรู้คุณค่าจริงเท่ากับความคาดหวังใน
คุณค่าด้านประสบการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยชุมชน ของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูล พฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน ร้อยละ 

1. ประเภทของกจิกรรมที่ชืน่ชอบ   

      ท าอาหารพื้นบ้านของชุมชน 49 12.2 

      เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน 148 37.0 

      เข้าร่วมกจิกรรมประเพณีของชุมชน 105 26.3 

      ศึกษาเส้นทางธรรมชาต ิ 98 24.5 

รวม 400 100.0 

2. ประเภทที่พัก   

     พักรวมกับชุมชนแต่แยกสัดส่วนชัดเจน (Home Stay) 144 36.0 

     พักรวมกับเจ้าของ (Lodge) 40 10.0 

     พักในพื้นที่ ที่ชุมชนจัดให้โดยเฉพาะ (Guest house) 47 11.7 

     ไม่พักในชุมชน 169 42.3 

รวม 400 100.0 
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3. ผลิตภัณฑ์หรือสนิค้าท่ีชื่นชอบ   

     อาหาร 156 39.0 

     เครื่องประดับ 48 12.0 

     สินค้าหัตถกรรม 68 17.0 

     งานฝีมือ อื่น ๆ 128 32.0 

รวม 400 100.0 

4. ค่าใช้จ่ายต่อวันในการท่องเท่ียว   

     น้อยกว่า 500 บาท 85 21.3 

     501-1,000 บาท 160 40.0 

     1,001-1,500 บาท 116 29.0 

     1,501-2,000 บาท 21 5.3 

     มากกว่า 2,001 บาท 18 4.4 

รวม 400 100.0 

5. ความพึงพอใจของการท่องเท่ียว   

     พอใจมาก 92 23.0 

     พอใจ 208 52.0 

     เฉยๆ 72 18.0 

    ไม่ค่อยพอใจ 28 7.0 

รวม 400 100 

6. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว   

     เดินทางไปแน่นอน 115 28.7 

     น่าจะเดินทางไป 201 50.2 

     ไม่แน่ใจ 68 17.0 

     ไม่น่าจะเดินทาง 13 3.3 

     ไม่เดินทางไปแน่นอน 3 0.8 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่  4.12 พบว่า ผลการวิ เคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ ยวโดยชุมชน ของ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ประเภทของกิจกรรมที่ชื่นชอบ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่  ชื่นชอบการเรียนรู้วิถีชีวิตของ

ชาวบ้าน จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ  37.0  เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชน จ านวน 105 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และท าอาหาร
พ้ืนบ้านของชุมชน จ านวน 49 คิดเปน็ร้อยละ 12.2      
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ประเภทที่พักที่นักท่องเที่ยวเลือกพัก พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกไม่พักในชุมชน 
จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 พักรวมกับชุมชนแต่แยกสัดส่วนชัดเจน (Home Stay) จ านวน 
144 คน คิดเป็นร้อยละ 36   พักในพ้ืนที่ ที่ชุมชนจัดให้โดยเฉพาะ (Guest house) จ านวน 47 คน 
คิดเป็นนร้อยละ 11.7 และ พักรวมกับเจ้าของ (Lodge) จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ชื่นชอบ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่นชอบ อาหาร จ านวน 156 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.0  ชื่นชอบงานฝีมือ อ่ืน ๆ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0  ชื่นชอบสินค้า
หัตถกรรม 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และชื่นชอบเครื่องประดับจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ12.0 

ค่าใช้จ่ายต่อวันในการท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้จ่าย  จ านวน 501-1,000 
บาท จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ใช้จ่าย 1,001-1,500 บาท จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.0 ใช้จ่าย น้อยกว่า 500 บาท จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 และใช้จ่ายมากกว่า 2,001 
บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 

ความพึงพอใจของการท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจ 208 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52 ระดับพึงพอใจมากมีจ านวน 92 คนคิดเป็นร้อยละ 23 มีความพึงพอใจในระดับ
เฉยๆ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และไม่ค่อยพอใจ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7  

แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีแนวโน้มน่าจะเดินทาง
ไปจ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2  เดินทางไปแน่นอน จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7  
ไม่แน่ใจว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวอีก จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ไม่น่าจะเดินทางมาอีก 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และไม่เดินทางไปแน่นอน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
ตามล าดับ 
 

4.4 วิเคราะห์ความแตกต่างในการรับรู้และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในการ
เดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

4.4.1 จากสมมุติฐานข้อที่ 1 การรับรู้และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว
โดยชุมชนในพ้ืนที่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีความแตกต่างกัน 

H0 : ความคาดหวังและการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวต่อคุณค่าที่ได้ในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ความคาดหวังและการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวต่อคุณค่าที่ได้ในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
แตกต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าสถิติ Paired t-test โดยใช้การ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน และการทดสอบ
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สมมติฐานใช้ความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติหลัก(H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 
0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.13 แสดงการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

 
คุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 

ระดับความคาดหวงั ระดับการรับรู ้
 

t df  
Sig(2-tailed) 

     �̅� S.D. �̅� S.D. 

คุณค่าด้านประสบการณ์ในการเรยีนรู้ ร่วม
กิจกรรมและวัฒนธรรม 

       

1.การได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน              4.01 .986 4.06 .912 -1.118 399 0.264 

2.การได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน    3.87 .872 3.95 .916 -1.954 399 0.051 

3.การได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกบัชุมชน 3.81 .838 3.87 .958 -1.401 399 0.162 

4.การได้เรียนรู้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ                     4.19 .794 4.08 .856 2.486 399 0.013 

รวม 3.97 .727 3.99 .793 -0.686 399 0.493 

คุณค่าประสบการณ์ในความสัมพันธ์        

1.มิตรภาพระหวา่งท่านและชุมชน     4.11 .833 3.99 .901 2.949 399 0.003 

2.การต้อนรับอยา่งเป็นมิตร                4.15 .852 4.12 .904 0.714 399 0.476 

3.คนในชุมชนเสมือนเป็นญาติมิตร   3.88 1.016 3.93 .915 -1.168 399 0.244 

4.ความแตกต่างของท่านและคนในชุมชน 3.89 .974 4.00 .829 -2.407 399 0.017 

รวม 4.01 .792 4.01 .751 -0.021 399 0.983 

คุณค่าด้านอารมณ ์        

1.ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 3.94 .954 3.86 .865 1.872 399 0.062 

2. ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการรักษาวถิีชวีิต
ของชุมชนไว้ 

4.00 1.033 3.92 .903 1.989 399 0.047 

3. ดีใจที่ได้สนับสนุนการท่องเท่ียวชุมชน 4.12 .890 3.99 .848 2.978 399 0.003 

4. ผ่อนคลายอารมณ์เมื่อเข้าไปเที่ยวในชุมชน 4.15 .787 3.90 .790 7.401 399 0.000 

รวม 4.05 .805 3.92 .750 4.413 399 0.000 
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คุณค่าเชิงสารัตถะ          

1.การเดินทางเข้าไปท่องเท่ียวชุมชน มีความ
สะดวก 

3.97 .887 3.78 .801 4.068 399 0.000 

2.สถานที่ท่องเท่ียว สิ่งแวดล้อมในชุมชน
สะอาด 

4.13 .792 3.92 .808 4.761 399 0.000 

3.อาหารของชุมชนมีความสะอาด รสชาติดี       4.08 .867 3.94 .770 3.208 399 0.000 

4.พื้นที่ชุมชนมีการจัดการความสะอาด ถูก
สุขอนามัย 

4.22 .869 3.98 .793 5.019 399 0.000 

รวม 4.10 .724 3.90 .677 5.560 399 0.000 

คุณค่าด้านราคา        

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชุมชนมีราคา
เหมาะสม 

4.28 .754 3.91 .798 8.593 399 0.000 

2.ค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมชุมชนมี ราคา
เหมาะสม 

4.31 .735 3.89 .824 9.774 399 0.000 

3. ของฝากที่ระลึกในชุมชนมีราคาที่
สมเหตุสมผล 

4.20 .820 3.85 8.11 8.525 399 0.000 

4.ค่าใช้จ่ายในการพกัโฮมสเตย์มีราคาที่
เหมาะสม 

4.25 .774 3.87 .773 9.453 399 0.000 

รวม 4.26 .685 3.88 .695 11.341 399 0.000 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้จริงในคุณค่า

ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคกลาง โดย
ใช้ค่าสถิติ Paired t- test สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 

ด้านคุณค่าในด้านประสบการณ์ในการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรม โดยรวมของ
นักท่องเที่ยว มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.493 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก(H1) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H0) หมายความว่า ความคาดหวังต่อคุณค่าในด้านประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยว ไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานหลักท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ข้อ 1 การได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน  พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.264 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมุติฐานหลัก(H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H0) หมายความว่า ความ
คาดหวังกับการรับรู้จริง ในการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  
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ข้อ 2 การได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.051 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก(H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H0) หมายความว่า ความ
คาดหวังในเรื่องการได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติ  

ข้อ 3 การได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนในชุมชน  การได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน 
พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.162 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก(H1) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H0) หมายความว่า ความคาดหวังในเรื่องการได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนใน
ชุมชนไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติ 

ข้อ 4 การได้เรียนรู้พบเห็นสิ่งใหม่ๆพบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความคาดหวัง
กับการรับรู้จริง ในการได้เรียนรู้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวพึงพอใจในคุณค่าในด้านการได้เรียนรู้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ เนื่องจาก
พนักงานมีระดับการรับรู้จริง (ค่าเฉลี่ย 4.06) มากกว่าค่าความคาดหวัง (เฉลี่ย4.01)                          

คุณค่าด้านประสบการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน  โดยรวมของ
นักท่องเที่ยว มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.983 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก(H1) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H0) หมายความว่า ความคาดหวังต่อคุณค่าด้านประสบการณ์ ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานหลักท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ข้อ 1 มิตรภาพระหว่างท่านและชุมชน พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.003 ซ่ึงน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความคาดหวัง
กับการรับรู้จริง ในในเรื่องมิตรภาพระหว่างท่านและชุมชน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจในคุณค่าในมิตรภาพระหว่างท่านและชุมชน 
เนื่องจากพนักงานมีระดับการรับรู้จริง (ค่าเฉลี่ย 3.99) น้อยกว่าค่าความคาดหวัง (เฉลี่ย4.11)      

ข้อ 2 การต้อนรับอย่างเป็นมิตร พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.476ซึ่งมากกว่า 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก(H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H0) หมายความว่า ความคาดหวังใน
เรื่องการต้อนรับอย่างเป็นมิตร ไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติ  

ข้อ 3 คนในชุมชนเสมือนเป็นญาติมิตร  การได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน พบว่ามีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.244 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก(H1) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง(H0) หมายความว่า ความคาดหวังในเรื่องคนในชุมชนเสมือนเป็นญาติมิตรไม่มีความแตกต่าง
กันตามนัยส าคัญทางสถิติ 

ข้อ 4 ความแตกต่างของท่านและคนในชุมชน พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.017 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
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ความคาดหวังกับการรับรู้จริง ในความแตกต่างของท่านและคนในชุมชน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวพึงพอใจในคุณค่าในความแตกต่างของ
ท่านและคนในชุมชน เนื่องจากพนักงานมีระดับการรับรู้จริง (ค่าเฉลี่ย 4.00) มากกว่าค่าความคาดหวัง 
(เฉลี่ย3.89) 

คุณค่าด้านอารมณ์   โดยรวมของนักท่องเที่ยว มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก(H1) และยอมรับสมมติฐานรอง(H0) หมายความว่า ความ
คาดหวังต่อคุณค่าด้านอารมณ์ มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจในด้านคุณค่าด้านอารมณ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีระดับความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.05) มากกว่า
การรับรู้จริง (ค่าเฉลี่ย 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ข้อ 1 ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ของชุมชนไว้ พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.062 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก(H1) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง(H0) 
หมายความว่า ความคาดหวังในการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน ไม่มีความ
แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติ 

ข้อ 2 ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการรักษาวิถีชีวิตของชุมชนไว้ พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.476 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก(H1) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง(H0) 
หมายความว่า ความคาดหวังในเรื่องการต้อนรับอย่างเป็นมิตร ไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญ
ทางสถิติ  

ข้อ 3 ดีใจที่ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวที่เกิดจากชุมชน การได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความคาดหวังกับการรับรู้จริงคุณค่าในเรื่องความดีใจที่
ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวที่เกิดจากชุมชน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจใน คุณค่าเรื่องความดีใจที่ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวที่เกิดจาก
ชุมชน เนื่องจากพนักงานมีระดับการรับรู้จริง (ค่าเฉลี่ย 3.99) น้อยกว่าค่าความคาดหวัง (เฉลี่ย 4.12) 

ข้อ 4 ผ่อนคลายอารมณ์เมื่อเข้าไปเที่ยวในชุมชน พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ความคาดหวังกับการรับรู้จริงคุณค่าในเรื่องคุณค่าความผ่อนคลายอารมณ์เมื่อเข้าไปเที่ยวในชุมชน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจใน คุ
ความผ่อนคลายอารมณ์เมื่อเข้าไปเที่ยวในชุมชน เนื่องจากพนักงานมีระดับการรับรู้จริง (ค่าเฉลี่ย 
3.90) น้อยกว่าค่าความคาดหวัง (เฉลี่ย 4.12) 
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คุณค่าเชิงสารัตถะ  โดยรวมของนักท่องเที่ยว มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก(H1) และยอมรับสมมติฐานรอง(H0) หมายความว่า ความคาดหวัง
ต่อคุณค่าเชิงสารัตถะ มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจในด้านคุณค่าเชิงสารัตถะ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีระดับความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.10) มากกว่าการรับรู้
จริง (ค่าเฉลี่ย 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ข้อ 1 การเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวชุมชน มีความสะดวก พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก(H1) และยอมรับสมมติฐานรอง(H0) หมายความ
ว่า ความคาดหวังต่อคุณค่าเชิงสารัตถะ มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจในด้านคุณค่าเชิงสารัตถะใน
เรื่องการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวชุมชน มีความสะดวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีระดับความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 3.97) มากกว่าการรับรู้จริง (ค่าเฉลี่ย 3.78) 

ข้อ 2 สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมในชุมชนสะอาด พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก(H1) และยอมรับสมมติฐานรอง(H0) หมายความว่า 
ความคาดหวังต่อคุณค่าเชิงสารัตถะในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมในชุมชนสะอาด มีความ
แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า 
นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจในด้านคุณค่าเชิงสารัตถะ ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมในชุมชน
สะอาด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีระดับความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 
4.13) มากกว่าการรับรู้จริง (ค่าเฉลี่ย 3.92) 

ข้อ 3 อาหารของชุมชนมีความสะอาดรสชาติดี พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก(H1) และยอมรับสมมติฐานรอง(H0) หมายความว่า ความ
คาดหวังต่อคุณค่าเชิงสารัตถะในเรื่องอาหารของชุมชนมีความสะอาดรสชาติดี มีความแตกต่างกันตาม
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวไม่พึง
พอใจในด้านคุณค่าเชิงสารัตถะ ในเรื่องอาหารของชุมชนมีความสะอาดรสชาติดี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีระดับความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.08) มากกว่าการรับรู้จริง 
(ค่าเฉลี่ย 3.94) 

ข้อ 4 พ้ืนที่ชุมชนมีการจัดการความสะอาดถูกสุขอนามัย พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก(H1) และยอมรับสมมติฐานรอง(H0) หมายความ
ว่า ความคาดหวังต่อคุณค่าเชิงสารัตถะในเรื่องพ้ืนที่ชุมชนมีการจัดการความสะอาดถูกสุขอนามัย มี
ความแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็น
ว่า นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจในด้านคุณค่าเชิงสารัตถะในเรื่องพ้ืนที่ชุมชนมีการจัดการความสะอาดถูก
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สุขอนามัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีระดับความคาดหวัง 
(ค่าเฉลี่ย 4.22) มากกว่าการรับรู้จริง (ค่าเฉลี่ย 3.98) 

คุณค่าด้านราคา  โดยรวมของนักท่องเที่ยว มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก(H1) และยอมรับสมมติฐานรอง(H0) หมายความว่า ความคาดหวัง
ต่อคุณค่าด้านราคา มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจในด้านคุณค่าด้านราคา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีระดับความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.26) มากกว่าการรับรู้
จริง (ค่าเฉลี่ย 3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โดยค่าเฉลี่ยแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวยังรู้สึกว่า
ราคาของสินค้าโดยร่วมยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ ซึ่ งถือได้ว่าเป็นช่องว่างที่สามารถพัฒนาได้
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา  

ข้อ 1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชุมชนมีราคาเหมาะสม พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก(H1) และยอมรับสมมติฐานรอง(H0) หมายความ
ว่า ความคาดหวังต่อคุณค่าด้านราคา ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชุมชนมีราคาเหมาะสม มี
ความแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็น
ว่า นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจในคุณค่าด้านราคา ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชุมชนมีราคา
เหมาะสม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีระดับความคาดหวัง 
(ค่าเฉลี่ย 4.28) มากกว่าการรับรู้จริง (ค่าเฉลี่ย 3.91) 

ข้อ 2 ค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมชุมชนมีราคาที่มี ราคาเหมาะสม พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก(H1) และยอมรับสมมติฐานรอง(H0) 
หมายความว่า ความคาดหวังต่อคุณค่าด้านราคาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมชุมชนมีราคาที่มี 
ราคาเหมาะสม มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจในคุณค่าด้านราคาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรม
ชุมชนมีราคาที่มีราคาเหมาะสม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีระดับ
ความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.31) มากกว่าการรับรู้จริง (ค่าเฉลี่ย 3.89) หมายความว่าบในส่วนของราคา
ของกิจกรรมในชุมชนยังไม่เป็นไปตามที่นักท่องเที่ยวขคาดหวังเอาไว้  

ข้อ 3 ของฝากที่ระลึกในชุมชนมีราคาที่สมเหตุสมผล พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก(H1) และยอมรับสมมติฐานรอง(H0) หมายความ
ว่า ความคาดหวังต่อคุณค่าด้านราคาในเรื่องของฝากที่ระลึกในชุมชนมีราคาที่สมเหตุสมผล มีความ
แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า 
นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจในคุณค่าด้านราคาในเรื่องของฝากที่ระลึกในชุมชนมีราคาที่สมเหตุสมผล 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีระดับความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.20) 
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มากกว่าการรับรู้จริง (ค่าเฉลี่ย 3.85) หมายความว่านักท่องเที่ยวยังรู้สึกว่าราคาของสินค้ายังไม่
สมเหตุสมผล การรับรู้จริงของความสมเหตุสมผลจึงน้อยกว่าที่นักท่องเที่ยวคาดหวังไว้ 

ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายในการพักโฮมสเตย์มีราคาเหมาะสม พบว่ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก(H1) และยอมรับสมมติฐานรอง(H0) หมายความว่า 
ความคาดหวังต่อคุณค่าด้านราคาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการพักโฮมสเตย์มีราคาเหมาะสม มีความ
แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า 
นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจในด้านคุณค่าด้านราคาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการพักโฮมสเตย์มีราคาเหมาะสม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีระดับความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.25) 
มากกว่าการรับรู้จริง (ค่าเฉลี่ย 3.87) หมายความว่านักท่องเที่ยวจรู้สึกว่าได้รับคุณค่าในส่วนนี้น้อย
กว่าที่ตัวนักท่องเที่ยวคาดหวังเอาไว้ ซึ่งในการวิจัยพบว่านั้นคือช่องว่างที่ยังสามารถหรือต้องพัฒนา
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในส่วนนี้ได้ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจหรือเรียก
ได้ว่ารับรู้จริงเกินกว่าที่ตัวนักท่องเที่ยวเองคาดหวังดเอาไว้ 
 
 

4.5 ข้อมูลผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวั งและการรับรู้คุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์
และจิตวิทยา 

4.5.1 สมมุติฐานหลักข้อที่ 2 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีความแตกต่างกันในการรับรู้และคาดหวังคุณค่าของการท่องเที่ยวและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือไม่  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ( One Way 
Analysis of Variance : One Way Anova ) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ดังนั้นจะปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อมีค่าเฉลี่ยภาพรวมน้อย
กว่า 0.05  จากสมมติฐานการวิจัยข้อที่  2 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานย่อยดังนี้  

1) สมมติฐานย่อย 1 
  H0 : กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
เขตภาคกลาง ไม่แตกต่างกัน 
  H1 : กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
เขตภาคกลาง แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจ าแนกตามเพศ 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

เพศ n Mean S.D. t p 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการท่องเท่ียวโดยชุมชน ชาย 118 4.27 .538 4.413* .000 

หญิง 282 4.00 .647 

*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
จากการทดสอบค่า t-test ดังแสดงในตารางที่ 4.14 พบว่า ค่า Probability (P) 

ในภาพรวมปัจจัยเรื่องเพศของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันมีค่าความน่าจะเป็น (Probability) 
เท่ากับ .000  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่
แตกต่างกัน 

2) สมมติฐานย่อย 2 
H0 : กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ไม่แตกต่างกัน 
H1 : กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.15 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน โดยจ าแนกตามอายุ 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 4.629 4 1.157 2.986* .019 

ภายในกลุ่ม 153.111 395 .388   

รวม 157.740 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.15 พบว่าภาพรวมความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกตาม

อายุที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .019 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก 
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H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความคาดหวัง
ที่แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญท่ี 0.05 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.16 

 
 

ตารางที่ 4.16 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
จ าแนกตามอายุ 
 
 
อายุ 

ภาพรวมด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชมุชน 

 15-24 ปี 25 – 34 ป ี 35 – 44 ป ี 45 – 54 ป ี 55 – 60 ปีขึ้นไป 

�̅� 4.30 4.01 4.14 4.18 4.50 
15 - 24 ป ี 4.30  .296* .160 .129 -.196 
25 – 34 ป ี 4.01  - -.136 -.167 -.492 
35 – 44 ป ี 4.14   - -.031 -.356 
45 – 54 ป ี 4.18    - -.325 
55 – 60 ปีขึ้นไป 4.50     - 

 
จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่

ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว (โดยวิธี Least Significant Difference : LSD ) ที่มีอายุแตกต่างกัน 
ภาพรวมด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนพบว่า กลุ่มตัวอย่าง อายุ 15-24 ปี มีความ
คาดหวังในคุณค่ามากกว่ากลุ่มอายุ 25-34 ปี  

3) สมมติฐานย่อย 3 
H0 : กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพครอบครัวแตกต่างกัน มีความคาดหวัง ในการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
  H1 : กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพครอบครัวแตกต่างกัน มีความคาดหวัง ในการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 4.17 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม .885 3 1.546 3.999* 0.008 

ภายในกลุ่ม 156.855 396 .387   

รวม 157.740 399    
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*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่าภาพรวมความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกตาม

สถานภาพครอบครัวที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .008 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าสถานภาพครอบครัวที่
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความคาดหวังที่แตกต่างกัน ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD 
ดังตารางที่ 4.18 ด้านล่าง 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 
 

สถานภาพ ภาพรวมด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชมุชน 

 โสด แต่งงาน/ยังไม่มีบุตร แต่งงานมีบุตรแล้ว อย่า/หมา้ย 

�̅�  4.12 4.17 3.84 4.07 
โสด 4.12 - -.054 .279* .046 
แต่งงาน/ยังไม่มีบุตร 4.17  - .333* .100 
แต่งงานมีบุตรแล้ว 3.84   - -.234 
อย่า/หมา้ย 4.07    - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่

ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว (โดยวิธี Least Significant Difference : LSD ) ที่มีสถานภาพแตกต่าง
กัน ในภาพรวมด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่โสดและแต่งงาน
แต่ยังไม่มีบุตรมีความคาดหวังมากกว่ากลุ่มท่ีแต่งงานมีบุตรแล้ว  

4) สมมติฐานย่อย 4 
H0 : กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยว โดย

ชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยว โดย

ชุมชน แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.19 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกตามรายได้ 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 12.740 8 1.593 4.294* 0.000 

ภายในกลุ่ม 144.999 391 .371   

รวม 157.740 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
จากตารางที่ 4.19 พบว่าภาพรวมความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกตาม

รายได้ที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน
หลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่ารายได้ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความ
คาดหวังที่แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญที่ 0.05 โดยการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดัง
ตารางที่ 4.20 ด้านล่าง 

 
ตารางที่ 4.20 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
จ าแนกตามรายได ้
 
 
 
รายได ้

ภาพรวมด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
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�̅�  4.37 4.32 3.87 4.10 4.20 3.82 4.11 4.15 4.03 
น้อยกว่า 10,000 4.37 - .049 .493* .269 .164 .549* .253 .215 .333 
10,001-15,000 4.32  - .444* .220* .116 .500* .204 .166 .285 

15,001-20,000 3.87   - -.223* -.328* .056 -.240 -.277* -.159 
20,001-25,000 4.10    - -.105 .279 -.016 -.054 .064 
25,001-30,000 4.20     - .384* .088 .051 .169 
30,001-35,000 3.82      - -.296 -.333* -.215 
35,001-40,000 4.11       - -.038 .081 
40,001-45,000 4.15        - .118 
45,001ขึ้นไป 4.03         - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.20  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว (โดยวิธี Least Significant Difference : LSD ) ที่มีรายได้แตกต่างกัน 
ภาพรวมคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้น้อยว่า 10,000 บาท มีความคาดหวังมากกว่ากลุ่มที่มี
รายได้ 15,000-20,000 บาทและ 30,001-35,000 บาท 

กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้10,001-15,000บาท มีความคาดหวังมากกว่ากลุ่มที่มี
รายได้ 15,000-20,000 บาท , 20,001-25,000 บาทและ 30,001-35,000 บาท  

กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้15,000-20,000 บาท มีความคาดหวังน้อยกว่ากลุ่มที่มี
รายได้ 20,001-25,000 บาท 25,001-30,000 บาทและ 40,001-45,000 บาท 

กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้25,001-30,000 บาท มีความคาดหวังมากกว่ากลุ่มที่มี
รายได3้0,001-35,000 บาท  

5) สมมติฐานย่อย 5 
H0 : กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยว

โดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยว

โดยชุมชน แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.21 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม .885 3 .295 .744 0.526 

ภายในกลุ่ม 156.855 396 .396   

รวม 157.740 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05      
 
จากตารางที่ 4.21 พบว่าความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกตามระดับ

การศึกษาที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ 0.526 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีความคาดหวังที่ไม่แตกต่างกันจึงยอมรับมติฐานหลัก H0 ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกันตามนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
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6) สมมติฐานย่อย 6 
H0 : กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ในเขตภาคกลาง ไม่แตกต่างกัน 
H1 : กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ในเขตภาคกลาง แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.22 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกตามอาชีพ 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 4.563 4 1.141 2.942* 0.020 

ภายในกลุ่ม 153.177 395 .388   

รวม 157.740 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05       
 
จากตารางที่ 4.22  พบว่าภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกันมีความ

คาดหวังเกี่ยวกับคุณค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยภาพรวมมีค่า Sig.
เท่ากับ 0.020 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธมติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้
เห็นว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีความคาดหวังที่แตกต่างกัน  ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดัง
ตารางที่ 4.23 ด้านล่าง 

 
ตารางที่ 4.23 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
จ าแนกตามอาชีพ 
 

 
 

อาชีพ 

ภาพรวมด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชมุชน 

 

รับ
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รัฐ

วิส
าห

กิจ
 

พน
ักง

าน
เอ

กช
น 

ธุร
กิจ

ส่ว
นต

วั 

อื่น
 ๆ

 

�̅�  4.13 4.05 4.14 4.11 3.84 

รับราชการ 4.13 - .078 -.007 .024 .294* 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.05  - -.085 -.054 .216 
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พนักงานเอกชน 4.14   - .031 .301* 

ธุรกิจส่วนตวั 4.11    -  .270* 

อื่น ๆ 3.84     - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.23  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่

ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว (โดยวิธี Least Significant Difference : LSD ) ที่มีอาชีพแตกต่างกัน 
ในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่รับราชการ พนักงานเอกชนและธุรกิจส่วนตัว มี
ความคาดหวังมากกว่า กลุ่มอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

7) สมมติฐานย่อย 7 
H0 : กลุ่มตัวอย่างที่มาจากทวีปแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : กลุ่มตัวอย่างที่มาจากทวีปแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.24 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกตามทวีปอาศัยของนักท่องเที่ยว 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 7.523 3 2.508 6.611* 0.000 

ภายในกลุ่ม 150.216 396 .379   

รวม 157.740 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05       
 
จากตารางที่ 4.24 พบว่าภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปต่างกันมีความ

คาดหวังเก่ียวกับคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
ภาพรวมมีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธมติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐาน
รอง H1 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่แตกต่างกัน ซึ่งได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD เพ่ือเปรียบเทียบรายคู่ ดังตารางที่ 
4.25 ด้านล่าง 
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
จ าแนกตามทวีปที่อาศัย 
 

 
 

ทวีป 

ภาพรวมด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชมุชน 

 

ทว
ีปอ

เม
ริก

าใ
ต้ 

ทว
ีปย

ุโร
ป 

ทว
ีปอ

อส
เต

รเลี
ย 

ทว
ีปเ

อเ
ชีย

 

�̅�  4.15 3.05 3.50 4.10 
ทวีปอเมริกาใต้ 4.15 - 1.100* .650 .052 
ทวีปยุโรป 3.05  - -.450 -1.048* 
ทวีปออสเตรเลีย 3.50   - -.598 
ทวีปเอเชีย 4.10    - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.25  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่

ของกลุ่มตัวอย่าง ที่มาจากทวีปต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น พบว่า 
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปอเมริกาใต้มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน มากกว่า
นักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปยุโรปและนักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปมีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปเอเชีย 

8) สมมติฐานย่อย 8 
H0 :กลุ่มตัวอย่างจากประเทศต่างกัน มีความคาดหวังในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ไม่แตกต่างกัน 
H1 :กลุ่มตัวอย่างจากประเทศต่างกัน มีความคาดหวังในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.26 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกจากประเทศท่ีแตกต่างกัน 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 1.624 2 .812 2.065 .128 

ภายในกลุ่ม 156.116 397 .393   

รวม 157.740 399    
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จากตารางที่ 4.26  พบว่าภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศต่างกันมี

ความคาดหวังเกี่ยวกับคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่แตกต่างกัน โดยภาพรวมมีค่า Sig.เท่ากับ 
0.128 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับมติฐานหลัก H0  และปฏิเสธสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่า
นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศแตกต่างกันมีความคาดหวังที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

9) สมมติฐานย่อย 9 
H0 : กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างกัน มีความคาดหวังต่อ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างกัน มีความคาดหวังต่อ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.27 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างกัน 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 41.496 3 13.832 47.120 .000 

ภายในกลุ่ม 116.244 396 .294   

รวม 157.740 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05       
 
จากตารางที่ 4.27  พบว่าภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างกันมีความคาดหวังเกี่ยวกับคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างกัน โดยภาพรวมมีค่า 
Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธมติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดง
ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างกันมีความคาดหวังที่แตกต่างกัน ทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.28 ด้านล่าง 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
จ าแนกตามพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 

พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

ภาพรวมด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชมุชน 

 

น้อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

�̅�  3.18 3.81 4.05 4.38 
น้อย 3.18 - -.632* -.873* -1.200* 
ปานกลาง 3.81  - -.450 -1.048* 
มาก 4.05   - -.327* 
มากที่สุด 4.38    - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.28  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่

ของกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนต่างกันนั้น พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยมีความคาดหวังต่อ
คุณค่าการท่องเที่ยวน้อยกว่ากลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมปานกลาง กลุ่มมาก และกลุ่มมากที่สุด 

 
 
10) สมมติฐานย่อย 10 
H0 : กลุ่มตัวอย่างที่ มีความสนใจต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : กลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.29 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกจากความสนใจทีต่่างกัน 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 68.538 3 22.846 101.422 .000 

ภายในกลุ่ม 89.202 396 .225   

รวม 157.740 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05       
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จากตารางที่ 4.29  พบว่าภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจที่ต่างกัน มี

ความคาดหวังเกี่ยวกับคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างกัน โดยภาพรวมมีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิ เสธมติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้ เห็นว่า
นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจที่ต่างกันมีความคาดหวังที่แตกต่างกัน ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี 
LSD ดังตารางที่ 4.30 ด้านล่าง 

 
ตารางที่ 4.30 แสดงสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ด้านความคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยว จ าแนกตาม
ความสนใจ 
 

 
 

ความสนใจในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ภาพรวมด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชมุชน 

 
น้อ

ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

�̅�  3.90 3.38 3.89 4.44 
น้อย 3.90 - .521 .014 -.544* 
ปานกลาง 3.38  - -.507* -1.065* 
มาก 3.89   - -.558* 
มากที่สุด 4.44    - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.30  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่

ของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนต่างกันนั้น พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจน้อย ความสนใจปานกลาง 
ความสนใจมาก มีความคาดหวังต่อคุณค่าการท่องเที่ยวน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีความสนใจมากท่ีสุด และกลุ่ม
ที่มีความสนใจปานกลางมีความคาดหวังน้อยกว่ากลุ่มที่มีความสนใจมาก 

11) สมมติฐานย่อย 11 
H0 : กลุ่มตัวอย่างที่มีการแสดงความเห็นต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยว

โดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : กลุ่มตัวอย่างที่มีการแสดงความเห็นต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยว

โดยชุมชน แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.31 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกจากความเห็นที่ต่างกัน 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 74.488 3 24.829 118.103 .000* 

ภายในกลุ่ม 83.252 396 .210   

รวม 157.740 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05       
 
จากตารางที่ 4.31  พบว่าภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่มคีวามเห็นที่ต่างกัน มีความ

คาดหวังเกี่ยวกับคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างกัน โดยภาพรวมมีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่
มีความเห็นที่ต่างกันต่างกันมีความคาดหวังที่แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ ทดสอบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.32 ด้านล่าง 

 
ตารางที่ 4.32 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
จ าแนกตามระดับความเห็นที่ต่างกัน 
 

 
 

พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

ภาพรวมด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชมุชน 

 

น้อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

�̅�  3.50 3.23 3.87 4.43 
น้อย 3.50 - .273 -.372 -.925* 
ปานกลาง 3.23  - -.646* -1.198* 
มาก 3.87   - -.553* 
มากที่สุด 4.43    - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.32  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีระดับความเห็นที่ต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่างกัน
นั้น พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีระดับความเห็นที่ต่างกันน้อย มีความคาดหวังต่อคุณค่าการท่องเที่ยว
น้อยกว่ากลุ่มที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด กลุ่มที่มีระดับความคิดเห็นปานกลางมีความคาดหวัง
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น้อยกว่ากลุ่มที่มีความคิดเห็นมากและมากที่สุด และกลุ่มที่มีระดับความคิดเห็นมากมีความคาดหวัง
น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

12) สมมติฐานย่อย 12 
H0 : ช่วงเวลาการเดินทางที่ต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความคาดหวังต่อการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : ช่วงเวลาการเดินทางที่ต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความคาดหวังต่อการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.33 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกตามช่วงเวลาท่องเที่ยว 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 2.458 2 1.229 3.142* .044 

ภายในกลุ่ม 155.282 397 .391   

รวม 157.740 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05       
จากตารางที่4.33 พบว่าภาพรวมความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกจาก

ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทางที่ต่างกันนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .044 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการเลือก
ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวต่างกันมีความคาดหวังที่แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ ทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.34 ด้านล่าง 

 
ตารางที่ 4.34 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ความคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
จ าแนกตามช่วงเวลาท่องเที่ยว 
 

 
 

ช่วงวันที่เดินทาง 

ภาพรวมความคาดหวัง 

 
 

วัน
จัน

ทร
์- 

วัน
พฤ

หัส
บด

 ี

วัน
ศุก

ร-์ 
วัน

อา
ทิต

ย ์

วัน
หย

ุด 
นัก

ขัต
ฤก

ษ ์

�̅�  4.25 4.15 4.01 
วันจันทร์-วันพฤหัสบด ี 4.25 - .095 .235 
วันศุกร์-วันอาทิตย ์ 4.15  - .140* 
วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 4.01   - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.34  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว (โดยวิธี Least Significant Difference : LSD ) ที่มีพฤติกรรมการ
เลือกช่วงวันเดินทางต่างกันนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการเลือกช่วงวันศุกร์-วัน
อาทิตย์มีความคาดหวังมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเที่ยวในวันวันหยุด
นักขัตฤกษ ์

13) สมมติฐานย่อย 13 
 H0 : นักท่องเที่ยวเดินทางในช่วงเดือนที่ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเที่ยวเดินทางในช่วงเดือนที่ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.35 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกตามช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเดินทาง 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 1.104 2 .552 1.399 .248 

ภายในกลุ่ม 156.636 397 .395   

รวม 157.740 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05       
 

จากตารางที่ 4.35 พบว่าภาพรวมความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกจาก 
ช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเดินทางที่แตกต่างกันนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .248 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมุติฐานหลัก H0  และปฏิเสธสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการเลือก
เดือนในการท่องเที่ยวต่างกัน มีความคาดหวังที่ไม่แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญที่ 0.05  

14) สมมติฐานย่อย 14 
H0 : วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยว

โดยชุมชนไม่แตกต่างกัน 
H1 : วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยว

โดยชุมชนแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.36 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวที่ต่างกัน 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 24.925 5 4.985 14.788 .000 

ภายในกลุ่ม 132.814 394 .337   

รวม 157.740 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05      
 
จากตารางที่ 4.36 พบว่าภาพรวมความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกจาก 

วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวที่แตกต่างนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว
ต่างกัน มีความคาดหวังที่แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญที่ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ ทดสอบความแตกต่างราย
คู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.37 ด้านล่าง 

 
ตารางที่ 4.37 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ความคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย 
จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน  
 

 
 

วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 

ภาพรวมของคุณค่าในการท่องเทีย่ว 

 

พัก
ผ่อ

น 

ธุร
กิจ

 

ปร
ะช

ุม 
สัม

มน
า 

ดูแ
ลส

ุขภ
าพ

 

หา
ปร

ะส
บก

าร
ณ์ก

าร

ท่อ
งเท

ี่ยว
ให

ม่ๆ
 

คว
าม

สน
ุกส

นา
นแ

ละ

คว
าม

บัน
เท

ิง 

�̅�  4.13 4.08 4.30 2.70 4.04 4.27 

พักผ่อน 4.13 - .046 -.173 1.427* .085 -.140 
ธุรกิจ 4.08  - -.219 1.381* .040 -.185 
ประชุม สัมมนา 4.30   - 1.600* .259 .033 
ดูแลสุขภาพ 2.70    - -1.341* -1.567* 
หาประสบการณ์การท่องเท่ียวใหม่ๆ 4.04     - -.225 
ความสนุกสนานและความบันเทิง 4.27      - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.37  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่

ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว (โดยวิธี Least Significant Difference : LSD ) ที่มีวัตถุประสงค์ใน
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การท่องเที่ยวที่แตกต่างกันต่อความคาดหวังในภาพรวมด้านคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ในการพักกผ่อน, ธุรกิจ, ประชุม สัมมนา มีความ
คาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ในการดูแลสุขภาพ และ
นักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ในการดูแลสุขภาพ มีความคาดหวังในคุณค่าที่น้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประสบการณ์การท่องเที่ยวและวัตถุประสงค์เพ่ือหาความสนุกและความบันเทิง 

15) สมมติฐานย่อย 15 
H0 : นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวจ านวนครั้งต่างกัน มีความคาดหวังต่อการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวจ านวนครั้งต่างกัน มีความคาดหวังต่อการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.38 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกตามจ านวนครั้งที่นักท่องเที่ยวเดินทาง 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 5.451 2 2.726 7.105* .001 

ภายในกลุ่ม 152.289 397 .384   

รวม 157.740 399    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05       

 
จากตารางที่ 4.38 พบว่าภาพรวมความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกจาก 

จ านวนครั้งที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มีจ านวน
ครั้งที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังที่แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญที่ 0.05 
อย่างน้อย 1 คู่ ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.39 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ความคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย 
จ าแนกตามจ านวนครั้งในการท่องเที่ยวที่ต่างกัน 
 

 
 

จ านวนครั้งในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

ภาพรวมของคุณค่าในการท่องเทีย่ว 

 1 
คร

ั้ง 

2-
3 

คร
ั้ง 

มา
กก

ว่า
 3

 ค
รั้ง

 

�̅�  3.85 4.13 4.14 

1 ครั้ง 3.85 - -.283* -.291* 
2-3 ครั้ง 4.13  - -.009 
มากกว่า 3 ครั้ง 4.14   - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.39  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว (โดยวิธี Least Significant Difference : LSD ) ที่มีจ านวนครั้งในการ
ท่องเที่ยวแตกต่างกันต่อความคาดหวังในภาพรวมของคุณค่าในการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวที่มี การเดินทาง 1 ครั้ง มีความคาดหวังในการท่องเที่ยวน้อยกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่
เดินทาง2-3 ครั้ง และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากกว่า 3 ครั้ง 

16) สมมติฐานย่อย 16 
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีการหาข้อมูลการท่องเที่ยวต่างกัน มีความคาดหวังต่อการ

ท่องเที่ยว ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีการหาข้อมูลการท่องเที่ยวต่างกัน มีความคาดหวังต่อการ

ท่องเที่ยว แตกต่างกัน 
ตารางที่ 4.40 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกตามพฤติกรรมการหาข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 5.302 3 1.767 4.591* .004 

ภายในกลุ่ม 152.437 396 .385   

รวม 157.740 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05      
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จากตารางที่ 4.40  พบว่าภาพรวมความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกจาก 
จ าแนกตามพฤติกรรมการหาข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .004 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการ
หาข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังที่แตกต่างกัน อย่างน้อย 1 คู่ 
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.41 ด้านล่าง 
 
ตารางที่ 4.41 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ความคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
จ าแนกตามพฤติกรรมการหาข้อมูลการท่องเที่ยว 
 

 
 

พฤติกรรมการหาข้อมูลการท่องเที่ยว 

ภาพรวมของคุณค่าในการท่องเทีย่ว 

 เว็บ
ไซ

ต์ 

เฟ
สบ

ุ๊ค 

โท
รท

ัศน
 ์

อื่น
ๆ 

�̅�  4.15 3.97 4.47 4.30 

เว็บไซต์ 4.15 - .181* -.316 -.151 
เฟสบุ๊ค 3.97  - -.497* -.332 
โทรทัศน ์ 4.47   - .165 
อื่นๆ 4.30    - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ 
(วิธี LSD ) จากพฤติกรรมการหาข้อมูลการท่องเที่ยวที่ต่างกันต่อความคาดหวังคุณค่าในการท่องเที่ยว 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ มีความคาดหวังที่มากกว่ากลุ่มที่รับ
ข้อมูลทางเฟสบุ๊ค กลุ่มที่มีการหาข้อมูลผ่านทางเฟสบุ๊ค มีความคาดหวังที่น้อยกว่ากลุ่มที่รับข้อมูลทาง
โทรทัศน์ 

17) สมมติฐานย่อย 17 
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาเที่ยวต่างกัน มีความคาดหวังในการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาเที่ยวต่างกัน มีความคาดหวังในการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.42 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกตามพฤติกรรมจ านวนวันท่องเที่ยวที่ต่างกัน 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม .916 2 .458 1.159 .315 

ภายในกลุ่ม 156.824 397 .395   

รวม 157.740 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05      
 

จากตารางที่ 4.42 พบว่าภาพรวมความคาดหวังของนักท่องเที่ยวจ าแนกตาม
พฤติกรรมเลือกจ านวนวันท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .315 มากกว่า 0.05 จึงยอม
สมมุติฐานหลัก H0  แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการเลือกจ านวนวันท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีความคาดหวัง
ที่ไม่แตกต่างกัน   

18) สมมติฐานย่อย 18 
H0 : นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.43 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกตามความชื่นชอบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 3.560 4 .890 2.280 .060 

ภายในกลุ่ม 154.179 395 .390   

รวม 157.740 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05     
 

จากตารางที่ 4.43 พบว่าภาพรวมความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกตาม
พฤติกรรมความชอบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .060 ซึ่ง
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มากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก H0  และปฏิเสธสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรม
ความชอบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังที่ไม่แตกต่างกัน  

 
19) สมมติฐานย่อย 19  
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีบุคคลอิทธิพลต่างกันมีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีบุคคลอิทธิพลต่างกันมีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.44 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพล 
 
ปัจจัยดา้นความคาดหวังในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นคาดหวังในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 4.272 5 .854 2.193 .054 

ภายในกลุ่ม 153.468 394 .390   

รวม 157.740 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05       
 

จากตารางที่ 4.44 พบว่าภาพรวมความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกตาม
ความแตกต่างของบุคคลที่มีอิทธิพลในการท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .054 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึง
ยอมรับสมมุติฐานหลัก H0  และปฏิเสธสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมความแตกต่างของ
บุคคลที่มีอิทธิพลในการท่องเที่ยวมีความคาดหวังที่ไม่แตกต่างกัน  

 
20) สมมติฐานย่อย 20 
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่

แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.45 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน โดยจ าแนกตามเพศ 
 
ปัจจัยการรบัรู้จริงในคุณค่าการท่องเทีย่วโดยชุมชน เพศ n Mean S.D. t p 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการท่องเท่ียวโดยชุมชน ชาย 118 3.97 .563 .614 * .540 

หญิง 282 3.93 .638 

*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 

จากการทดสอบค่า t-test ดังแสดงในตารางที่ 4.45  พบว่า ค่า Probability(P) 
ในภาพรวมปัจจัยเรื่องเพศของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันมีค่าความน่าจะเป็น (Probability) 
เท่ากับ .540  ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ การยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้จริงในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่
ไม่แตกต่างกัน 
 

21) สมมติฐานย่อย 21 
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่

แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.46 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง การรับรู้จริงที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
โดยจ าแนกตามอายุ 
 
ปัจจัยดา้นการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 3.584 4 .896 2.389 .050 

ภายในกลุ่ม 148.131 395 .375   

รวม 151.715 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.46 พบว่า ภาพรวมนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกันมีการรับรู้จริง
เกี่ยวกับคุณค่าของการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.05 ซึ่งแสดงว่า นักท่องเที่ยวที่มี
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อายุต่างกันมีการรับรู้จริงในคุณค่าทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.47 

 
ตารางที่ 4.47 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ การรับรู้จริงในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
จ าแนกตามอายุ 
 

 
อายุ 

ภาพรวมของคุณค่าในการท่องเทีย่ว 

 15-24 ปี 25 – 34 ป ี 35 – 44 ป ี 45 – 54 ป ี 55 – 60 ปีขึ้น
ไป 

�̅� 4.04 3.75 4.16 4.11 3.75 
15 - 24 ป ี 4.04 - .143 .012 -.270 -.177 
25 – 34 ป ี 3.75  - -.131 -.413* -.320 
35 – 44 ป ี 4.16   - -.282 -.189 
45 – 54 ป ี 4.11    - .093 
55 – 60 ปีขึ้นไป 3.75     - 

 
จากตารางที่ 4.47  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่

ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว (โดยวิธี Least Significant Difference : LSD ) ที่มีอายุแตกต่างกัน 
ในด้านการรับรู้จริงต่อภาพรวมของคุณค่าในการท่องเที่ยว  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 25-34 ปี มีการรับรู้
จริงต่อภาพรวมของคุณค่าในการท่องเที่ยวน้อยกว่ากลุ่มอายุ 45-54 ปี  

 
22) สมมติฐานย่อย 22 
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพครอบครัวแตกต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพครอบครัวแตกต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนใน แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.48 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 
 
ปัจจัยการรบัรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 1.846 3 .615 1.626 0.183 

ภายในกลุ่ม 149.870 396 .378   

รวม 151.715 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     
จากตารางที่ 4.48 พบว่าภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพครอบครัวต่างกัน

มีการรับรู้จริงเกี่ยวกับคุณค่าของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นมีค่า Sig. เท่ากับ  0.183 ซึ่งแสดงว่า
สถานภาพของครอบครัวที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการรับรู้จริงในคุณค่าของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
23) สมมติฐานย่อย 23 
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่

แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน มีการรับรู้จริงงต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.49 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง การรับรู้จริงที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกตามรายได้ 
 
ปัจจัยการรบัรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 11.310 8 1.414 3.937* 0.000 

ภายในกลุ่ม 140.405 391 .359   

รวม 151.715 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05     
 

จากตารางที่ 4.49 พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 จึงปฎิเสธสมมุติฐาน H0 และ
ยอมรับสมมุติฐาน H1 ซึ่งแสดงว่า ภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกันมีการรับรู้จริงเกี่ยวกับ
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คุณค่าในการท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ จึง
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.50 

 
ตารางที่ 4.50 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ การรับรู้จริงในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ าแนก
ตามรายได ้
 

 
 

รายได ้

ภาพรวมของคุณค่าในการท่องเทีย่ว 

 

น้อ
ยก

ว่า
 1

0,0
00

 

10
,00

1-
15

,00
0 

15
,00

1-
20

,00
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20
,00
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,00
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,00

1-
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,00
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30
,00

1-
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,00
0 

35
,00

1-
40

,00
0 

40
,00

1-
45

,00
0 

45
,00

1ข
ึ้นไ

ป 

�̅�  4.45 4.02 3.82 3.91 4.05 3.72 3.94 4.04 3.63 

น้อยกว่า 10,000 4.45 - .429* .626* .536* .396* .724* .508* .407* .818* 
10,001-15,000 4.02  - .196* .106 -.034 .295* .079 -.023 .389 

15,001-20,000 3.82   - -.090 -.230 .098 -.118 -.219 .193 
20,001-25,000 3.91    - -.140 .188 -.028 -.129 .283 
25,001-30,000 4.05     - .328 .113 .011 .423 
30,001-35,000 3.72      - -.216 -.317 .094 
35,001-40,000 3.94       - -.102 .310 
40,001-45,000 4.04        - .412 
45,001ขึ้นไป 3.63         - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.50  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว (โดยวิธี Least Significant Difference : LSD ) ที่มีรายได้แตกต่างกัน 
ในการรับรู้จริงต่อภาพรวมของคุณค่าในการท่องเที่ยวพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้น้อยว่า 10,000 บาท มีการรับรู้จริงมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ 
10,001-15,000 บาท, 15,000-20,000 บาท, 20,001-25,000 บาท, 25,001-30,000 บาท, 30,001-
35,000 บาท, 35,001-40,000 บาท,  40,001-45,000 บาทและ 45,001 บาทข้ึนไป 

กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท มีรับรู้จริงมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ 
15,001-20,000บาท และ30,001-35,000 บาท 
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24) สมมติฐานย่อย 24 
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.51 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง การรับรู้จริงที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
ปัจจัยการรบัรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 1.522 3 .507 1.337 0.262 

ภายในกลุ่ม 150.193 396 .379   

รวม 151.715 399    
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05     
 

จากตารางที่ 4.51 พบว่าภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกันมีการรับรู้จริง
เกี่ยวกับคุณค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยภาพรวมมีค่า Sig.เท่ากับ 0.262 
ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้จริงที่ไม่แตกต่างกันจึงยอมรับมติ
ฐานหลัก H1   

25) สมมติฐานย่อย 25  
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่

แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.52 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง การรับรู้จริงที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกตามอาชีพ 
 
ปัจจัยการรบัรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 2.102 4 .526 1.387 .238 

ภายในกลุ่ม 149.613 395 .379   

รวม 151.715 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05       
 
จากตารางที่ 4.52 ภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกันมีการรับรู้จริง

เกี่ยวกับคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น พบว่าโดยมีค่า Sig.เท่ากับ 0.238 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึง
ยอมรับสมมุติฐานหลัก H0  และปฏิเสธสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีการ
รับรู้จริงในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ไม่แตกต่างกัน 

 

26) สมมติฐานย่อย 26 
H0 : นักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปต่างกันมีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่

แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.53 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง การรับรู้จริงที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกตามทวีป 
 
ปัจจัยการรบัรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 8.270 3 2.757 7.610* 0.000 

ภายในกลุ่ม 143.445 396 .362   

รวม 151.715 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 

จากตารางที่ 4.53 พบว่า โดยภาพรวมมีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มาจากทวีป
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ต่างกันมีการรับรู้จริงในคุณค่าการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่าง
น้อย 1 คู่ จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.54  

 
ตารางที่ 4.54 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ การรับรู้จริงการในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกตามทวีปที่จากมาของนักท่องเที่ยว 
 

 
 

ทวีป 

ภาพรวมของคุณค่าในการท่องเทีย่ว 

 

ทว
ีปอ

เม
ริก

าใ
ต้ 

ทว
ีปย

ุโร
ป 

ทว
ีปอ

อส
เต

รเลี
ย 

ทว
ีปเ

อเ
ชีย

 

�̅�  3.80 3.05 2.90 3.96 

ทวีปอเมริกาใต้ 3.80 - .750 .900 -.162 
ทวีปยุโรป 3.05  - .150 -.912* 
ทวีปออสเตรเลีย 2.90   - -1.062* 
ทวีปเอเชีย 3.96    - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.54  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว (โดยวิธี Least Significant Difference : LSD ) ที่มาจากทวีปต่างกัน
ในด้านการรับรู้จริงต่อภาพรวมของคุณค่าในการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มาจากทวีปยุโรปและ
ทวีปเอเชียมีการรับรู้จริงน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปเอเชีย 

 
27) สมมติฐานย่อย 27 
H0 : นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยว ไม่

แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยว 

แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.55 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง การรับรู้จริงที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกจากประเทศท่ีอยู่ของนักท่องเที่ยว 
 
ปัจจัยการรบัรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 1.500 2 .750 1.983 .139 

ภายในกลุ่ม 150.215 397 .378   

รวม 151.715 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05      
 

จากตารางที่ 4.55 พบว่า โดยภาพรวมมีค่า Sig.เท่ากับ 0.139 ซึ่งมากกว่า 0.05 
จึงยอมรับมติฐานหลัก H0  และปฏิเสธสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มาจาก
ประเทศต่างกันมีการรับรู้จริงในคุณค่าของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ไม่แตกต่างกัน   
 

28) สมมติฐานย่อย 28 
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีระดับการเข้าร่วมกิจกรรมที่ต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีระดับการเข้าร่วมกิจกรรมที่ต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.56 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง การรับรู้จริงที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกจากระดับการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ปัจจัยดา้นการรับรู้จริงในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 67.875 14 4.848 22.263 .000 

ภายในกลุ่ม 83.840 385 .218     

รวม 151.715 399       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05       
 

จากตารางที่ 4.56 พบว่าภาพรวมการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกตาม

ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .000 

ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่า
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ภาพรวมความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีการรับรู้จริงที่
แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญที่ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดัง
ตารางที่ 4.57 

 
ตารางที่ 4.57 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ด้านการรับรู้จริงในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
จ าแนกตามระดับการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

ภาพรวมการรับรู้ในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชมุชน 

 

น้อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

�̅�  3.22 3.54 3.89 4.29 

น้อย 3.22 - -.320* -.668* -1.076* 
ปานกลาง 3.54  - -.348* -.756* 
มาก 3.89   - -.409* 
มากที่สุด 4.29    - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.57  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนต่างกันนั้น พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยมีการรับรู้ต่อคุณค่าการ
ท่องเที่ยวน้อยกว่ากลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมปานกลาง กลุ่มมาก และกลุ่มมากที่สุด  

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมปานกลางมีการรับรู้ต่อคุณค่า
การท่องเที่ยวน้อยกว่ากลุ่มที่ เข้าร่วมกิจกรรมมาก และกลุ่มมากที่สุด  และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมมากมีการรับรู้ต่อคุณค่าการท่องเที่ยวน้อยกว่ากลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม
มากที่สุด  

29) สมมติฐานย่อย 29 
H0 : ระดับความสนใจในการท่องเที่ยวชุมชนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีการ

รับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : ระดับความสนใจในการท่องเที่ยวชุมชนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีการ

รับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.58 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง การรับรู้จริงที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกตามระดับความสนใจในการท่องเที่ยวชุมชน 
 
ปัจจัยดา้นการรับรู้จริงในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 84.058 11 7.642 43.823 .000 

ภายในกลุ่ม 67.657 388 .174     

รวม 151.715 399       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05      
  

จากตารางที่ 4.58 พบว่าภาพรวมการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกตาม

ระดับความสนใจในการท่องเที่ยวชุมชนที่แตกต่างกันนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึง

ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าระดับความสนใจในการ
ท่องเที่ยวชุมชนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีการรับรู้จริงที่แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญที่ 0.05 
อย่างน้อย 1 คู่ จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.59 
 
ตารางที่ 4.59 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ด้านการรับรู้จริงในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
จ าแนกความสนใจที่ต่างกัน 
 
 
 
ความสนใจในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ภาพรวมด้านการรบัรู้ในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชมุชน 

 

น้อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

�̅�  3.58 3.30 3.73 4.30 

น้อย 3.58 - .279 -.154 -.724* 
ปานกลาง 3.30  - -.433* -1.003* 
มาก 3.73   - -.570* 
มากที่สุด 4.30    - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.59  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อคุณค่าการ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชนต่างกันนั้น พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจน้อย มีการรับรู้น้อยกว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความสนใจมากท่ีสุด  

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจปานกลาง มีการรับรู้คุณค่าน้อยกว่ากลุ่มที่มีความ
สนใจมากและมากที่สุดและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจมากมีการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวน้อย
กว่ากลุ่มที่มีการรับรู้มากท่ีสุด  

 
30) สมมติฐานย่อย 30 
H0 : ระดับความคิดเห็นในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว 

มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : ระดับความคิดเห็นในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว 

มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.60 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง การรับรู้จริงที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกตามระดับความคิดเห็นที่ต่างกัน 
 
ปัจจัยดา้นการรับรู้จริงในคุณค่า
การท่องเที่ยวโดยชมุชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมดา้นการรับรู้จริงในคุณค่า
การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 64.373 11 5.852 25.997 .000 

ภายในกลุ่ม 87.342 388 .225     

รวม 151.715 399       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่4.60 พบว่าภาพรวมการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกตาม
ระดับความคิดเห็นในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่า
ระดับความคิดเห็นในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีการรับรู้จริงที่แตกต่าง
กัน ตามนัยส าคัญท่ี 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.61 
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ตารางที่ 4.61 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ด้านการรับรู้ในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
จ าแนกตามระดับความเห็นที่ต่างกัน 
 

 
 

พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

ภาพรวมด้านการรบัรู้ในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชมุชน 

 

น้อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

�̅�  3.05 3.34 3.73 4.22 

น้อย 3.05 - -.294 -.682* -1.172* 
ปานกลาง 3.34  - -.389* -.878* 
มาก 3.73   - -.490* 
มากที่สุด 4.22    - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.61  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีระดับความเห็นที่ต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่างกันนั้น 
พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีระดับความเห็นน้อยและปานกลาง มีการรับรู้ต่อคุณค่าการท่องเที่ยวน้อย
กว่ากลุ่มที่มีระดับความคิดเห็นมากและมากที่สุด กลุ่มที่มีระดับความคิดเห็นมากมีการรับรู้น้อยกว่า
กลุ่มท่ีมีความคิดเห็นมากที่สุด  

 
31) สมมติฐานย่อย 31 
H0 : นักท่องเที่ยวที่เดินทางในช่วงเวลาที่ต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวไม่

แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่เดินทางในช่วงเวลาที่ต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยว 

แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.62 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง การรับรู้จริงที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกตามช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทาง 
 
ปัจจัยการรบัรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 1.453 2 .726 1.919 .148 

ภายในกลุ่ม 150.263 397 .378     

รวม 151.715 399       
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จากตารางที่ 4.62 พบว่าภาพรวมการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยว โดยจ าแนกจาก
ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทางที่แตกต่างกันนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ 0.148 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึง
ยอมรับสมมุติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรม
การเลือกช่วงเวลาในการท่องเที่ยวต่างกัน มีการรับรู้จริงที่ไม่แตกต่างกัน  

 
32) สมมติฐานย่อย 32 
H0 : นักท่องเที่ยวที่เดินทางในเดือนที่ต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่เดินทางในเดือนที่ต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.63 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง การรับรู้จริงที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกตามเดือนที่ท่องเที่ยว 
 
ปัจจัยการรบัรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม .652 2 .326 .857 .425 

ภายในกลุ่ม 151.063 397 .381   

รวม 151.715 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05       
 

จากตารางที่ 4.63 พบว่าภาพรวมการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยว โดยจ าแนกจาก

ช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเดินทางที่แตกต่างกันนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .425 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับ

สมมุติฐานหลัก H0  และปฏิเสธสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการเลือก
เดือนในการท่องเที่ยวต่างกัน มีการรับรู้จริงในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน  
 

33) สมมติฐานย่อย 33 
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.64 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง การรับรู้จริงที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวที่ต่างกัน 
 
ปัจจัยการรบัรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 7.740 5 1.548 4.236 .001 

ภายในกลุ่ม 143.976 394 .365   

รวม 151.715 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05       
 

จากตารางที่ 4.64 พบว่าภาพรวมการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกจาก 
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวที่ต่างกันนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว
ต่างกัน มีการรับรู้จริงในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญที่ 0.05 อย่างน้อย 
1 คู่ จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.65 
 
ตารางที่ 4.65 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ด้านการรับรู้ในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน  จ าแนก
ตามวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 
 

 
 

วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 

ภาพรวมของคุณค่าในการท่องเทีย่ว 

 

พัก
ผ่อ

น 

ธุร
กิจ

 

ปร
ะช

ุม 
สัม

มน
า 

ดูแ
ลส

ุขภ
าพ

 

หา
ปร

ะส
บก

าร
ณ์ก

าร

ท่อ
งเท

ี่ยว
ให

ม่ๆ
 

คว
าม

สน
ุกส

นา
นแ

ละ

คว
าม

บัน
เท

ิง 

�̅�  3.96 4.11 4.35 3.20 3.96 3.89 

พักผ่อน 3.96 - -.149 -.390 .760* .004 .068 
ธุรกิจ 4.11  - -.241 .909* .153 .218 
ประชุม สัมมนา 4.35   - 1.150* .394 .458 
ดูแลสุขภาพ 3.20    - -.756* -.692* 
หาประสบการณ์การท่องเท่ียวใหม่ๆ 3.96     - .064 
ความสนุกสนานและความบันเทิง 3.89      - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.65  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว (โดยวิธี Least Significant Difference : LSD ) ที่มีวัตถุประสงค์ใน
การท่องเที่ยวที่แตกต่างกันต่อการรับรู้จริงในภาพรวมด้านการรับรู้จริงของคุณค่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ในการพักผ่อน, ธุรกิจ, ประชุม สัมมนา มีการ
รับรู้จริงในคุณค่าการท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ในการดูแลสุขภาพ และ
นักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ในการดูแลสุขภาพ มีการรับรู้จริงในคุณค่าที่น้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประสบการณ์การท่องเที่ยวและวัตถุประสงค์เพ่ือหาความสนุกและความบันเทิง 

 
34) สมมติฐานย่อย 34 
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีความถี่ในการท่องเที่ยวต่างกัน  มีการรับรู้จริงต่อการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีความถี่ในการท่องเที่ยวต่างกัน  มีการรับรู้จริงต่อการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.66 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง การรับรู้จริงที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกตามความถี่ในการท่องเที่ยว 
 
ปัจจัยการรบัรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 4.401 2 2.200 5.930 .003 

ภายในกลุ่ม 147.315 397 .371   

รวม 151.715 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05       
 

จากตารางที่ 4.66 พบว่าภาพรวมการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกจาก 
จ าแนกตามความถี่ในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มีความถี่ใน
การท่องเที่ยวต่างกัน มีการรับรู้จริงในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญที่ 
0.05 อย่างน้อย 1 คู่ จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.67 
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ตารางที่ 4.67 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ด้านการรับรู้ในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน  จ าแนก
ตามความถี่ในการท่องเที่ยวที่ต่างกัน 
 

 
 

จ านวนครั้งในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

ภาพรวมของคุณค่าในการท่องเทีย่ว 

 1 
คร

ั้ง 

2-
3 

คร
ั้ง 

มา
กก

ว่า
 

3 
คร

ั้ง 

�̅�  3.74 4.02 3.97 
1 ครั้ง 3.74 - -.285* -.229* 
2-3 ครั้ง 4.02  - .056 
มากกว่า 3 ครั้ง 3.97   - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.67 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว (โดยวิธี LSD ) ที่มีความถี่ในการท่องเที่ยวต่างกันในการรับรู้จริงต่อ
คุณค่าในการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ มี การเดินทาง 1 ครั้ง มีการรับรู้จริงใน
คุณค่าการท่องเที่ยวน้อยกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทาง2-3 ครั้ง และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มากกว่า 3 ครัง้ 

 
35) สมมติฐานย่อย 35 
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีการหาข้อมูลท่องเที่ยวต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อคุณค่าการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีการหาข้อมูลท่องเที่ยวต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อคุณค่าการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน  
 

ตารางที่ 4.68 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง การรับรู้จริงที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกตามพฤติกรรมการหาข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
 
ปัจจัยรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม .189 3 .063 .165 .920 

ภายในกลุ่ม 151.526 396 .383     

รวม 151.715 399       
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จากตารางที่ 4.68 พบว่าภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

โดยจ าแนกตามพฤติกรรมการหาข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .920 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก H0  แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการหาข้อมูลของนักท่องเที่ยว
ที่ต่างกัน มีการรับรู้จริงในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ไม่แตกต่างกัน  

 
36) สมมติฐานย่อย 36 
H0 : นักท่องเที่ยวที่ระยะเวลาเที่ยวต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนไม่ต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่ระยะเวลาเที่ยวต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.69 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง การรับรู้จริงที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกตามระยะเวลาในการท่องเที่ยว 
 
ปัจจัยการรบัรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม .936 2 .468 1.233 .293 

ภายในกลุ่ม 150.779 397 .380   

รวม 151.715 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05      
  

จากตารางที่ 4.69 พบว่าภาพรวมการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยว โดยจ าแนกตาม

ระยะเวลาในการท่องเที่ยวต่างกันนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .293 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน

หลัก H0  และปฏิเสธสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาเที่ยวต่างกัน มีการ
รับรู้จริงที่ไม่แตกต่างกัน  
 

37) สมมติฐานย่อย 37 
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีความชอบประเภทการท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อ

คุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีความชอบประเภทการท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อ

คุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.70 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง การรับรู้จริงที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกตามความชอบการท่องเที่ยวที่ต่างกันของนักท่องเที่ยว 
 
ปัจจัยการรบัรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 4.234 4 1.058 2.835 .024 

ภายในกลุ่ม 147.481 395 .373   

รวม 151.715 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05       
 

จากตารางที่ 4.70 พบว่าภาพรวมการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกตาม
พฤติกรรมความชอบการท่องเที่ยวที่ต่างกันของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ 0.024 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมความชอบการท่องเที่ยวที่ต่างกันของ
นักท่องเที่ยวมีการรับรู้จริงต่อคุณค่าที่แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญที่ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ จึงทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.71 
 
ตารางที่ 4.71 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ด้านการรับรู้จริงในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกตามความชื่นชอบการท่องเที่ยวที่ต่างกัน 
 

 
 

ประเภทการท่องเทีย่ว 

ภาพรวมของคุณค่าในการท่องเทีย่ว 

 ท่อ
งเท

ี่ยว
ทา

งธ
รร

มช
าต

 ิ

ท่อ
งเท

ี่ยว
ทา

งว
ัฒน

ธร
รม

 

ท่อ
งเท

ี่ยว
โด

ยช
ุมช

น 

เชิ
งป

ระ
วัต

ิศา
สต

ร์ 

ท่อ
งเท

ี่ยว
เชิ

งเก
ษต

ร 

�̅�  4.06 3.83 3.78 3.75 4.25 

ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ 4.06 - .094 .279* .288 -.362 
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3.83  - .185 .194 -.456 
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 3.78   - .009 -.641 
เชิงประวัติศาสตร์ 3.75    - -.650 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 4.25     - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.71 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่มีความชอบในประเภทการท่องเที่ยวที่ต่างกันต่อการรับรู้จริงในคุณค่า
ในการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีการรับรู้จริง
ในคุณค่าการท่องเที่ยวที่มากกว่านักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 
38) สมมติฐานย่อย 38 
H0 : นักท่องเที่ยวที่มีบุคคลอิทธิพลในการตัดสินใจท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีการรับรู้

จริงต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวที่มีบุคคลอิทธิพลในการตัดสินใจท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีการรับรู้

จริงต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.72 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง การรับรู้จริงที่มีต่อคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกตามความแตกต่างของบุคคลที่มีอิทธิพลในการท่องเที่ยว 
 
ปัจจัยการรบัรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวมการรับรู้จริงในคุณค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 6.563 5 1.313 3.563 .004 

ภายในกลุ่ม 145.153 394 .368     

รวม 151.715 399       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05       
 

จากตารางที่ 4.72 พบว่าภาพรวมการับรู้ของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกตามความ
แตกต่างของบุคคลที่มีอิทธิพลในการท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของบุคคลที่มีอิทธิพล
ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว มีการรับจริงในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกัน ตาม
นัยส าคัญท่ี 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.73 
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ตารางที่ 4.73 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ ด้านการรับรู้จริงในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ าแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลในการท่องเที่ยวที่ต่างกัน 
 

 
 

บุคคลที่มีอิทธิพลในการท่องเที่ยว 

ภาพรวมของคุณค่าในการท่องเทีย่ว 

 พ่อ
-แ

ม ่

เพ
ื่อน

สน
ิท 

สา
มี/

ภร
รย

า 

บุต
ร 

เพ
ื่อน

ร่ว
มง

าน
 

ตัว
ท่า

นเ
อง

 

�̅�  3.86 3.80 3.90 3.80 4.05 4.09 
พ่อ-แม ่ 3.86 - .065 -.040 .061 -.184 -.230 
เพื่อนสนิท 3.80  - -.105 -.004 -.249 -.295* 
สามี/ภรรยา 3.90   - .101 -.144 -.190* 
บุตร 3.80    - -.245 -.245 
เพื่อนร่วมงาน 4.05     - -.046 
ตัวท่านเอง 4.09      - 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.73  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว (โดยวิธี Least Significant Difference : LSD ) ที่มีบุคคลอิทธิพล
แตกต่างกันต่อการรับรู้จริงในคุณค่าในการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีบุคคล
อิทธิพลเป็นเพ่ือนสนิทและสามี/ภรรยา มีการับรู้จริงในการท่องเที่ยวน้อยกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
บุคคลอิทธิพลเป็นตัวเอง 
 
4.6 ข้อมูลปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา ที่

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยุชมชน 

 4.6.1 สมมุติฐานหลักข้อที่ 3 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีลักษณะของพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกัน 
จากสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานย่อยดังนี้  

1) สมมติฐานย่อย 1 (ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์) 
H0: อายุที่ต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1: อายุที่ต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.74 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุและกิจกรรมที่ชื่นชอบ 
 
 

ท า
อา

หา
รพ

ื้นบ
้าน

ขอ
ง

ชุม
ชน

 

เรีย
นร

ู้วิถ
ีชีว

ิตข
อง

ชา
วบ

้าน
 

เข
้าร

่วม
กิจ

กร
รม

ปร
ะเ

พณ
ี

ขอ
งช

ุมช
น 

ศึก
ษา

เส้
นท

าง
ธร

รม
ชา

ต ิ

รว
ม 

15 – 24 ป ี 3   (6.5%) 34  (73.9%) 0 (0.0%) 9  (19.6%) 46 (100.0%) 

25 – 34 ป ี 30 (11.6%) 86 (33.3%) 72 (27.9%) 70  (27.1%) 258  (100.0%) 

35 – 44 ป ี 12 (15.2%) 23  (29.1%) 30  (38.0%) 14  (17.7%) 79  (100.0%) 

45 – 54 ป ี 4  (28.6%) 5  (35.7%) 0  (0.0%) 5  (35.7%) 14  (100.0%) 

55 – 60 ปีขึ้นไป 0  (0.0%) 0 (0.0%) 3  (100.0%) 0  (0.0%) 3  (100.0%) 

รวม 49 (12.3%) 148  (37.0%) 105  (26.3%) 98  (24.5%) 400  (100.0%) 

X2= 56.100     Sig.= .000 Cramer’s V = 0.216    Sig. = .000 

 

จากตารางที่ 4.74 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับ
พฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า 
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่ง
หมายความว่า อายุกับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.216  แสดงว่า อายุกับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ มีความสัมพันธ์กันน้อย  

 
ตารางที่ 4.75 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุและพฤติกรรมการเลือกท่ีพัก 
 
 

พัก
รว

มก
บัช

ุมช
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พัก
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ฉพ

าะ
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us
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ไม
่พัก

ใน
ชุม

ชน
 

รว
ม 

15 – 24 ป ี 18 (39.1%) 4 (8.7%) 0 (0.0%) 24 (52.2%) 46 (100.0%) 

25 – 34 ป ี 91 (35.3%) 28 (10.9%) 28 (10.9%) 111 (43.0%) 258 (100.0%) 

35 – 44 ป ี 31 (39.2%) 8 (10.1%) 19 (24.1%) 21 (26.6%) 79 (100.0%) 

45 – 54 ป ี 4 (28.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 10 (71.4%) 14 (100.0%) 

55 – 60 ปีขึ้นไป 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 3 (100.0%) 

รวม 144 (36.0%) 40 (10.0%) 47 (11.8%) 169 (42.3%) 400 (100.0%) 

X2= 32.296 Sig.= .001  Cramer’s V = 0.298    Sig. = .000 
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จากตารางที่ 4.75 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและพฤติกรรมการ
เลือกที่พักของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า อายุและพฤติกรรม
การเลือกท่ีพักของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหา
ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.298  แสดงว่า อายุและ
พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันน้อย อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05   
 
ตารางที่ 4.76 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของ
ชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
 

 

อา
หา

ร 

เค
รื่อ

งป
ระ

ดับ
 

สิน
ค้า

หัต
ถก

รร
ม 

งา
นฝ

ีมือ
 อ

ื่น 
ๆ 

รว
ม 

15 – 24 ป ี 19 (41.3%) 0 (0.0%) 15 (32.6%) 12 (26.1%) 46 (100.0%) 

25 – 34 ป ี 117 (45.3%) 41 (15.9%) 21 (8.1%) 79 (30.6%) 258 (100.0%) 

35 – 44 ป ี 18 (22.8%) 7 (8.9%) 17 (21.5%) 37 (46.8%) 79 (100.0%) 

45 – 54 ป ี 2 (14.3%) 0 (0.0%) 12 (85.7%) 0 (0.0%) 14 (100.0%) 

55 – 60 ปีขึ้นไป 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 

รวม 156 (39.0%) 48 (12.0%) 68 (17.0%) 128 (32.0%) 400 (100.0%) 
 X2= 104.909 Sig.= .000   Cramer’s V = 0.296     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.76 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความ
ว่า อายุและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.296  แสดงว่า อายุและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์
กันน้อย อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05   
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ตารางที่  4.77 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุและค่าใช้จ่ายต่อวันของ
นักท่องเที่ยว  
 

  น
้อย

กว
่า 5

00
 บ

าท
 

 5
01

-1
,00

0 
บา

ท 

 1
,00

1-
1,5

00
 บ

าท
 

 1
,50

1-
2,0

00
 บ

าท
 

 ม
าก

กว
่า 2

,00
1 

บา
ท 

 รว
ม 

15 – 24 ป ี 11 (23.9%) 17 (37.0%) 15 (32.6%) 3 (6.5%) 0 (0.0%) 46 (100.0%) 

25 – 34 ป ี 43 (16.7%) 122 (47.3%) 63 (24.4%) 12 (4.7%) 18 (7.0%) 258 (100.0%) 

35 – 44 ป ี 31 (39.2%) 19 (24.1%) 25 (31.6%) 4 (5.1%) 0 (0.0%) 79 (100.0%) 

45 – 54 ป ี 0 (0.0%) 2 (14.3%) 10 (71.4%) 2 (14.3%) 0 (0.0%) 14 (100.0%) 

55 – 60 ปีขึ้นไป 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 

รวม 85 (21.3%) 160 (40.0%) 116 (29.0%) 21 (5.3%) 18 (4.5%) 400 (100.0%) 

 X2= 59.153 Sig.= .000 
 Cramer’s V = 0.192    Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.77 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและ
ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า อายุและ
ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณา
หาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.192  แสดงว่า อายุ
และค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันน้อย อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 

โดยพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 25-34 ปี เป็นกลุ่มที่พบมากที่สุดในการเก็บ
แบบสอบถามนั้นส่วนมากมีการใช้จ่ายเงินต่อวัน 501-1,000 บาท รองลงมาคือกลุ่ม 35-44 ปี มีการ
ใช้จ่ายเงินน้อยกว่า 500 บาท และกลุ่มที่ 3 ที่มีอายุ15-24 ปี มีการใช้จ่ายส่วนมากที่ 501-1,000 บาท   
 
ตารางที่ 4.78 ตารางการแสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจและแนวโน้ม
การกลับมาท่องเที่ยว โดยจ าแนกตามอายุ 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม 17.083 4 4.271 6.598 .000 

ภายในกลุ่ม 255.677 395 .647   

รวม 272.760 399    
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2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 19.730 4 4.933 8.054 .000 

ภายในกลุ่ม 241.910 395 .612   

รวม 261.640 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.78 พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย ตามการจ าแนกตามอายุที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าอายุที่แตกต่าง
กันของนักท่องเที่ยว มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่แตกต่างกัน  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามอายุนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิ เสธ
สมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว 
มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยแตกต่างกัน  

 
2) สมมติฐานย่อย 2 (ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์) 
H0: นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน สัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่

แตกต่างกัน 
H1: นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน สัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.79 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศและการท ากิจกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 
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ชาย 23 (19.5%) 31 (26.3%) 48 (40.7%) 16 (13.6%) 118 (100.0%) 

หญิง 26 (9.2%) 117 (41.5%) 57 (20.2%) 82 (29.1%) 282 (100.0%) 

รวม 49 (12.3%) 148 (37.0%) 105 (26.3%) 98 (24.5%) 400 (100.0%) 
X2= 33.823     Sig.= .000 Cramer’s V = 0.291    Sig. = .000 
 

จากตารางที่  4.79 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับ
พฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า 
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่ง
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หมายความว่า เพศกับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.291  แสดงว่า เพศกับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ มีความสัมพันธ์กันน้อย อย่างมี
นัยส าคัญ 
 
ตารางที่ 4.80 จ านวนและความถ่ีของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศและพฤติกรรมการเลือกท่ีพัก 
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ชาย 33 (28.0%) 19 (16.1%) 18 (15.3%) 48 (40.7%) 118 (100.0%) 

หญิง 111 (39.4%) 21 (7.4%) 29 (10.3%) 121 (42.9%) 282 (100.0%) 

รวม 144 (36.0%) 40 (10.0%) 47 (11.8%) 169 (42.3%) 400 (100.0%) 

X2= 11.079  Sig.= .011  Cramer’s V = 0.166     Sig. = .011 

 
จากตารางที่  4.80 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและ

พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .011 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า เพศ
และพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และ
เมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.166  
แสดงว่า เพศและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันน้อย  

 
ตารางที่ 4.81 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของ
ชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
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ชาย 39 (33.1%) 17 (14.4%) 23 (19.5%) 39 (33.1%) 118 (100.0%) 

หญิง 117 (41.5%) 31 (11.0%) 45 (16.0%) 89 (31.6%) 282 (100.0%) 

รวม 156 (39.0%) 48 (12.0%) 68 (17.0%) 128 (32.0%) 400 (100.0%) 
 X2= 2.996 Sig.= .392  Cramer’s V = 0.087  Sig. = .392 
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จากตารางที่ 4.81 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความ
ว่า เพศและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V 
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.296  แสดงว่า เพศและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบไม่มี
ความสัมพันธ์กันน้อย อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  

 
ตารางที่ 4.82 จ านวนและความถี่ของนักท่องเที่ยว จ าแนกตามเพศและค่าใช้จ่ายต่อวัน 
 

  น
้อย

กว
่า 5

00
 บ

าท
 

 5
01

-1
,00

0 
บา

ท 

 1
,00

1-
1,5

00
 บ

าท
 

 1
,50

1-
2,0

00
 บ

าท
 

 ม
าก

กว
่า 2

,00
1 

บา
ท 

 รว
ม 

ชาย 47 (39.8%) 24 (20.3%) 38 (32.2%) 3 (2.5%) 6 (5.1%) 118 (100.0%) 

หญิง 38 (13.5%) 136 (48.2%) 78 (27.7%) 18 (6.4%) 12 (4.3%) 282 (100.0%) 

รวม 85 (21.3%) 160 (40.0%)  116 (29.0%) 21 (5.3%) 18 (4.5%) 400 (100.0%) 
 X2= 46.424 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.341  Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.82 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและ
ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า เพศและ
ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณา
หาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.341  แสดงว่า เพศ
และค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันน้อย อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05   
 
 

ตารางที่ 4.83 ตารางการแสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจและแนวโน้ม
การกลับมาท่องเที่ยว โดยจ าแนกตามเพศ 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน เพศ n Mean S.D. t p 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดยชุมชนในประเทศ
ไทย  

ชาย 118 2.09 .943 .046 .008 

หญิง 282 2.09 .775 
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2.แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาทอ่งเที่ยวในการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนของประเทศไทย 

ชาย 118 2.14 .777 2.805 
 

.215 
 หญิง 282 1.90 .814 

*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 

จากการทดสอบค่า t-test ดังแสดงในตารางที่ 4.83 พบว่า ค่า Probability(P) 
ของระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบตามเพศของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันมีค่าความน่าจะเป็น (Probability) เท่ากับ .008  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีเพศต่างกัน มรีะดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ที่แตกต่างกัน 

แต่ค่า Probability(P) ของแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ ยวในการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันมี
ค่าความน่าจะเป็น (Probability) เท่ากับ .215  ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีแนวโน้มในการเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยที่ไม่แตกต่างกัน 
 
 

3) สมมติฐานย่อย 3 (ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์) 
H0: นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพครอบครัวที่ต่างกัน สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1: นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพครอบครัวที่ต่างกัน สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.84 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว และกิจกรรมที่
ชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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โสด 37 (14.7%) 93 (36.9%) 53 (21.0%) 69 (27.4%) 252 (100.0%) 

แต่งงานยังไม่มีบุตร 4 (6.2%) 30 (46.2%) 19 (29.2%) 12 (18.5%) 65 (100.0%) 

แต่งงานมีบุตรแล้ว 8 (12.5%) 21 (32.8%) 30 (46.9%) 5 (7.8%) 64 (100.0%) 

หย่า/หมา่ย 0 (0.0%) 4 (21.1%) 3 (15.8%) 12 (63.2%) 19 (100.0%) 

รวม 49 (12.3%) 148 (37.0%) 105 (26.3%) 98 (24.5%) 400 (100.0%) 

X2= 43.284     Sig.= .000 Cramer’s V = 0.190    Sig. = .000 
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จากตารางที่ 4.84 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับ
พฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า 
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่ง
หมายความว่า อายุกับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.190  แสดงว่า อายุกับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ มีความสัมพันธ์กันน้อยอย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05   
 

ตารางที่ 4.85 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพและพฤติกรรมการเลือกที่
พักของนักท่องเที่ยว 
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โสด 97 (38.5%) 25 (9.9%) 17 (6.7%) 113 (44.8%) 252 (100.0%) 

แต่งงานยังไม่มีบุตร 33 (50.8%)  6 (9.2%) 0 (0.0%) 26 (40.0%) 65 (100.0%) 

แต่งงานมีบุตรแล้ว 8 (12.5%) 8 (12.5%) 24 (37.5%) 24 (37.5%) 64 (100.0%) 

หย่า/หมา่ย 6 (31.6%) 1 (5.3%) 6 (31.6%) 6 (31.6%) 19 (100.0%) 

รวม 144 (36.0%) 40 (10.0%) 47 (11.8%) 169 (42.3%) 400 (100.0%) 
 X2= 71.974 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.245     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.85 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพและ
พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า 
สถานภาพและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 
0.245  แสดงว่า สถานภาพและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันน้อยมี
นัยส าคัญท่ี 0.05   
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ตารางที่ 4.86 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพและผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
ของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
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รว
ม 

โสด 112 (44.4%) 19 (7.5%) 39 (15.5%) 82 (32.5%) 252 (100.0%) 

แต่งงานยังไม่มีบุตร 24 (36.9%) 10 (15.4%) 12 (18.5%) 19 (29.2%) 65 (100.0%) 

แต่งงานมีบุตรแล้ว 20 (31.3%) 19 (29.7%) 9 (14.1%) 16 (25.0%) 64 (100.0%) 

หย่า/หมา่ย 0 (0.0%) 0 (0.0%) 8 (42.1%) 11 (57.9%) 19 (100.0%) 

รวม 156 (39.0%) 48 (12.0%) 68 (17.0%) 128 (32.0%) 400 (100.0%) 
 X2= 47.081 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.198     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.86 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพและ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความ
ว่า สถานภาพและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V 
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.198  แสดงว่า สถานภาพและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่น
ชอบมีความสัมพันธ์กันน้อย อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05   
 

ตารางที่ 4.87 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพและค่าใช้จ่ายต่อวันของ
นักท่องเที่ยว 
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โสด 47 (18.7%) 124 (49.2%) 51 (20.2%) 12 (4.8%) 18 (7.1%) 252 (100.0%) 

แต่งงานยังไม่มีบุตร 18 (27.7%) 18 (27.7%) 24 (36.9%) 5 (7.7%) 0 (0.0%) 65 (100.0%) 

แต่งงานมีบุตรแล้ว 13 (20.3%) 16 (25.0%) 31 (48.4%) 4 (6.3%) 0 (0.0%) 64 (100.0%) 

หย่า/หมา้ย 7  (36.8%) 2 (10.5%) 10 (52.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 19 (100.0%) 

รวม 85 (21.3%) 160 (40.0%) 116 (29.0%) 21 (5.3%) 18 (4.5%) 400 (100.0%) 

 X2= 52.417 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.209     Sig. = .000 
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จากตารางที่ 4.87 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพและ
ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า สถานภาพและ
ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณา
หาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.209  แสดงว่า 
สถานภาพและค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันน้อย อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05   
 

ตารางที่ 4.88 ตารางการแสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจและแนวโน้ม
การกลับมาท่องเที่ยว โดยจ าแนกตามสถานภาพ 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม 29.451 3 9.817 15.978 .000 

ภายในกลุ่ม 243.309 396 .614     

รวม 272.760 399       

2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในการท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 10.258 3 3.419 5.386 .001 

ภายในกลุ่ม 251.382 396 .635     

รวม 261.640 399       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.88 พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน

ประเทศไทย ตามการจ าแนกตามสถานภาพที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าสถานภาพ
ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่
แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญที่ 0.05  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามสถานภาพนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าสถานภาพที่แตกต่างกันของ
นักท่องเที่ยว มีแนวโน้มในการเดินทางกลับเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างกัน 
ตามนัยส าคัญที่ 0.05  
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4) สมมติฐานย่อย 4 (ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์) 
 H0: นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.89 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน และกิจกรรมที่ชื่นชอบ
ในการท่องเที่ยวโดยชุมชน   
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น้อยกว่า 10,000 บาท 0 (0.0%) 14 (60.9%) 0 (0.0%) 9 (39.1%) 23 (100.0%) 

10,001-15,000 บาท 7 (12.7%) 8 (14.5%) 22 (40.0%) 18 (32.7%) 55 (100.0%) 

15,001-20,000 บาท 14 (13.0%) 35 (32.4%) 37 (34.3%) 22 (20.4%) 108 (100.0%) 

20,001-25,000 บาท 6 (7.9%) 29 (38.2%) 23 (30.3%) 18 (23.7%) 76 (100.0%) 

25,001-30,000 บาท 7 (11.3%) 28 (45.2%) 8 (12.9%) 19 (30.6%) 62 (100.0%) 

30,001-35,000 บาท 4 (13.3%) 13 (43.3%) 7 (23.3%) 6 (20.0%) 30 (100.0%) 

35,001-40,000 บาท 3 (25.0%) 3 (25.0%) 0 (0.0%) 6 (50.0%) 12 (100.0%) 

40,001-45,000 บาท 8 (34.8%) 10 (43.5%) 5 (21.7%) 0 (0.0%) 23 (100.0%) 

45,001 บาทขึ้นไป 0 (0.0%) 8 (72.7%) 3 (27.3%) 0 (0.0%) 11 (100.0%) 

รวม 49 (12.3%) 148 (37.0%) 105 (26.25%) 98 (24.5%) 400 (100.0%) 

X2= 72.003  Sig.= .000   Cramer’s V = 0.245     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.89 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือน
กับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่า
ค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 

ซึ่งหมายความว่า รายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
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นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V 
พบว่ามีค่าเท่ากับ  0.245  แสดงว่า รายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ มี
ความสัมพันธ์กนัน้อย อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05   

 
ตารางที่ 4.90 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนและพฤติกรรมการ
เลือกที่พักของนักท่องเที่ยว 
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น้อยกว่า 10,000 บาท 3 (13.0%) 7 (30.4%) 0 (0.0%) 13 (56.5%) 23 (100.0%) 

10,001-15,000 บาท 17 (30.9%) 7 (12.7%) 8 (14.5%) 23 (41.8%) 55 (100.0%) 

15,001-20,000 บาท 30 (27.8%) 4 (3.7%) 16 (14.8%) 58 (53.7%) 108 (100.0%) 

20,001-25,000 บาท 36 (47.4%) 5 (6.6%) 4 (5.3%) 31 (40.8%) 76 (100.0%) 

25,001-30,000 บาท 18 (29.0%) 5 (8.1%) 14 (22.6%) 25 (40.3%) 62 (100.0%) 

30,001-35,000 บาท 11 (36.7%) 9 (30.0%) 0 (0.0%) 10 (33.3%) 30 (100.0%) 

35,001-40,000 บาท 9 (75.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (25.0%) 12 (100.0%) 

40,001-45,000 บาท 12 (52.2%) 3 (13.0%) 5 (21.7%) 3 (13.0%) 23 (100.0%) 

45,001 บาทขึ้นไป 8 (72.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (27.3%) 11 (100.0%) 

รวม 144 (36.0%) 40 (10.0%) 47 (11.8%) 169 (42.3%) 400 (100.0%) 

X2= 82.371 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.262      Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.90 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือน
และพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า 
รายได้ต่อเดือนและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.262  แสดงว่า รายได้ต่อเดือนและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
กันน้อย อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05   
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ตารางที่ 4.91 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนและผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
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น้อยกว่า 10,000 บาท 11 (47.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 12 (52.2%) 23 (100.0%) 

10,001-15,000 บาท 32 (58.2%)  3 (5.5%) 14 (25.5%) 6 (10.9%) 55 (100.0%) 

15,001-20,000 บาท 43 (39.8%)  25 (23.1%) 16 (14.8%)  24 (22.2%) 108 (100.0%) 

20,001-25,000 บาท 29 (38.2%) 20 (26.3%) 8 (10.5%) 19 (25.0%) 76 (100.0%) 

25,001-30,000 บาท 18 (29.0%) 0 (0.0%) 10 (16.1%) 34 (54.8%) 62 (100.0%) 

30,001-35,000 บาท 9 (30.0%) 0 (0.0%) 17 (56.7%) 4 (13.3%) 30 (100.0%) 

35,001-40,000 บาท 6 (50.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6 (50.0%) 12 (100.0%) 

40,001-45,000 บาท 3 (13.0%) 0 (0.0%) 3 (13.0%) 17 (73.9%) 23 (100.0%) 

45,001 บาทขึ้นไป 5 (45.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6 (54.5%) 11 (100.0%) 

รวม 156 (39.0%) 48 (12.0%) 68 (17.0%) 128 (32.0%) 400 (100.0%) 

 X2= 142.033 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.344     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.91 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือน
และผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. 
เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่ง
หมายความว่า รายได้ต่อเดือนและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่ องเที่ยวชื่นชอบมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร
โดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.344  แสดงว่า รายได้ต่อเดือนและผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
ของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันน้อย อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05   
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ตารางที่ 4.92 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนและค่าใช้จ่ายต่อวัน
ของนักท่องเที่ยว 
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น้อยกว่า 10,000 บาท 7 (30.4%) 10 (43.5%) 0 (0.0%) 3 (13.0%) 3 (13.0%) 23 (100.0%) 

10,001-15,000 บาท 13 (23.6%) 29 (52.7%) 13 (23.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 55 (100.0%) 

15,001-20,000 บาท 22 (20.4%) 36 (33.3%) 39 (36.1%) 6 (5.6%) 5 (4.6%) 108 (100.0%) 

20,001-25,000 บาท 10 (13.2%) 40 (52.6%) 19 (25.0%) 3 (3.9%) 4 (5.3%) 76 (100.0%) 

25,001-30,000 บาท 13 (21.0%) 30 (48.4%) 19 (30.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 62 (100.0%) 

30,001-35,000 บาท 6 (20.0%) 3 (10.0%) 14 (46.7%) 4 (13.3%) 3 (10.0%) 30 (100.0%) 

35,001-40,000 บาท 0 (0.0%) 3 (25.0%) 6 (50.0%) 3 (25.0%) 0 (0.0%) 12 (100.0%) 

40,001-45,000 บาท 11 (47.8%) 6 (26.1%) 3 (13.0%) 0 (0.0%) 3 (13.0%) 23 (100.0%) 

45,001 บาทขึ้นไป 3 (27.3%) 3 (27.3%) 3 (27.3%) 2 (18.2%) 0 (0.0%) 11 (100.0%) 

รวม 85 (21.3%) 160 (40.0%) 116 (29.0%) 21 (5.3%) 18 (4.5%) 400 (100.0%) 

 X2= 89.420 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.236     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.92 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือน
และค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า รายได้ต่อ
เดือนและค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.236 แสดงว่า 
รายได้ต่อเดือนและค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันน้อย อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05   
 

ตารางที่ 4.93 ตารางการแสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย โดยจ าแนกตามรายได้ 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม 34.441 8 4.305 7.063 .000 

ภายในกลุ่ม 238.319 391 .610     

รวม 272.760 399       
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2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 34.205 8 4.276 7.351 .000 

ภายในกลุ่ม 227.435 391 .582     

รวม 261.640 399       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.93 พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย ตามการจ าแนกตามรายได้ที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่ารายได้ที่
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่
แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญที่ 0.05  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามรายได้ของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่ารายได้ที่
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทยแตกต่างกัน ตามนัยส าคัญที่ 0.05  

 
5) สมมติฐานย่อย 5 (ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์) 
H0: นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1: นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.94 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาและกิจกรรมที่ชื่นชอบ
ในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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มัธยมศึกษาตอนต้น 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (100.0%) 2 (100.0%) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 0 (0.0%) 25 (62.5%) 12 (30.0%) 3 (7.5%) 40 (100.0%) 

ปริญญาตรี/เทียบเท่า 37 (13.6%) 80 (29.4%) 87 (32.0%) 68 (25.0%) 272 (100.0%) 
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สูงกว่าปริญญาตร ี 12 (14.0%) 43 (50.0%) 6 (7.0%) 25 (29.1%) 86 (100.0%) 

รวม 49 (12.3%) 148 (37.0%) 105 (26.3%) 98 (24.5%) 400 (100.0%) 

X2= 48.136     Sig.= .000 Cramer’s V = 0.200     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.94 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับ
พฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า 
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง 
H1 ซึ่งหมายความว่า การศึกษากับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V 
พบว่ามีค่าเท่ากับ  0.200  แสดงว่า การศึกษากับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ ชื่นชอบ มี
ความสัมพันธ์กันน้อย  
 
ตารางที่ 4.95 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาและพฤติกรรมการ
เลือกที่พักของนักท่องเที่ยว 
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มัธยมศึกษาตอนต้น 2 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (100.0%) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 (12.5%) 10 (25.0%) 8 (20.0%) 17 (42.5%) 40 (100.0%) 

ปริญญาตรี/เทียบเท่า 90 (33.1%) 26 (9.6%) 33 (12.1%) 123 (45.2%) 272 (100.0%) 

สูงกว่าปริญญาตร ี 47 (54.7%) 4 (4.7%) 6 (7.0%) 29 (33.7%) 86 (100.0%) 

รวม 144 (36.0%) 40 (10.0%) 47 (11.8%) 169 (42.3%) 400 (100.0%) 

 X2= 36.224 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.174     Sig. = .000 

 
จากตารางที่ 4.95 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและ

พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า 
การศึกษาและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
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0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 
0.174  แสดงว่า การศึกษาและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันน้อย 
อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05   

 
ตารางที่ 4.96 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการศึกษาและผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
ของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
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มัธยมศึกษาตอนต้น 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (100.0%) 0 (0.0%) 2 (100.0%) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 24 (60.0%) 3 (7.5%) 7 (17.5%) 6 (15.0%) 40 (100.0%) 

ปริญญาตรี/เทียบเท่า 101 (37.1%) 42 (15.4%) 47 (17.3%) 82 (30.1%) 272 (100.0%) 

สูงกว่าปริญญาตร ี 31 (36.0%) 3 (3.5%) 12 (14.0%) 40 (46.5%) 86 (100.0%) 

รวม 156 (39.0%) 48 (12.0%) 68 (17.0%) 128 (32.0%) 400 (100.0%) 

 X2= 33.326 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.167     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.96 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความ
ว่า การศึกษาและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V 
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.167  แสดงว่า การศึกษาและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่น
ชอบมีความสัมพันธ์กันน้อย  
 

ตารางที่ 4.97 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่อวันของ
นักท่องเที่ยว  
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มัธยมศึกษาตอนต้น 0 (0.0%) 2 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (100.0%) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 17 (42.5%) 7 (17.5%) 13 (32.5%) 3 (7.5%) 0 (0.0%) 40 (100.0%) 
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ปริญญาตรี/เทียบเท่า 52 (19.1%) 104 (38.2%) 91 (33.5%) 13 (4.8%) 12 (4.4%) 272 (100.0%) 

สูงกว่าปริญญาตร ี 16 (18.6%) 47 (54.7%) 12 (14.0%) 5 (5.8%) 6 (7.0%) 86 (100.0%) 

รวม 85 (21.3%) 160 (40.0%) 116 (29.0%) 21 (5.3%) 18 (4.5%) 400 (100.0%) 

 X2= 34.529 Sig.= .001  Cramer’s V = 0.170     Sig. = .001 
 

จากตารางที่ 4.97 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า การศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณา
หาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.170  แสดงว่า 
การศึกษาและค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันน้อย  
 

ตารางที่ 4.98 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในประเทศไทย โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม 10.717 3 3.572 5.399 .001 

ภายในกลุ่ม 262.043 396 .662     

รวม 272.760 399       

2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 3.748 3 1.249 1.918 .126 

ภายในกลุ่ม 257.892 396 .651     

รวม 261.640 399       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.98 พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย ตามการจ าแนกตามการศึกษาที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าการศึกษา
ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่
แตกต่างกัน  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย ตามการจ าแนกตามการศึกษาพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .126 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมุติฐานหลัก H0  แสดงให้เห็นว่าการศกึษาที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีระดับความพึงพอใจของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่ไมแ่ตกต่างกัน 
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6) สมมติฐานย่อย 6 (ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์) 
H0: นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1: นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน แตกต่างกัน  
 

ตารางที่ 4.99 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพและกิจกรรมที่ชื่นชอบในการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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รับราชการ 11 (23.4%) 16 (34.0%) 9 (19.1%) 11 (23.4%) 47 (100.0%) 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 (11.1%)  14 (38.9%) 7 (19.4%) 11 (30.6%) 36 (100.0%) 

พนักงานเอกชน 21 (10.7%) 70 (35.5%) 57 (28.9%)  49 (24.9%) 197(100.0%) 

ธุรกิจส่วนตวั 8 (14.0%) 19 (33.3%) 16 (28.1%) 14 (24.6%) 57 (100.0%) 

อื่น ๆ 5 (7.9%) 29 (46.0%) 16 (25.4%) 13 (20.6%) 63 (100.0%) 

รวม 49 (12.3%) 148 (37.0%) 105 (26.3%) 98 (24.5%) 400 (100.0%) 

 X2= 11.305     Sig.= .503   Cramer’s V = 0.168     Sig. = .503 

 
จากตารางที่ 4.99 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับ

พฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า 
Sig. เท่ากับ .503 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือการยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 ซึ่ง
หมายความว่า อาชีพกับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 4.100 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพและพฤติกรรมการเลือกที่พัก
ของนักท่องเที่ยว  
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รับราชการ 19 (40.4%) 14 (29.8%) 0 (0.0%) 14 (29.8%) 47 (100.0%) 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 16 (44.4%) 3 (8.3%) 4 (11.1%) 13 (36.1%) 36 (100.0%) 

พนักงานเอกชน 76 (38.6%) 10 (5.1%) 23 (11.7%) 88 (44.7%) 197 (100.0%) 

ธุรกิจส่วนตวั 16 (28.1%) 6 (10.5%) 8 (14.0%) 27 (47.4%) 57 (100.0%) 

อื่น ๆ 17 (27.0%) 7 (11.1%) 12 (19.0%) 27 (42.9%) 63 (100.0%) 

รวม 144 (36.0%) 40 (10.0%) 47 (11.8%) 169 (42.3%) 400 (100.0%) 

X2= 38.448 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.179     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.100 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและ
พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า อาชีพ
และพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และ
เมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.179  
แสดงว่า อาชีพและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันน้อย อย่างมีนัยส าคัญ
ที่ 0.05   
 

ตารางที่ 4.101 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของ
ชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
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สิน
ค้า

หัต
ถก

รร
ม 

งา
นฝ

ีมือ
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รับราชการ 20 (42.6%) 0 (0.0%) 19 (40.4%) 8 (17.0%) 47 (100.0%) 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 7 (19.4%) 4 (11.1%) 15 (41.7%) 10 (27.8%) 36 (100.0%) 

พนักงานเอกชน 82 (41.6%) 17 (8.6%) 29 (14.7%) 69 (35.0%) 197 (100.0%) 



 146 

ธุรกิจส่วนตวั 17 (29.8%) 12 (21.1%) 2 (3.5%) 26 (45.6%) 57 (100.0%) 

อื่น ๆ 30 (47.6%) 15 (23.8%) 3 (4.8%) 15 (23.8%) 63 (100.0%) 

รวม 156 (39.0%) 48 (12.0%) 68 (17.0%)  128 (32.0%) 400 (100.0%) 

 X2= 74.197 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.249     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.101 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความ
ว่า อาชีพและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.249  แสดงว่า อายุและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์
กันน้อย  

 
ตารางที่ 4.102 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพและค่าใช้จ่ายต่อวันของ
นักท่องเที่ยว  
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รับราชการ 6 (12.8%) 23 (48.9%) 16 (34.0%) 0 (0.0%) 2 (4.3%) 47 (100.0%) 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 (0.0%) 14 (38.9%) 18 (50.0%) 0 (0.0%) 4 (11.1%) 36 (100.0%) 

พนักงานเอกชน 50 (25.4%) 59 (29.9%) 64 (32.5%) 15 (7.6%) 9 (4.6%) 197 (100.0%) 

ธุรกิจส่วนตวั 16 (28.1%) 35 (61.4%) 6 (10.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 57 (100.0%) 

อื่น ๆ 13 (20.6%) 29 (46.0%) 12 (19.0%) 6 (9.5%) 3 (4.8%) 63 (100.0%) 

รวม 85 (21.3%) 160 (40.0%) 116 (29.0%) 21 (5.3%) 18 (4.5%) 400 (100.0%) 

 X2= 58.399 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.191     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.102 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและ
ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า อาชีพและ
ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณา
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หาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.191  แสดงว่า อาชีพ
และค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันน้อย  
 
ตารางที่ 4.103 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจและแนวโน้มการกลับมา
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย โดยจ าแนกตามอาชีพ 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม 33.241 4 8.310 13.705 .000 

ภายในกลุ่ม 239.519 395 .606     

รวม 272.760 399       

2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 6.403 4 1.601 2.477 .044 

ภายในกลุ่ม 255.237 395 .646     

รวม 261.640 399       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.103 พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย ตามการจ าแนกตามรายได้ที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าอาชีพที่
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่
แตกต่างกัน  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามรายได้ของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .044 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าอาชีพที่
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทยแตกต่างกัน   

 
สมมติฐานย่อย 7 (ภูมิศาสตร์) 
H0: นักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว

โดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1: นักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว

โดยชุมชน แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.104 จ านวนและความถ่ีของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทวีปของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมที่
ชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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อเมริกาใต้ 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4 (100.0%) 4 (100.0%) 

ยุโรป 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6 (100.0%) 0 (0.0%) 6 (100.0%) 

ออสเตรเลีย 0 (0.0%) 3 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 

เอเชีย 49 (12.7%) 145 (37.5%) 99 (25.6%) 94 (24.3%) 387 (100.0%) 

รวม 49 (12.3%) 148 (37.0%) 105 (26.3%) 98 (24.5%) 400 (100.0%) 

X2= 34.441     Sig.= .000 Cramer’s V = 0.169     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.104 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างทวีปกับ
พฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า 
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่ง
หมายความว่า ทวีปกับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.169  แสดงว่า ทวีปกับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ มีความสัมพันธ์กันน้อย 

  
ตารางที่ 4.105 จ านวนและความถ่ีของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทวีปของนักท่องเที่ยวและพฤติกรรม
การเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว 
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อเมริกาใต้ 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4 (100.0%) 0 (0.0%) 4 (100.0%) 

ยุโรป 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4 (100.0%) 6 (100.0%)  

ออสเตรเลีย 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 3 (100.0%) 

เอเชีย 144 (37.2%) 40 (10.3%) 43 (11.1%) 160 (41.3%) 387 (100.0%) 

รวม 144 (36.0%) 40 (10.0%) 47 (11.8%) 169 (42.3%) 400 (100.0%) 

X2= 42.755 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.198     Sig. = .000 
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จากตารางที่ 4.105 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างทวีปและ
พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า ทวีป
และพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และ
เมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.198  
แสดงว่า ทวีปและพฤติกรรมการเลือกท่ีพักของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันน้อย อย่างมีนัยส าคัญที่ 
0.05   
 
ตารางที่ 4.106 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทวีปของนักท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
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อเมริกาใต้ 4 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4 (100.0%) 

ยุโรป 0 (0.0%) 6 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6 (100.0%) 

ออสเตรเลีย 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 

เอเชีย 152 (39.3%) 42 (10.9%) 65 (16.8%) 128 (33.1%) 387 (100.0%) 

รวม 156 (39.0%) 48 (12.0%) 68 (17.0%) 128 (32.0%) 400 (100.0%) 

 X2= 65.485 Sig.= .000   Cramer’s V = 0.234     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.106 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างทวีปและ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความ
ว่า ทวีปและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.234  แสดงว่า ทวีปและสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันน้อย  
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ตารางที่ 4.107 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทวีปของนักท่องเที่ยวและค่าใช้จ่าย
ต่อวันของนักท่องเที่ยว 
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อเมริกาใต้ 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4 (100.0%) 

ยุโรป 0 (0.0%) 6 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6 (100.0%) 

ออสเตรเลีย 0 (0.0%) 3 (100.0%)  0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%)  

เอเชีย 85 (22.0%) 151 (39.0%) 112 (28.9%) 21 (5.4%) 18 (4.7%) 387 (100.0%) 

รวม 85 (21.3%) 160 (40.0%) 116 (29.0%) 21 (5.3%) 18 (4.5%) 400 (100.0%) 
 X2= 23.522 Sig.= .024  Cramer’s V = 0.140     Sig. = .024 

 
จากตารางที่ 4.107 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างทวีปและ

ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .024 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า ทวีปและ
ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณา
หาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.140  แสดงว่า ทวีป
และค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันน้อย  
 

ตารางที่ 4.108 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจและแนวโน้มการกลับมา
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย โดยจ าแนกตามทวีป 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม 11.127 3 3.709 5.614 .001 

ภายในกลุ่ม 261.633 396 .661   

รวม 272.760 399    

2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 6.477 3 2.159 3.351 .019 

ภายในกลุ่ม 255.163 396 .644   

รวม 261.640 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.108 พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย ตามการจ าแนกตามทวีปที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าทวีปที่แตกต่าง
กันของนักท่องเที่ยว มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่แตกต่างกัน  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามทวีปของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .019 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าทวีปที่
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทยแตกต่างกัน  

 
8) สมมติฐานย่อย 8 (ภูมิศาสตร์) 
H0: นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1: นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.109 จ านวนและความถ่ีของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเทศของนักท่องเที่ยวและ
กิจกรรมที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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จีน 5 (29.4%) 7 (41.2%) 5 (29.4%) 0 (0.0%) 17 (100.0%) 

ไทย 43 (13.1%) 138 (42.1%) 57 (17.4%) 90 (27.4%) 328 (100.0%) 

อื่น ๆ 1 (1.8%) 3 (5.5%) 43 (78.2%) 8 (14.5%) 55 (100.0%) 

รวม 49 (12.3%) 148 (37.0%) 105 (26.3%) 98 (24.5%) 400 (100.0%) 

X2= 100.278     Sig.= .000 Cramer’s V = 0.354  Sig. = .000 

 
จากตารางที่ 4.109 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับ

พฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า 
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่ง
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หมายความว่า ประเทศกับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.169  แสดงว่า ประเทศกับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ มีความสัมพันธ์กันน้อย  

 
ตารางที่ 4.110 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเทศของนักท่องเที่ยวและ
พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว 
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จีน 9 (52.9%) 3 (17.6%) 5 (29.4%) 0 (0.0%) 17 (100.0%) 

ไทย 133 (40.5%) 36 (11.0%) 22 (6.7%) 137 (41.8%) 328 (100.0%) 

อื่น ๆ 2 (3.6%) 1 (1.8%) 20 (36.4%) 32 (58.2%) 55 (100.0%) 

รวม 144 (36.0%) 40 (10.0%) 47 (11.8%) 169 (42.3%) 400 (100.0%) 
X2= 74.705 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.306     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.110 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า 
ประเทศและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 
0.306  แสดงว่า ประเทศและพฤติกรรมการเลือกท่ีพักของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันน้อย   
 
ตารางที่ 4.111 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเทศของนักท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
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จีน 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 17 (100.0%) 17 (100.0%) 

ไทย 136 (41.5%) 22 (6.7%) 65 (19.8%) 105 (32.0% 328 (100.0%) 
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อื่น ๆ 20 (36.4%) 26 (47.3%) 3 (5.5%) 6 (10.9%) 55 (100.0%) 

รวม 156 (39.0%) 48 (12.0%) 68 (17.0%) 128 (32.0%) 400 (100.0%) 

 X2= 114.904 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.379  Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.111 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความ
ว่า ประเทศและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V 
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.379  แสดงว่า ประเทศและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ
มีความสัมพันธ์กันน้อย  
 
ตารางที่ 4.112 จ านวนและความถ่ีของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเทศของนักท่องเที่ยวและ
ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว 
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จีน 14 (82.4%) 3 (17.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 17 (100.0%) 

ไทย 41 (12.5%) 151 (46.0%) 97 (29.6%) 21 (6.4%) 18 (5.5%) 328 (100.0%) 

อื่น ๆ 30 (54.5%) 6 (10.9%) 19 (34.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 55(100.0%) 

รวม 85 (21.3%) 160 (40.0%) 116 (29.0%) 21 (5.3%) 18 (4.5%) 400 (100.0%)  

 X2= 101.238 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.356     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.112 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า ประเทศและ
ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณา
หาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ  Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.356  แสดงว่า 
ประเทศและค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันน้อย  
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ตารางที่ 4.113 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจและแนวโน้มการกลับมา
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจ าแนกตามประเทศที่จากมาของนักท่องเที่ยว 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม 19.631 2 9.815 15.394 .000 

ภายในกลุ่ม 253.129 397 .638     

รวม 272.760 399       

2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 30.463 2 15.231 26.157 .000 

ภายในกลุ่ม 231.177 397 .582     

รวม 261.640 399       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.113 พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย ตามการจ าแนกตามประเทศที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าประเทศที่
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่
แตกต่างกัน  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามประเทศของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าประเทศที่
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทยแตกต่างกัน  

 
9) สมมติฐานย่อย 9 (พฤติกรรมศาสตร์) 
H0: นักท่องเที่ยวที่เลือกวันท่องเที่ยวแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1: นักท่องเที่ยวที่เลือกวันท่องเที่ยวแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.114 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเลือก
ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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วันจันทร์-พฤหัสบด ี 0 (0.0%) 18 (78.3%) 5 (21.7%) 0 (0.0%) 23 (100.0%) 

วันศุกร์-วันอาทิตย ์ 33 (22.0%) 62 (41.3%) 16 (10.7%) 39 (26.0%) 150 (100.0%) 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 16 (7.0%) 68 (30.0%) 84 (37.0%) 59 (26.0%) 227 (100.0%) 

รวม 49 (12.3%) 148 (37.0%) 105 (26.3%) 98 (24.5%) 400 (100.0%) 

X2= 63.895 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.283     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.114 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่
นักท่องเที่ยวเลือกท่องเที่ยวและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้สถิติ 
Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 

ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซ่ึงหมายความว่า ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเลือกท่องเที่ยวและกิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และ
เมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.283 
แสดงว่า ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเลือกท่องเที่ยวและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยว
โดยชุมชนมีความสัมพันธ์กันน้อย  
 

ตารางที่ 4.115 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเลือกและ
พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว 
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วันจันทร์-พฤหัสบด ี 14 (60.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 9 (39.1%) 23 (100.0%) 

วันศุกร์-วันอาทิตย ์ 57 (38.0%) 22 (14.7%) 0 (0.0%) 71 (47.3%) 150 (100.0%) 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 73 (32.2%) 18 (7.9%) 47 (20.7%) 89 (39.2%) 227 (100.0%) 

รวม 144 (36.0%) 40 (10.0%) 47 (11.8%) 169 (42.3%) 400 (100.0%) 

X2= 48.876 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.247     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.115 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงวันที่
นักท่องเที่ยวเลือกและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า 
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่ง
หมายความว่า ช่วงวันที่นักท่องเที่ยวเลือกและพฤติกรรมการเลือกที่ พักของนักท่องเที่ยว มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร
โดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ  0.306  แสดงว่า ช่วงวันที่นักท่องเที่ยวเลือกและ
พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันน้อย  
 
ตารางที่ 4.116 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงวันที่นักท่องเที่ยวเลือกและ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
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วันจันทร์-พฤหัสบด ี 7 (30.4%) 0 (0.0%) 3 (13.0%) 13 (56.5%) 23 (100.0%) 

วันศุกร์-วันอาทิตย ์ 73 (48.7%) 6 (4.0%) 37 (24.7%) 34 (22.7%) 150 (100.0%) 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 76 (33.5%) 42 (18.5%) 28 (12.3%) 81 (35.7%) 227 (100.0%) 

รวม 156 (39.0%) 48 (12.0%) 68 (17.0%) 128 (32.0%) 400 (100.0%) 

 X2= 42.229 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.230   Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.116 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงวันที่
นักท่องเที่ยวเลือกและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดยใช้สถิติ Chi-Square 
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พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติ
ฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า ช่วงวันที่นักท่องเที่ยวเลือกและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่
นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.230  แสดงว่า ช่วงวันที่
นักท่องเที่ยวเลือกและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันน้อย  
 

ตารางที่ 4.117 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงวันที่นักท่องเที่ยวเลือกและ
ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว 
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วันจันทร์-พฤหัสบด ี 6 (26.1%) 6 (26.1%) 9 (39.1%) 2 (8.7%) 0 (0.0%) 23 (100.0%) 

วันศุกร์-วันอาทิตย ์ 15 (10.0%) 74 (49.3% 41 (27.3%) 9 (6.0%) 11 (7.3%) 150 (100.0%) 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 64 (28.2%) 80 (35.2%) 66 (29.1%) 10 (4.4%) 7 (3.1%) 227 (100.0%) 

รวม 85 (21.3%) 160 (40.0%) 116 (29.0%) 21 (5.3%) 18 (4.5%) 400 (100.0%) 

 X2= 26.672 Sig.= .000   Cramer’s V = 0.183   Sig. = .000 
 

 จากตารางที่ 4.117 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงวันที่นักท่องเที่ยว
เลือกและค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซ่ึง
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า ช่วง
วันที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V 
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.183  แสดงว่าให้เห็นว่าช่วงวันที่นักท่องเที่ยวเลือกและค่าใช้จ่ายต่อวันของ
นักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันน้อย  
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ตารางที่ 4.118 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจและแนวโน้มการกลับมา
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจ าแนกตามประเทศที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม 7.870 2 3.935 5.897 .003 

ภายในกลุ่ม 264.890 397 .667     

รวม 272.760 399       

2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 13.277 2 6.639 10.612 .000 

ภายในกลุ่ม 248.363 397 .626     

รวม 261.640 399       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.118 พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย ตามการจ าแนกตามช่วงวันเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว นั้น มีค่า 
Sig. เท่ากับ .003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 
แสดงให้เห็นว่าช่วงวันเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีระดับความพึงพอใจของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่แตกต่างกัน  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามช่วงวันเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว นั้น มีค่า Sig. 
เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้
เห็นว่าช่วงวันเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยแตกต่างกัน  

 
10) สมมติฐานย่อย 10 (พฤติกรรมศาสตร์) 
H0: นักท่องเที่ยวที่ เลือกเดินทางในเดือนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1: นักท่องเที่ยวที่ เลือกเดินทางในเดือนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ ยว มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.119 จ านวนและความถ่ีของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง
และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
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กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 12 (14.5%) 32 (38.6%) 27 (32.5%) 12 (14.5%) 83 (100.0%) 

มิถุนายน-ตุลาคม 7 (10.8%) 35 (53.8%) 7 (10.8%) 16 (24.6%) 65 (100.0%) 

พฤศจิกายน-มกราคม 30 (11.9%) 81 (32.1%) 71 (28.2%) 70 (27.8%) 252 (100.0%) 

รวม 49 (12.3%) 148 (37.0%) 105 (26.3%) 98 (24.5% 400 (100.0%) 

X2= 19.176 Sig.= .004  Cramer’s V = 0.155     Sig. = .004 
 

จากตารางที่ 4.119 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงดือนที่
นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้สถิติ 
Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 

ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า ช่วงดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางและกิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และ
เมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.155 
แสดงว่า ช่วงดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมีความสัมพันธ์กันน้อย  
 
ตารางที่ 4.120 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง
และพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว 
 
 

พัก
รว

มก
บัช

ุมช
นแ

ต่แ
ยก

สัด
ส่ว

นช
ัดเ

จน
(H

om
e 

St
ay

) 

พัก
รว

มก
บัเ

จ้า
ขอ

ง  
(Lo

dg
e)

 

พัก
ใน

พื้น
ที่ 

ที่ช
ุมช

นจ
ัดใ

ห้
โด

ยเ
ฉพ

าะ
(G

ue
st 

ho
us

e)
 

ไม
่พัก

ใน
ชุม

ชน
 

รว
ม 

กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 40 (48.2%) 10 (12.0%) 5 (6.0%) 28 (33.7%) 83 (100.0%) 

มิถุนายน-ตุลาคม 20 (30.8% ) 9 (13.8%) 0 (0.0%) 36 (55.4%) 65 (100.0%) 

พฤศจิกายน-มกราคม 84 (33.3%) 21 (8.3%) 42 (16.7%) 105 (41.7%) 252 (100.0%) 

รวม 144 (36.0%) 40 (10.0%) 47 (11.8%) 169 (42.3%) 400 (100.0%) 
X2= 25.666 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.197     Sig. = .000 
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จากตารางที่ 4.120 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเดือนที่
นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square 
พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติ
ฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า ช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางและพฤติกรรมการเลือกที่พักของ
นักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.197  แสดงว่า ช่วงเดือนที่
นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันน้อย  
 
ตารางที่ 4.121 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง
และผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
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กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 27 (32.5%) 3 (3.6%) 14 (16.9%) 39 (16.9%) 83 (100.0%) 

มิถุนายน-ตุลาคม 20 (30.8%) 0 (0.0%) 19 (29.2%) 26 (40.0%) 65 (100.0%) 

พฤศจิกายน-มกราคม 109 (43.3%) 45 (17.9%) 35 (13.9%) 63 (25.0%) 252 (100.0%) 

รวม 156 (39.0%) 48 (12.0%) 68 (17.0%) 128 (32.0%) 400 (100.0%) 

 X2= 41.198 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.227     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.121 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเดือนที่
นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางและและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบโดยใช้สถิติ 
Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 

ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า ช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางและผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.227  แสดง
ว่า ช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมี
ความสัมพันธ์กันน้อย  
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ตารางที่ 4.122 จ านวนและความถ่ีของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง
และค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว 
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กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 17 (20.5%) 40 (48.2%) 17 (20.5%) 9 (10.8%) 0 (0.0%) 83 (100.0%) 

มิถุนายน-ตุลาคม 7 (10.8%) 33 (50.8%) 16 (24.6%) 3 (4.6%) 6 (9.2%) 65 (100.0%) 

พฤศจิกายน-มกราคม 61 (24.2%) 87 (34.5%) 83 (32.9%) 9 (3.6%) 12 (4.8%) 252 (100.0%) 

รวม 85 (21.3%) 160 (40.0%) 116 (29.0%) 21 (5.3%) 18 (4.5%) 400 (100.0%) 

 X2= 26.795 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.183     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.122 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเดือนที่
นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางและค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า 
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่ง
หมายความว่า ช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางและค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร
โดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.183  แสดงว่า ช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง
และค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันน้อย  
 

ตารางที่ 4.123 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจและแนวโน้มการกลับมา
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจ าแนกตามช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม .006 2 .003 .004 .996 

ภายในกลุ่ม 272.754 397 .687     

รวม 272.760 399       

2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 4.111 2 2.056 3.169 .043 

ภายในกลุ่ม 257.529 397 .649     

รวม 261.640 399       

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.123 พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย ตามการจ าแนกตามช่วงเดือนท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .996 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก H0 แสดงให้เห็นว่าช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางที่
แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่ไม่แตกต่างกัน  

แต่พบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางที่แตกต่างกัน นั้น มีค่า Sig. 
เท่ากับ .043 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้
เห็นว่าช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยไม่แตกต่างกัน  

 
11) สมมติฐานย่อย 11 (พฤติกรรมศาสตร์) 
H0: วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1: วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.124 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามวัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง 
และกิจกรรมที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของนักท่องเที่ยว 
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พักผ่อน 39 (15.5%) 99 (39.4%) 57 (22.7%) 56 (22.3%) 251 (100.0%) 

ธุรกิจ 3 (18.8%) 4 (25.0%) 4 (25.0%) 5 (31.3%) 16 (100.0%) 

ประชุม สัมมนา  0 (0.0%) 3 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 

ดูแลสุขภาพ 0 (0.0%) 0 (0.0%) 12 (100.0%) 0 (0.0%) 12 (100.0%) 

หาประสบการณ์ใหม่ 3 (3.7%) 38 (46.3%) 13 (15.9%) 28 (34.1%) 82 (100.0%) 

เพื่อความสนุกสนาน 4 (11.1%) 4 (11.1%) 19 (52.8%) 9 (25.0%) 36 (100.0%) 

รวม 49 (12.3%) 148 (37.0%) 105 (26.3%) 98 (24.5%) 400 (100.0%) 

X2= 74.193     Sig.= .000  Cramer’s V = 0.249     Sig. = .000 



 163 

จากตารางที่ 4.124 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์
หลักในการเดินทางกับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้สถิติ               
Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 

ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง กับพฤติกรรมการเลือก
กิจกรรมที่ชื่นชอบ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.249  แสดงว่า วัตถุประสงค์
หลักในการเดินทาง กับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ มีความสัมพันธ์กันน้อย  
 
ตารางที่ 4.125 จ านวนและความถ่ีของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามวัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง 
และพฤติกรรมการเลือกท่ีพักของนักท่องเที่ยว 
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พักผ่อน 98 (39.0%) 23 (9.2%) 13 (5.2%) 117 (46.6%) 251 (100.0%) 

ธุรกิจ 3 (18.8%) 0 (0.0%) 8 (50.0%) 5 (31.3%) 16 (100.0%) 

ประชุม สัมมนา  0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 3 (100.0%) 

ดูแลสุขภาพ 0 (0.0%) 0 (0.0%) 12 (100.0%) 0 (0.0%) 12 (100.0%) 

หาประสบการณ์ใหม่ 34 (41.5%) 10 (12.2%) 10 (12.2%) 28 (34.1%) 82 (100.0%) 

เพื่อความสนุกสนาน 9 (25.0%) 7 (19.4%) 4 (11.1%) 16 (44.4%) 36 (100.0%) 

รวม 144 (36.0%) 40 (10.0%) 47 (11.8%) 169 (42.3%) 400 (100.0%) 

 X2= 135.545 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.336     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.125 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์
หลักในการเดินทางและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า 
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่ง
หมายความว่า วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร
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โดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.336  แสดงว่า วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางและ
พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันน้อย  

 
ตารางที่ 4.126 จ านวนและความถ่ีของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามวัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง 
และผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
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พักผ่อน 115 (45.8%)  22 (8.8%) 50 (19.9%) 64 (25.5%) 251 (100.0%) 

ธุรกิจ 9 (56.3%) 4 (25.0%) 0 (0.0%) 3 (18.8%) 16 (100.0%) 

ประชุม สัมมนา  0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 3 (100.0%) 

ดูแลสุขภาพ 0 (0.0%) 12 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 12 (100.0%) 

หาประสบการณ์ใหม่ 21 (25.6%) 3 (3.7%) 12 (14.6%) 46 (56.1%) 82 (100.0%) 

เพื่อความสนุกสนาน 11 (30.6%) 7 (19.4%) 6 (16.7%) 12 (33.3%) 36 (100.0%) 

รวม 156 (39.0%) 48 (12.0%) 68 (17.0%) 128 (32.0%) 400 (100.0%) 

 X2= 137.220 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.338    Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.126 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์
หลักในการเดินทาง และผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ  โดยใช้สถิติ Chi-
Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับ
สมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง และผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของ
ชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหา
ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ  Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ  0.338  แสดงว่า 
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง และผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมี
ความสัมพันธ์กันน้อย  
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ตารางที่ 4.127 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามวัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง 
และค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว  
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พักผ่อน 50 (19.9%) 100 (39.8%) 67 (26.7%) 16 (6.4%) 18 (7.2%) 251 (100.0%) 

ธุรกิจ 0 (0.0%) 7 (43.8%) 9 (56.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 16 (100.0%) 

ประชุม สัมมนา  0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 

ดูแลสุขภาพ 0 (0.0%) 0 (0.0%) 12 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 12 (100.0%) 

หาประสบการณ์ใหม่ 17 (20.7%) 38 (46.3%) 22 (26.8%) 5 (6.1%) 0 (0.0%) 82 (100.0%) 

เพื่อความสนุกสนาน 18 (50.0%) 15 (41.7%) 3 (8.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 36 (100.0%) 

รวม 85 (21.3%) 160 (40.0%) 116 (29.0%) 21 (5.3%)  18 (4.5%) 400 (100.0%) 
 X2= 78.703 Sig.= .001  Cramer’s V = 0.222     Sig. = .001 
 

จากตารางที่ 4.127 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์
หลักในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. 
เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่ง
หมายความว่า วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ 
Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.222  แสดงว่า วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่อวัน
ของนักท่องเที่ยว   
 

ตารางที่ 4.128 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจและแนวโน้มการกลับมา
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยว 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม 52.682 5 10.536 18.863 .000 

ภายในกลุ่ม 220.078 394 .559     

รวม 272.760 399       

2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 5.098 5 1.020 1.566 .169 

ภายในกลุ่ม 256.542 394 .651     

รวม 261.640 399       
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*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.128 พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย ตามการจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าวัตถุประสงค์
ของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่
แตกต่างกัน  

แต่พบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามช่วงวันเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว นั้น มีค่า Sig. 
เท่ากับ .169 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก H0  แสดงให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ของ
นักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน  มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทยไม่แตกต่างกัน  

 
12) สมมติฐานย่อย 12 (พฤติกรรมศาสตร์) 
H0: ความถี่ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1: ความถี่ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.129 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถี่ในการท่องเที่ยวและกิจกรรม
ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
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1 ครั้ง 12 (14.5%)  16 (19.3%)  35 (42.2%)  20 (24.1% 83 (100.0%) 

2-3 ครั้ง 19 (14.8%) 67 (52.3%) 11 (8.6%) 31 (24.2%) 128 (100.0%) 

มากกว่า 3 ครั้ง 18 (9.5%) 65 (34.4%) 59 (31.2%) 47 (24.9%) 189 (100.0%) 

รวม 49 (12.3%) 148 (37.0%) 105 (26.3%) 98 (24.5%) 400 (100.0%) 

X2= 42.728 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.231    Sig. = .000 
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จากตารางที ่4.129 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการ
ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้สถิติ Chi-Square 
พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติ
ฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า ความถี่ในการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.231 แสดงว่า ความถี่ในการ
ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความสัมพันธ์กันน้อย   
 

ตารางที่ 4.130 จ านวนและความถ่ีของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถ่ีในการท่องเที่ยวและ
พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักทองเที่ยว 
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1 ครั้ง 24 (28.9%) 8 (9.6%) 15 (18.1%) 36 (43.4%) 83 (100.0%) 

2-3 ครั้ง 54 (42.2%) 16 (12.5%) 0 (0.0%) 58 (45.3%) 128 (100.0%) 

มากกว่า 3 ครั้ง 66 (34.9%) 16 (8.5%) 32 (8.5%) 75 (39.7%) 189 (100.0%) 

รวม 144 (36.0%) 40 (10.0%) 47 (11.8%) 169 (42.3%) 400 (100.0%) 

X2= 26.621 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.182     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.130 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการ
ท่องเที่ยวและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. 
เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่ง
หมายความว่า ความถี่ในการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ 
Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.182  แสดงว่า ความถี่ในการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการเลือกท่ีพัก
ของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันน้อย  
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ตารางที่  4.131 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถี่ในการท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
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1 ครั้ง 35 (42.2%) 15 (18.1%) 19 (22.9%) 14 (16.9%) 83 (100.0%) 

2-3 ครั้ง 50 (39.1%) 0 (0.0%) 34 (26.6%) 44 (34.4%) 128 (100.0%) 

มากกว่า 3 ครั้ง 71 (37.6%) 33 (17.5%) 15 (7.9%) 70 (37.0%) 189 (100.0%) 

รวม 156 (39.0%) 48 (12.0%) 68 (17.0%) 128 (32.0%) 400 (100.0%) 

 X2= 48.296 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.246     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.131 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการท่องเที่ยว
และและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. 
เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่ง
หมายความว่า ความถี่ในการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร
โดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.246  แสดงว่า ความถี่ในการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันน้อย   
 

ตารางที่ 4.132 จ านวนและความถ่ีของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถ่ีในการท่องเที่ยวและค่าใช้จ่าย
ต่อวันของนักท่องเที่ยว  
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1 ครั้ง 3 (3.6%) 43 (51.8%) 33 (39.8%) 0 (0.0%) 4 (4.8%) 83 (100.0%) 

2-3 ครั้ง 25 (19.5%) 54 (42.2%) 39 (30.5%) 7 (5.5%) 3 (2.3%) 128 (100.0%) 

มากกว่า 3 ครั้ง 57 (30.2%) 63 (33.3%)  44 (23.3%) 14 (7.4%) 11 (5.8%) 189 (100.0%) 

รวม 85 (21.3%) 160 (40.0%) 116 (29.0%) 21 (5.3%) 18 (4.5%) 400 (100.0%) 

 X2= 38.189 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.218     Sig. = .000 
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จากตารางที่ 4.132 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการ
ท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า 
ความถี่ในการท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.218  แสดงว่า ความถี่ในการท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว  
 
ตารางที่ 4.133 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจและแนวโน้มการกลับมา
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจ าแนกตามความถ่ีที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม 18.507 2 9.254 14.449 .000 

ภายในกลุ่ม 254.253 397 .640     

รวม 272.760 399       

2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 14.094 2 7.047 11.301 .000 

ภายในกลุ่ม 247.546 397 .624     

รวม 261.640 399       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.133 พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน

ประเทศไทย ตามการจ าแนกตามความถี่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าความถี่
ที่นักท่องเดินทางท่องเที่ยว มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่
แตกต่างกัน  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามความถี่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าความถี่
ที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยแตกต่างกัน  
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13) สมมติฐานย่อย 13 (พฤติกรรมศาสตร์) 
H0: ช่องทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1: ช่องทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.134 จ านวนและความถ่ีของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยว 
และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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เว็บไซต์ 34 (17.4%) 68 (34.9%) 35 (17.9%) 58 (29.7%) 195 (100.0%) 

Facebook 15 (8.2%) 76 (41.5%) 56 (30.6%) 36 (19.7%) 183 (100.0%) 

โทรทัศน ์ 0 (0.0%) 0 (0.0%) 10 (100.0%) 0 (0.0%) 10 (100.0%) 

อื่น ๆ 0 (0.0%) 4 (33.3%) 4 (33.3%) 4 (33.3%) 12 (100.0%) 

รวม 49 (12.3%) 148 (37.0%) 105 (26.3%) 98 (24.5%) 400 (100.0%) 

X2= 48.578 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.201    Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.134 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการ
หาข้อมูลการท่องเที่ยว และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้สถิติ Chi-
Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับ
สมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า ช่องทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยว และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยว
ชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณา
หาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.201 แสดงว่า ช่อง
ทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยว และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชนมี
ความสัมพันธ์กันน้อย  
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ตารางที่ 4.135 จ านวนและความถ่ีของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยว 
และพฤติกรรมการเลือกท่ีพักของนักท่องเที่ยว 
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เว็บไซต์ 86 (44.1%) 20 (10.3%) 9 (4.6%) 80 (41.0%) 195 (100.0%) 

Facebook 52 (28.4%) 20 (10.9%) 34 (18.6%) 77 (42.1%) 183 (100.0%) 

โทรทัศน ์ 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 10 (100.0%) 10 (100.0%) 

อื่น ๆ 6 (50.0%) 0 (0.0%) 4 (33.3%) 2 (16.7%) 12 (100.0%) 

รวม 144 (36.0%) 40 (10.0%) 47 (11.8%) 169 (42.3%) 400 (100.0%) 

X2= 44.572 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.193     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.135 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการ
หาข้อมูลการท่องเที่ยว และพฤติกรรมการเลือกท่ีพักของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่า
ค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 

ซึ่งหมายความว่า ช่องทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยว และพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร
โดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.193  แสดงว่า ช่องทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยว และ
พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันน้อย อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05   
 
ตารางที่ 4.136 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
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เว็บไซต์ 72 (36.9%) 12 (6.2%) 36 (18.5%) 75 (38.5%) 195 (100.0%) 

Facebook 75 (41.0%) 29 (15.8%) 29 (15.8%) 50 (27.3%) 183 (100.0%) 

โทรทัศน ์ 0 (0.0%) 7 (70.0%) 3 (30.0%) 0 (0.0%) 10 (100.0%) 

อื่น ๆ 9 (75.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (25.0%) 12 (100.0%) 

รวม 156 (39.0%) 48 (12.0%) 68 (17.0%) 128 (32.0%) 400 (100.0%) 

 X2= 56.174 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.216     Sig. = .000 
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จากตารางที่ 4.136 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการ
หาข้อมูลการท่องเที่ยว และและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดยใช้สถิติ 
Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 

ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า ช่องทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.216  แสดง
ว่า ช่องทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมี
ความสัมพันธ์กันน้อย  
 

ตารางที่ 4.137 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยว 
และค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว  
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เว็บไซต์ 35 (17.9%) 98 (50.3%) 39 (20.0%) 12 (6.2%) 11 (5.6%) 195 (100.0%) 

Facebook 43 (23.5%) 59 (32.2%) 68 (37.2%) 6 (3.3%) 7 (3.8%) 183 (100.0%) 

โทรทัศน ์ 7 (70.0%) 0 (0.0%) 3 (30.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 10 (100.0%) 

อื่น ๆ 0 (0.0%) 3 (25.0%) 6 (50.0%) 3 (25.0%) 0 (0.0%) 12 (100.0%) 

รวม 85 (21.3%) 160 (40.0%) 116 (29.0%) 21 (5.3%) 18 (4.5%) 400 (100.0%) 

 X2= 52.040 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.208     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.137 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการ
หาข้อมูลการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. 
เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่ง
หมายความว่า ช่องทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร
โดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.208  แสดงว่า ช่องทางการหาข้อมูลการท่องเที่ยว และ
ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันน้อย  
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ตารางที่ 4.138 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจและแนวโน้มการกลับมา
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจ าแนกตามช่องทางที่นักท่องเที่ยวหาข้อมูล 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม 1.254 3 .418 .609 .609 

ภายในกลุ่ม 271.506 396 .686     

รวม 272.760 399       

2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 14.847 3 4.949 7.941 .000 

ภายในกลุ่ม 246.793 396 .623     

รวม 261.640 399       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.138 พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย ตามการจ าแนกตามช่องทางที่นักท่องเที่ยวหาข้อมูลนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .609 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก H0  แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการใช้ช่องทางหาข้อมูลที่
แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่ไม่แตกต่างกัน  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามช่องทางที่นักท่องเที่ยวหาข้อมูลนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการ
ใช้ช่องทางหาข้อมูลที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยแตกต่างกัน  

 
14 สมมติฐานย่อย 14 (พฤติกรรมศาสตร์) 
H0: จ านวนวันในการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1: ปัจจัยด้านจ านวนวันในการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.139 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนวันในการท่องเที่ยว และ
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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ภายใน 1วัน 0 (0.0%) 26 (54.2%) 12 (25.0%) 10 (20.8%) 48 (100.0%) 

2 วัน 1คืน 34 (17.4%) 77 (39.5%) 29 (14.9%) 55 (28.2%) 195 (100.0%) 

3 วันขึ้นไป 15 (9.6%) 45 (28.7%) 64 (40.8%) 33 (21.0%) 157 (100.0%) 

รวม 49 (12.3%) 148 (37.0%) 105 (26.3%) 98 (24.5%) 400 (100.0%) 
X2= 42.569 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.231    Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.139 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนวันใน
การท่องเที่ยว และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้สถิติ Chi-Square 
พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติ
ฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า จ านวนวันในการท่องเที่ยว และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.231 แสดงว่า จ านวนวันในการ
ท่องเที่ยว และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความสัมพันธ์กันน้อย  

 
ตารางที่ 4.140 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนวันในการท่องเที่ยว และ
พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว 
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ภายใน 1วัน 22 (45.8%) 0 (0.0%) 12 (25.0%) 14 (29.2%) 48 (100.0%) 

2 วัน 1คืน 66 (33.8%) 21 (10.8%) 0 (0.0%) 108 (55.4%) 195 (100.0%) 

3 วันขึ้นไป 56 (35.7%) 19 (12.1%) 35 (22.3%) 47 (29.9%) 157 (100.0%) 

รวม 144 (36.0%) 40 (10.0%) 47 (11.8%) 169 (42.3%) 400 (100.0%) 

X2= 67.632 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.291     Sig. = .000 
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จากตารางที่ 4.140 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนวันใน
การท่องเที่ยว และพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. 
เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่ง
หมายความว่า จ านวนวันในการท่องเที่ยว และพฤติกรรมการเลือกที่ พักของนักท่องเที่ยว มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร
โดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.291  แสดงว่า จ านวนวันในการท่องเที่ยว และ
พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันน้อย  
 

ตารางที่ 4.141 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนวันในการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
 

 

 อ
าห

าร
 

 เค
รื่อ

งป
ระ

ดับ
 

 ส
ินค้

าห
ัตถ

กร
รม

 

 งา
นฝ

ีมือ
 อ

ื่น 
ๆ 

 รว
ม 

ภายใน 1วัน 20 (41.7%) 3 (6.3%) 11 (22.9%) 14 (29.2%) 48 (100.0%) 

2 วัน 1คืน 82 (42.1%) 6 (3.1%) 41 (21.0%) 66 (33.8%) 195 (100.0%) 

3 วันขึ้นไป 54 (34.4%) 39 (24.8%) 16 (10.2%) 48 (30.6%) 157 (100.0%) 

รวม 156 (39.0%) 48 (12.0%) 68 (17.0%) 128 (32.0%) 400 (100.0%) 

 X2= 44.797 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.237     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.141 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนวันใน
การท่องเที่ยว และและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดยใช้สถิติ Chi-Square 
พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายถึงการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับ
สมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า จ านวนวันในการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่
นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.237  แสดงว่า จ านวนวันใน
การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันน้อย  
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= 
ตารางที่ 4.142 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนวันในการท่องเที่ยว และ
ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว 
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ภายใน 1วัน 7 (14.6%) 9 (18.8%) 28 (58.3%) 4 (8.3%) 0 (0.0%) 48 (100.0%) 

2 วัน 1คืน 22 (11.3%) 94 (48.2%) 57 (29.2%) 12 (6.2%) 10 (5.1%) 195 (100.0%) 

3 วันขึ้นไป 56 (35.7%) 57 (36.3%) 31 (19.7%) 5 (3.2%) 8 (5.1%) 157 (100.0%) 

รวม 85 (21.3%) 160 (40%) 116 (29.0%) 21 (5.3%) 18 (4.5%) 400 (100.0%) 

 X2= 58.504     Sig.= .000 Cramer’s V = 0.270     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.142 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนวันใน
การท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความ
ว่า จ านวนวันในการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V 
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.270  แสดงว่า จ านวนวันในการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มี
ความสัมพันธ์กันน้อย  
 

ตารางที่ 4.143 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจและแนวโน้มการกลับมา
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจ าแนกตามระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้ในการท่องเที่ยว 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม 12.812 2 6.406 9.784 .000 

ภายในกลุ่ม 259.948 397 .655     

รวม 272.760 399       

2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 23.866 2 11.933 19.924 .000 

ภายในกลุ่ม 237.774 397 .599     

รวม 261.640 399       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.143 พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย ตามการจ าแนกตามระยะเ-วลาที่นักท่องเที่ยวใช้ในการท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่า
ระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในประเทศไทยที่แตกต่างกัน  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้ในการท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ 
.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่า
ระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยแตกต่างกัน  

 
15) สมมติฐานย่อย 15 (พฤติกรรมศาสตร์) 
H0: ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1: ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 

ตารางที่  4.144 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวชื่นชอบและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ 40 (13.9%) 97 (33.8%) 65 (22.6%) 85 (29.6%) 287 (100.0%) 

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 4 (7.3%) 16 (29.1%) 22 (40.0%) 13 (23.6%) 55 (100.0%) 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 (9.6%) 29 (55.8%) 18 (34.6%) 0 (0.0%) 52 (100.0%) 

เชิงประวัติศาสตร์ 0 (0.0%) 3 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 0 (0.0%) 3 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 

รวม 49 (12.3%) 148 (37.0%) 105 (26.3%) 98 (24.5%) 400 (100.0%) 

X2= 54.818 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.186    Sig. = .000 
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จากตารางที่ 4.144 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โดยใช้สถิติ     Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ  Cramer’s V พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.186 แสดงว่า ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่น
ชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความสัมพันธ์กันน้อย  
 

ตารางที่  4.145 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวชื่นชอบและพฤติกรรมการเลือกท่ีพักของนักท่องเที่ยว 
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ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ 103 (35.9%) 31 (10.8%) 31 (10.8%) 122 (42.5%) 287 (100.0%) 

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 15 (42.5%) 1 (1.8%) 16 (29.1%) 23 (41.8%) 55 (100.0%) 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 23 (44.2%) 8 (15.4%) 0 (0.0%) 21 (40.4%) 52 (100.0%) 

เชิงประวัติศาสตร์ 3 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 3 (100.0%) 

รวม 144 (36.0%) 40 (10.0%) 47 (11.8%) 169 (42.3%) 400 (100.0%) 
X2= 37.406 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.177     Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.145 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและพฤติกรรมการเลือกท่ีพักของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-
Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับ
สมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ และพฤติกรรม
การเลือกท่ีพักของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหา
ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.177  แสดงว่าประเภท
แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและพฤติกรรมการเลือกที่พักมีความสัมพันธ์กันน้อย  
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ตารางที่  4.146 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวชื่นชอบและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
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ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ 107 (37.3%) 29 (10.1%) 53 (18.5%) 98 (34.1%) 287 (100.0%) 

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 26 (47.3%) 12 (21.8%) 5 (9.1%) 12 (21.8%) 55 (100.0%) 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 23 (44.2%) 7 (13.5%) 7 (13.5%) 15 (28.8%) 52 (100.0%) 

เชิงประวัติศาสตร์ 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 3 (100.0%) 

รวม 156 (39.0%) 48 (12.0%) 68 (17.0%) 128 (32.0%) 400 (100.0%) 
 X2= 33.066 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.166    Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.146 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดย
ใช้สถิติ Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.166  
แสดงว่า ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่
นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันน้อย  
 

ตารางที่  4.147 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวชื่นชอบและค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว 
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ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ 57 (19.9%) 123 (42.9%) 77 (26.8%) 12 (4.2%) 18 (6.3%) 287 (100.0%) 

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 15 (27.3%) 22 (40.0%) 15 (27.3%) 3 (5.5%) 0 (0.0%) 55 (100.0%) 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 13 (25.0%) 15 (28.8%) 18 (34.6%) 6 (11.5%) 0 (0.0%) 52 (100.0%) 

เชิงประวัติศาสตร์ 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 
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ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 

รวม 85 (21.3%) 160 (40.0%) 116 (29.0%) 21 (5.3%) 18 (4.5%) 400 (100.0%) 

 X2= 30.887 Sig.= .014  Cramer’s V = 0.139   Sig. = .014 
 

จากตารางที่ 4.147 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ Chi-Square 
พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .014 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติ
ฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและค่าใช้จ่ายต่อวันของ
นักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.139 แสดงว่า ประเภทแหล่ง
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ และค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันน้อย 

  
ตารางที่ 4.148 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจและแนวโน้มการกลับมา
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจ าแนกตามแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม 3.526 4 .882 1.293 .272 

ภายในกลุ่ม 269.234 395 .682     

รวม 272.760 399       

2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 10.882 4 2.721 4.285 .002 

ภายในกลุ่ม 250.758 395 .635     

รวม 261.640 399       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.148 พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย ตามการจ าแนกตามแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .272 ซึ่งมากกว่า 
0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก H0  แสดงให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบที่แตกต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่ไม่แตกต่างกัน   

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่น
ชอบที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศ
ไทยแตกต่างกัน ตามนัยส าคัญที่ 0.05   
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16) สมมติฐานย่อย 16 (ลักษณะทางด้านพฤติกรรมศาสตร์) 
H0: บุคคลที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ ยวที่ แตกต่างกัน มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1: บุคคลที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ ยวที่ แตกต่างกัน มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.149 จ านวนและความถ่ีของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
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พ่อ-แม ่ 3 (9.7%) 14 (45.2%) 5 (16.1%) 9 (29.0%) 31 (100.0%) 

เพื่อนสนิท 11 (8.8%) 46 (36.8%) 35 (28.0%) 33 (26.4%) 125 (100.0%) 

สามี/ภรรยา 11 (15.5%) 16 (22.5%) 31 (43.7%) 13 (18.3%) 71 (100.0%) 

บุตร 0 (0.0%) 3 (37.5%) 3 (37.5%) 2 (25.0%) 8 (100.0%) 

เพื่อนร่วมงาน 3 (13.6%) 10 (45.5%) 4 (18.2%) 5 (22.7%) 22 (100.0%) 

ตัวท่านเอง 21 (14.7%) 59 (41.3%) 27 (18.9%) 36 (25.2%) 143 (100.0%) 

รวม 49 (12.3%) 148 (37.0%) 105 (26.3%) 98 (24.5%) 400 (100.0%) 

X2= 24.455     Sig.= .000 Cramer’s V = 0.143  Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.149 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางกับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
โดยใช้สถิติ  Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางกับ
พฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.143  แสดง
ว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางกับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบ มีความสัมพันธ์
กันน้อย อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05   
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ตารางที่ 4.150 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวและพฤติกรรมการเลือกท่ีพักของนักท่องเที่ยว 
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พ่อ-แม ่ 19 (61.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 12 (38.7%) 31 (100.0%) 

เพื่อนสนิท 33 (26.4%) 11 (8.8%) 30 (24.0%) 51 (40.8%) 125 (100.0%) 

สามี/ภรรยา 24 (33.8%) 4 (5.6%) 8 (11.3%) 35 (49.3) 71 (100.0%) 

บุตร 2 (25.0%) 3 (37.5%) 0 (0.0%) 3 (37.5%) 8 (100.0%) 

เพื่อนร่วมงาน 10 (45.5%) 0 (0.0%) 4 (18.2%) 8 (37.5%) 22 (100.0%) 

ตัวท่านเอง 56 (39.2%) 22 (15.4%) 5 (3.5%) 60 (40.2%) 143 (100.0%) 

รวม 144 (36.0%) 40 (10.0%) 47 (11.8%) 169 (42.3%) 400 (100.0%) 
X2= 57.885 Sig.= .001  Cramer’s V = 0.220   Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.150 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ 
Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 

ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางและพฤติกรรม
การเลือกท่ีพักของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหา
ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.220  แสดงว่า บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางและพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันน้อย 
อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05   
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ตารางที่ 4.151 จ านวนและความถ่ีของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
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พ่อ-แม ่ 5 (16.1%) 3 (9.7%) 11 (35.5%) 12 (38.7%) 31 (100.0%) 

เพื่อนสนิท 54 (43.2%) 19 (15.2%) 10 (8.0%) 42 (33.6%) 125 (100.0%) 

สามี/ภรรยา 24 (33.8%) 17 (23.9%) 14 (19.7%) 16 (22.5%) 71 (100.0%) 

บุตร 6 (75.0%) 0 (0.0%) 2 (25.0%) 0 (0.0%) 8 (100.0%) 

เพื่อนร่วมงาน 12 (54.5%) 0 (0.0%) 4 (18.2%) 6 (27.3%) 22 (100.0%) 

ตัวท่านเอง 55 (38.5%) 9 (6.3%) 27 (18.9%) 52 (36.4%) 143 (100.0%) 

รวม 156 (39.0%) 48 (12.0%) 68 (17.0%) 128 (32.0%) 400 (100.0%) 

 X2= 45.574 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.195  Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.151 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดยใช้สถิติ 
Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 

ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางและผลิตภัณฑ์
หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.195  แสดง
ว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนที่นักท่องเที่ยวชื่น
ชอบมีความสัมพันธ์กันน้อย อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05   
 

ตารางที่ 4.152 จ านวนและความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว 
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พ่อ-แม ่ 5 (16.1%) 10 (32.3%) 7 (22.6%) 6 (19.4%) 3 (9.7%) 31 (100.0%) 

เพื่อนสนิท 20 (16.0%)  49 (39.2%) 47 (37.6%) 3 (2.4%) 6 (4.8%) 125 (100.0%) 

สามี/ภรรยา 23 (32.4%) 23 (32.4%) 21 (29.6%) 4 (5.6%) 0 (0.0%) 71 (100.0%) 
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บุตร 0 (0.0%) 8 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 8 (100.0%) 

เพื่อนร่วมงาน 0 (0.0%) 10 (45.5%) 12 (54.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 22 (100.0%) 

ตัวท่านเอง 37 (25.9%) 60 (42.0%) 29 (20.3%) 8 (5.6%) 9 (6.3%) 143 (100.0%) 

รวม 85 (21.3%) 160 (40.0%) 116 (29.0%) 21 (5.3%) 18 (4.5%) 400 (100.0%) 

 X2= 60.384 Sig.= .000  Cramer’s V = 0.194  Sig. = .000 
 

จากตารางที่ 4.152 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ  
Chi-Square พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 

ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางและค่าใช้จ่ายต่อ
วันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาหาระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.194  แสดงว่า บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางและค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันน้อย อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05   
 

ตารางที่ 4.153 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจและแนวโน้มการกลับมา
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจ าแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลในการท่องเที่ยว 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม 18.087 5 3.617 5.597 .000 

ภายในกลุ่ม 254.673 394 .646   

รวม 272.760 399    

2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 5.934 5 1.187 1.829 .106 

ภายในกลุ่ม 255.706 394 .649   

รวม 261.640 399    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.153 พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย ตามการจ าแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลในการท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมุติฐานรอง H1 แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มี
อิทธิพลที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่แตกต่างกัน 
ตามนัยส าคัญที่ 0.05  
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และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้ในการท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. เท่ากับ 
.106 ซึ่งมากกว่า 0.05 จงึยอมรับสมมุติฐานหลัก H0 แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีอิทธิพลในการท่องเที่ยว
ที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยไม่
แตกต่างกัน    

17) สมมติฐานย่อย 17 (ลักษณะทางด้านจิตวิทยา) 
H0: ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1: ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.154 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจและแนวโน้มการกลับมา
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจ าแนกตามความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว  
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม 58.632 14 4.188 7.530 .000 

ภายในกลุ่ม 214.128 385 .556     

รวม 272.760 399       

2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 37.647 14 2.689 4.622 .000 

ภายในกลุ่ม 223.993 385 .582     

รวม 261.640 399       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 

จากตารางที่ 4.154 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน และความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของ
นักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ One Way Analysis of Variance : One Way Anova  พบว่าค่า Sig. 
เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่ง
หมายความว่า ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว  มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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18 สมมติฐานย่อย 18 (ลักษณะทางด้านจิตวิทยา) 
H0: ระดับความสนใจในการท่องเที่ยวชุมชนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับความสนใจในการท่องเที่ยวชุมชนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.155 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจและแนวโน้มการกลับมา
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจ าแนกตามระดับความสนใจในการท่องเที่ยวชุมชนที่
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม 32.674 11 2.970 4.800 .000 

ภายในกลุ่ม 240.086 388 .619     

รวม 272.760 399       

2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 63.810 11 5.801 11.377 .000 

ภายในกลุ่ม 197.830 388 .510     

รวม 261.640 399       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05     
 

จากตารางที่ 4.154 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน และระดับความสนใจในการท่องเที่ยวชุมชนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว 
โดยใช้สถิติ One Way Analysis of Variance : One Way Anova  พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่งหมายความว่า ระดับ
ความสนใจในการท่องเที่ยวชุมชนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05  

19) สมมติฐานย่อย 19 (ลักษณะทางด้านจิตวิทยา) 
H0: ระดับความคิดเห็นในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับความคิดเห็นในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.156 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจและแนวโน้มการกลับมา
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจ าแนกตามระดับความคิดเห็นในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว 
 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.ระดับความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในประเทศไทย  

ระหว่างกลุ่ม 61.662 11 5.606 10.303 .000 

ภายในกลุ่ม 211.098 388 .544     

รวม 272.760 399       

2. แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

ระหว่างกลุ่ม 34.044 11 3.095 5.276 .000 

ภายในกลุ่ม 227.596 388 .587     

รวม 261.640 399       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05     
 

จากตารางที่ 4.156 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน และระดับความคิดเห็นในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกันของ
นักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ One Way Analysis of Variance : One Way Anova  พบว่าค่า Sig. 
เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่ง
หมายความว่า ระดับความคิดเห็นในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว  มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.157 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พฤติกรรม
ศาสตร์ จิตวิทยา กับความคาดหวัง การรับรู้ คุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนและพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยชุมชนตามความแตกต่างของ
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
ที่มีลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

4.7.1 จ าแนกตามกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวโดยชุมชนชื่นชอบ 
จากข้อมูลการวิเคราะห์ สามารถจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวตามพฤติกรรมความชื่นชอบใน

กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของนักท่องเที่ยวนั้นพบว่า 
4.7.1.1 นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมชื่นชอบการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน ส่วน

ใหญ่จะอายุ 15-24 ปีและ 25-34 ปี โดยเป็นช่วงอายุที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบการเรียนรู้วิถีชีวิตของ
ชาวบ้านซึ่ง เป็นเพศหญิงที่ชื่นชอบการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านมากกว่าเพศชาย ส าหรับสถานะของ
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเรียนรู้วิถีชีวิตส่วนมากจะอยู่ในสถานะโสดและสถานะแต่งงานแต่ยังไม่มี
บุตร ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเรียนรู้วิถีชีวิตส่วนมากจะอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนมากนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมชื่นชอบการเรียนรู้วิถีชีวิตของ
ชาวบ้านมีอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และอ่ืน ๆ 

หากพิจารณาจากทวีปที่นักท่องเที่ยวเดินทางมา พบว่ามาจากทวีปเอเชียและ
ออสเตรเลีย โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวไทยเป็นส่วนมาก  

ส าหรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน พบว่า
ส่วนมากจะเลือกเดินทางในวันจันทร์-พฤหัสบดี ส่วนวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการ
คือการพักผ่อน มาเพ่ือธุรกิจ ประชุมสัมมนา หาประสบการณ์ ใหม่ ล้วนเป็นวัตถุประสงค์ที่
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ชื่นชอบ ส าหรับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวนั้นอยู่ที่ 2-3 ครั้ง/ปี และมากกว่า 
3 ครั้งต่อปี ในการหาข้อมูลการท่องเที่ยวนั้นนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน
ส่วนมากจะเลือกใช้เว็บไซต์และ Facebook และมีจ านวนวันในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งคือภายใน 1 
วัน และ 2 วัน 1 คืน โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะชื่นชอบประเภทการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

4.7.1.2 นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมชื่นชอบเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชน 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 35-44 ปีและ 55-60 ปีขึ้นไป โดยเป็นช่วงอายุที่มีพฤติกรรมชื่นชอบการเข้า
ร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชนและเป็นเพศชายที่เลือกเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชนมากกว่า
เพศหญิง ส าหรับสถานะที่ชื่นชอบเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชนคือนักท่องเที่ยวที่แต่งงานมีบุตร
แล้ว อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่าเป็นส่วนมาก  
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เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทวีปยุโรป ซึ่งจะมีพฤติกรรมการเดินทางในวัน
ศุกร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวนั้นเพ่ือประชุม สัมมนา ซึ่งส่วนมาก
เป็นนักท่องเที่ยวที่มีความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 1 ครั้ง/ปี โดยส่วนมากนักท่องเที่ยวหาข้อมูลจาก
โทรทัศน์ และมีจ านวนวันในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 3 วันขึ้นไป โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะชื่นชอบ
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

4.7.1.3 นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมชื่นชอบการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ส่วนมาก
เป็นนักท่องเที่ยวที่มีสถานะหย่า/หม้าย ระดับการศึกษาอยู่ที่มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมากจากทวีปอเมริกาใต้ วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวนั้นเพ่ือธุรกิจ  

4.7.2 จ าแนกตามประเภทที่พักท่ีนักท่องเที่ยวเลือก 
จากข้อมูลการวิเคราะห์ สามารถจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวตามพฤติกรรมการเลือกที่พักของ

นักท่องเที่ยวนั้นพบว่า 
4.7.2.1 นักท่องเที่ยวที่เลือกพักรวมกับชุมชนแต่แยกสัดส่วนชัดเจน (Home 

Stay) นั้นพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่อายุ 35-34 ปี ส่วนมากจะเลือกพักกับชุมชนแต่แบ่งสัดส่วนชัดเจน 
โดยส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวสถานะแต่งงานยังไม่มีบุตร ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และสูง
กว่าปริญญาตรี อาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากอเมริกาใต้ เป็น
นักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งจะมีพฤติกรรมการเดินทางในวันจันทร์-พฤหัสบดี โดยส่วนมากมักเดินทาง
ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์- พฤษภาคม โดยนักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว เพ่ือหา
ประสบการณ์ใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนมากหาข้อมูลจากเว็บไซต์ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะชื่นชอบ
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

4.7.2.2 นักท่องเที่ยวที่ไม่เลือกพักในชุมชน พบว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวอายุ 15-24 
ปี, 25-34 ปี, 45-54 ปี และนักท่องเที่ยวที่ อายุ 55-60 ปีขึ้นไป โดยส่วนมากท้ังเพศชายและเพศหญิง
เลือกที่จะไม่พักในชุมชน โดยเป็นนักท่องเที่ยวที่มีสถานะโสดและแต่งงานมีบุตรแล้ว ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี/เทียบเท่า อาชีพพนักงานเอกชน ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืน ๆ เป็น
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลียและเอเชีย เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและประเทศ
อ่ืน ๆ ซึ่งจะมีพฤติกรรมการเดินทางในวันศุกร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยส่วนมากมัก
เดินทางในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน – มกราคม วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว
นั้นเพ่ือพักผ่อน ประชุมสัมมนาและเพ่ือความสนุกสนาน โดยหาข้อมูลจาก Facebook และโทรทัศน์ 
โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะชื่นชอบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

4.7.3 จ าแนกตามสินค้าผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ 
4.7.3.1 นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบอาหาร เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 15-24 ป ี

และ 25-34 ปี โดยทั้งเพศชายและเพศหญิงชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร เป็นนักท่องเที่ยวที่มี
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สถานะโสด แต่งงานยังไม่มีบุตรและแต่งงานมีบุตรแล้ว ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี/เทียบเท่า ส่วนมากอาชีพรับราชการ พนักงานเอกชน และอ่ืน ๆ เป็นนักท่องเที่ยวทวีป
อเมริกาใต้และเอเชีย ซึ่งจะมีพฤติกรรมการเดินทางในวันศุกร์-วันอาทิตย์ โดยส่วนมากมักเดินทาง
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวนั้นเพ่ือธุรกิจ โดยนักท่องเที่ยวมี
พฤติกรรมการหาข้อมูลจาก Facebook และอ่ืน ๆ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะชื่นชอบการท่องเที่ยวทา 
ธรรมชาติ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

4.7.3.2 นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบเครื่องประดับ ส่วนมากมีอาชีพรับราชการ 
เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปยุโรป วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวนั้นเพ่ือดูแลสุขภาพ โดยนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ส่วนมากได้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากโทรทัศน์ 

4.7.3.3 นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบสินค้าหัตถกรรม เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 
45-54 ปี,และกลุ่มอายุ 55-60 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักท่องเที่ยวที่มา
จากสินค้าหัตถกรรม โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

4.7.3.4 นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบงานฝีมือ อ่ืน ๆ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อายุ 
35-44 ปี, และส่วนมากมีสถานะหย่า/หม้าย ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนมากอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว ซึ่งจะมีพฤติกรรมการเดินทางในวันจันทร์-พฤหัสบดีและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยส่วนมากมัก
เดินทางในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม และ มิถุนายน – ตุลาคม วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวนั้น
เพ่ือพักผ่อน ประชุมสัมมนา หาประสบการณ์ใหม่และเพ่ือความสนุกสนาน โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะ
ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 
 
   



บทท่ี 5   
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “การแบ่งส่วนการตลาดนักท่องเที่ยวตามการรับรู้ ความคาดหวัง และ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 ประการคือ 1) เพ่ือประเมินการ
รับรู้และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในเขตภาคกลาง 2 ) เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างของนักท่องเที่ยวโดยชุมชนในลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่มีการรับรู้และคาดหวังต่อการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) เพ่ือจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยว
โดยชุมชนตามความแตกต่างของลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว ที่มีลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกัน  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่ เคยเดินทาง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด จากนั้นน าข้อมูลที่ได้
สรุปผลการศึกษาอภิปรายผลและข้อเสนอแนะต่อไป 
  

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การแบ่งส่วนการตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคกลาง 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ 
และจิตวิทยา ของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 400 คน พบว่าเป็นเพศหญิง จ านวน 282 คน (70.5%) เพศชาย จ านวน 118 คน (29.5), 
กลุ่มอายุ 25-34 ปี จ านวน 258 คน (64.5%), สถานภาพโสด จ านวน 252 (63%), รายได้ต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท จ านวน 108 คน (26.7%), ระดับการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 272 
คน (68%), กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน จ านวน 197 คน (49.3%) ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากมาจากทวีปเอเชีย จ านวน 387 คน (96.8%), มาจากประเทศไทย จ านวน 328 คน (82%)  
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ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนที่
การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยช่วงเวลาในการเดินทาง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางช่วง
วันหยุดนักขัตฤกษ์  จ านวน 227 คน (56.8%)  ช่วงเดือนในการเดินทาง พบว่าส่วนใหญ่เดินทางช่วง
เดือนพฤศจิกายน-มกราคม จ านวน 252 คน (63.0%)  วัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวพักผ่อน 
จ านวน 251 คน (62.7%) จ านวนครั้งในการท่องเที่ยว พบว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเดินทางท่องเที่ยว
มากกว่า 3 ครั้ง จ านวน 189 คน (47.3%)  การรับข่าวสาร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หา
ข้อมูลเพ่ือวางแผน/ตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยช่องทางเว็บไซต์ จ านวน 195 คน (48.8%) 
รองลงมาคือ Facebook จ านวน 183 คน (45.8%)  จ านวนวัน/การท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศทริปละ 2 วัน 1คืน จ านวน 195 คน (48.8%) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทาง
ไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวประเภทท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จ านวน 287 
คน (71.8%) ผู้มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ คือ ตัวเอง จ านวน 143 คน (35.8%)  

ข้อมูลด้านจิตวิทยา ภาพรวมของพฤติกรรมศาสตร์ในส่วนของระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่

นักท่องเที่ยวเข้าร่วม อยู่ในระดับมาก (�̅�: 3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมี
พฤติกรรมการเข้าร่วมการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย

ดังนี้ ชื่นชอบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นวิถีชีวิตที่แท้จริงมากกว่ากิจกรรมที่เตรียมไว้  (�̅�: 3.87) ชื่น

ชอบกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับคนในพ้ืนที่การท่องเที่ยว (�̅�: 3.74) ชอบพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กับคนในพ้ืนที่การท่องเที่ยว (�̅�: 3.70) และเลือกที่จะเข้าพักในสถานที่ที่จัดไว้ในชุมชนมากกว่าพักใน

โรงแรม (�̅�: 3.49)   
ในส่วนส่วนของภาพรวมพฤติกรรม ความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อยู่ใน

ระดับมาก (�̅�: 3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมความสนใจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ให้ความสนใจ

เกี่ยวกับธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ร่วมกับชุมชน (�̅�: 4.07) ให้ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมใน

แหล่งท่องเที่ยวที่ท่านเดินทางไป (�̅�: 3.98) สนใจเกี่ยวกับประเพณีหรือพิธีกรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้น 

ๆ (�̅�: 3.98) และสนใจการท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้กับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น (�̅�: 3.92)   

และในส่วนของภาพรวมความคิดเห็น ของนักท่องเที่ยว อยู่ ในระดับมาก(�̅�: 4.10) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากทุก

ข้อ ดังนี้ การเดินทางท่องเที่ยวและได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่แตกต่าง ท าให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ( �̅�: 

4.15)   ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวควรกระจายสู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน (�̅�: 4.12)   คิดว่า
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การท่องเที่ยวที่ชุมชนมีส่วนร่วมจะน าไปสู่ความยั่งยืน (�̅�: 4.12)   และคิดว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวของชุมชน (�̅�: 4.01)   
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการรับรู้และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคกลาง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อคุณค่าท่ีนักท่องเที่ยวได้รับจาก

การท่องเที่ยวโดยชุมชน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคุณค่าที่นักท่องเที่ยวคาดหวังจากค่าเฉลี่ยได้ 

ดังนี้ คุณค่าด้านราคา (�̅�: 4.26) คุณค่าเชิงสารัตถะ (�̅�: 4.10) คุณค่าด้านอารมณ์ (�̅�: 4.05) คุณค่า

ประสบการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน (�̅�: 4.01) คุณค่าด้านประสบการณ์ใน

การเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรม (�̅�: 3.97) ตามล าดับ 
ระดับการรับรู้จริงด้านคุณค่าของนักท่องเที่ยวต่อคุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคุณค่าที่นักท่องเที่ยวรับรู้คุณค่าจริงจากค่าเฉลี่ย

ได้ ดังนี้ คุณค่าประสบการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน  (�̅�: 4.01) คุณค่าด้าน

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรม  (�̅�: 3.99) คุณค่าด้านอารมณ์ (�̅�: 3.92) 

คุณค่าเชิงสารัตถะ (�̅�: 3.90)   คุณค่าด้านราคา (�̅�: 3.88) ตามล าดับ 
5.1.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยชุมชน ของนักท่องเที่ยวที่

เดินทางท่องเที่ยวในเขตพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคกลาง 
ผลการวิเคราะห์ประเภทของกิจกรรมที่ชื่นชอบ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่   ชื่นชอบการ

เรียนรู้วิธีชีวิตของชาวบ้าน จ านวน 148 คน  (37.0%)  ส าหรับประเภทที่พักที่นักท่องเที่ยวเลือกพัก 
พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกไม่พักในชุมชน จ านวน 169 คน ( 42.3%) และพักรวมกับชุมชนแต่
แยกสัดส่วนชัดเจน (Home Stay) จ านวน 144 คน (36 %) ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ชื่นชอบ พบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่นชอบ อาหาร จ านวน 156 คน (39.0%)  ค่าใช้จ่ายต่อวันในการท่องเที่ยว 
พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้จ่าย  จ านวน 501-1,000 บาท จ านวน 160 คน ( 40.0%)  ความพึง
พอใจของการท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พอใจ จ านวน 208 คน (52%) และแนวโน้มใน
การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีแนวโน้มน่าจะเดินทางไปจ านวน201 คน 
(50.2%)   
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5.2 อภิปรายผล 

 
5.2.1 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 วิเคราะห์ความแตกต่างในการรับรู้และ

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้จริงในคุณค่าของการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคกลาง สามารถ
วิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีความพึงพอใจต่อคุณค่าในการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมี
คะแนนด้านการรับรู้และคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน 
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 คุณค่าด้านประสบการณ์ในการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรม โดยมีค่าความ
แตกต่างของการรับรู้จริงและความคาดหวังค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.02 ซึ่ งหมายความการับรู้จริงของ
นักท่องเที่ยวมีค่ามากกว่าความคาดหวังของนักท่องเที่ยว หมายถึงนักท่องเที่ยวประทับใจในคุณค่า
การท่องเที่ยวด้านประสบการณ์ในการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรม  

ล าดับที่ 2 คุณค่าด้านประสบการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน โดยมีค่า
ความแตกต่างของการรับรู้จริงและความคาดหวังค่าเฉลี่ยเท่ากับ เท่ากับ 0.00 ซึ่งหมายความว่าการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยวมีค่าเท่ากับความคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยว หมายถึงนักท่องเที่ยวพอใจใน
คุณค่าการท่องเที่ยวในด้านคุณค่าประสบการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ 3 คุณค่าด้านอารมณ์ โดยมีค่าความแตกต่างของการรับรู้จริงและความคาดหวัง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ เท่ากับ -0.13 ซึ่งหมายความว่าการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมีค่าน้อยกว่าความคาดหวัง 
แสดงถึงว่านักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจในคุณค่าด้านอารมณ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ล าดับที่ 4  คุณค่าเชิงสารัตถะ  โดยมีค่าความแตกต่างของการรับรู้จริงและความคาดหวัง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ เท่ากับ -0.2 ซึ่งหมายความว่าการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมีค่าน้อยกว่าความคาดหวัง
ของนักท่องเที่ยว แสดงถึงว่านักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจในคุณค่าการท่องเที่ยวในคุณค่าเชิงสารัตถะของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ล าดับที่ 5  คุณค่าด้านราคามีค่าความแตกต่างของการรับรู้จริงและความคาดหวังค่าเฉลี่ย
เท่ากับ เท่ากับ -0.38 ซึ่งหมายว่าการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมีค่าน้อยกว่าความคาดหวังแสดงถึงว่า
นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจในคุณค่าการท่องเที่ยวในคุณค่าด้านราคาของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

ผลการวิเคราะห์ พบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความ
คาดหวังต่อคุณค่าของการท่องเที่ยวโดยชุมชนสูงกว่าการรับรู้จริง ในด้านคุณค่าในด้านราคา คุณค่า
เชิงสารัตถะ และคุณค่าทางด้านอารมณ์ แต่มีการรับรู้ในด้านคุณค่าด้านประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
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ร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรมสูงกว่าความคาดหวัง และมีการรับรู้คุณค่าจริงเท่ากับความคาดหวังใน
คุณค่าด้านประสบการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน 

ทั้งนี้ เป็นเพราะนักท่องเที่ยวที่เลือกท่องเที่ยวประเภทการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นจะให้
ความส าคัญคุณค่าด้านประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ทั้งเรื่องกิจกรรมและวัฒนธรรมมากกว่าคุณค่าด้านอื่น 
ๆ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ โดยนักท่องเที่ยว
รู้สึกได้ว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวเสียไปอย่างเช่น เวลา ความรู้สึก เพ่ือแลกกับคุณค่าได้รับในด้าน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านกิจกรรมและวัฒนธรรมนั้นมีความคุ้มค่า 

ผลงานวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศิริ บินนาราวี (2555) ที่การศึกษาความ
คาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวที่อ าเภอปาย โดยการเปรียบเทียบ
ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่ออ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดยจากผลการศึกษาพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังและการ
รับรู้ในการมาท่องเที่ยวที่อ าเภอปายแตกต่างกัน 

5.2.2 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ข้อมูลผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการ
รับรู้คุณค่าและความคาดหวังการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
พฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา 

5.2.2.1 การเปรียบเทียบการรับรู้จริงกับข้อมูลทางประชากรศาสตร์นั้นพบว่า อายุ 
รายได้ แตกต่างกันของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย มีการรับรู้จริงต่อคุณค่าในการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่แตกต่างกัน แต่เพศ สถานภาพครอบครัว การศึกษาและอาชีพ ที่แตกต่างกันของกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย
มีการรับรู้จริงต่อคุณค่าในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ไม่แตกต่างกัน 

การรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ต่างกันเมื่อแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวตาม 
อายุ  และ รายได้นั้ นสอดคล้องกับ แนวคิดของ Ang, Leong, & Kotler, 2000 ; Cleveland, 
Papadopoulos, & Laroche, 2011; Hassan, Craft, & Kortam, 2003; Leisen, 2001; Molera 
& Pilar Albaladejo, 2007 สินค้าแต่ละอย่างสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลแต่ละบุคคล
นั้นเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ และรายได้ 

การเปรียบเทียบการรับรู้จริงกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์นั้นพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยว
เป้าหมายที่มาจากทวีป แตกต่างกันมีการรับรู้จริงต่อคุณค่าในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกัน
และกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่มาจากประเทศแตกต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อคุณค่าในการท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่ไม่แตกต่างกัน  

สอดคล้ อ งกั บ งาน วิ จั ย ขอ ง  Moscardo, Pearce, Morrison, Green, and 
O’Leary (2000) ที่ได้แบ่งส่วนการตลาดนักท่องเที่ยวตามภูมิศาสตร์ โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยว
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ต่างชาติ (International) นักท่องเที่ยวต่างรัฐ (Interstate) นักท่องเที่ยวภายในรัฐ (Intrastate) และ
นักท่องเที่ยวท้องถิ่น (Local Area) โดยการศึกษาดังกล่าวท าให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มาจากพ้ืนที่ที่
ต่างกันมีพฤติกรรมการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่ต่างกัน 

การเปรียบเทียบการรับรู้ จริ งกับข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์นั้ นพบว่า 
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว,จ านวนครั้งที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว, ความชื่นชอบการท่องเที่ยว
และบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจที่แตกต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อคุณค่าในการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่แตกต่างกัน แต่ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทาง, ช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง, การหา
ข้อมูลการท่องเที่ยว, จ านวนวันท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
เขตภาคกลาง ไม่แตกต่างกัน 

การรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ต่างกันเมื่อศึกษาถึงพฤติกรรมตาม
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว,จ านวนครั้งที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว, ความชื่นชอบการท่องเที่ยว
และบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจที่แตกต่างกันนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bansal & Eiselt, 
2004; Beh & Bruyere, 2007; Moscardo et al., 2001 

การเปรียบเทียบการรับรู้จริงกับข้อมูลทางจิตวิทยานั้นพบว่า ความถี่ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว , ระดับความสนใจในการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว, ระดับความคิดเห็นในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกัน
ของนักท่องเที่ยว มีการรับรู้ต่อคุณค่าในการท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างกัน 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ดารา ทีปะปาล (2553) ได้กล่าวว่า นักการตลาดใช้การ
วิเคราะห์ลักษณะจิตวิทยาทางสังคมของผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ในการแบ่งรูปแบบการด ารงชีวิตของ
ผู้บริโภคเพ่ือเข้าใจความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภค  

5.2.2.2 ความคาดหวั ง  การ เป รียบ เที ยบความคาดห วั งกับ ข้ อมู ลท าง
ประชากรศาสตร์นั้นพบว่า เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ ที่แตกต่างกันของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเป้าหมาย มีความคาดหวังต่อคุณค่าในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกัน แต่
การศึกษาที่แตกต่างกันของกลุ่มกลุ่มเป้าหมายมีความคาดหวังต่อคุณค่าในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่
ไม่แตกต่างกัน 

ความคาดหวังในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ต่างกันเมื่อแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว
เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ นั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวรรณ ดีประเสริฐ, 
2553 ; Ang, Leong, & Kotler, 2000; Cleveland, Papadopoulos, & Laroche, 2011; 
Hassan, Craft, & Kortam, 2003; Leisen, 2001; Molera & Pilar Albaladejo, 2007; 
Moscardo, Pearce, & Morrison, 2001; Shin, 2007 
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การเปรียบเทียบความคาดหวังกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์นั้นพบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยว
เป้าหมายที่มาจากทวีป แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณค่าในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกัน
และกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่มาจากประเทศแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณค่าในการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ไม่แตกต่างกัน 

สอดคล้ อ งกั บ งาน วิ จั ย ขอ ง  Moscardo, Pearce, Morrison, Green, and 
O’Leary (2000) ที่ได้แบ่งส่วนการตลาดนักท่องเที่ยวตามภูมิศาสตร์ โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ(International) นักท่องเที่ยวต่างรัฐ (Interstate) นักท่องเที่ยวภายในรัฐ (Intrastate) และ
นักท่องเที่ยวท้องถิ่น(Local Area)โดยการศึกษาดังกล่าวท าให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มาจากพ้ืนที่ที่
ต่างกันมีพฤติกรรมการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่ต่างกัน 

การเปรียบเทียบความคาดหวังกับข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์นั้นพบว่า ช่วงเวลา
ที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทาง วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว จ านวนครั้งที่นักท่องเที่ยวเดินทาง การหา
ข้อมูลการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายมีความคาดหวังต่อคุณค่ าในการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน แต่พฤติกรรมในการเลือกช่วงเดือนที่ใช้เดินทาง จ านวนวันท่องเที่ยว ความชื่น
ชอบการท่องเที่ยวและบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายนั้นมีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวที่ไม่แตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบความคาดหวังกับข้อมูลทางจิตวิทยานั้นพบว่า ช่วงเวลาที่
นักท่องเที่ยวใช้เดินทาง วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว จ านวนครั้งที่นักท่องเที่ยวเดินทาง การหาข้อมูล
การท่องเที่ยวที่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bansal & Eiselt, 2004; Beh & Bruyere, 2007; 
Molera & Pilar Albaladejo, 2007; Moscardo et al., 2001; Shin, 2007 

การเปรียบเทียบความคาดหวังกับข้อมูลทางจิตวิทยานั้นพบว่า ความถี่ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว , ระดับความสนใจในการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว, ระดับความคิดเห็นในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกัน
ของนักท่องเที่ยว ความคาดหวังต่อคุณค่าในการท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างกัน 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ดารา ทีปะปาล (2553) ได้กล่าวว่า นักการตลาดใช้การ
วิเคราะห์ลักษณะจิตวิทยาทางสังคมของผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ในการแบ่งรูปแบบการด ารงชีวิตของ
ผู้บริโภคเพ่ือเข้าใจความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภค 

5.2.3 ผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ข้อมูลผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา(ต่อ) 

5.2.3.1 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านประชากรศาสตร์ในด้านอายุ พบว่าในเรื่องของกิจกรรมที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของกลุ่มนักท่องเที่ยว จะชื่นชอบการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านมากที่สุดในช่วงอายุ 25 – 34 ปี , 



 199 

 15 – 24 ปี   พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวส่วนมากมีพฤติกรรมการ
เลือกที่พักแบบ ไม่พักในชุมชนในทุกช่วงอายุ พฤติกรรมการเลือกผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนนั้น 
นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารมากที่สุด พฤติกรรมการใช้จ่ายต่อวันของ
นักท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมใช้จ่ายต่อวันในการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น วันละ 501-
1,000 บาท  

และพบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ตาม
การจ าแนกตามอายุที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวนั้น พบว่าอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีระดับ
ความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวอายุ 15-
24 ปี และอายุ 25-34 ปี มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยน้อยกว่า
กลุ่มอายุ 35 – 44 ปี 

ส าหรับแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามอายุนั้น พบว่าอายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีแนวโน้มในการ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยแตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวอายุ 
15-24 ปี และอายุ 25-34 ปี มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทยน้อยกว่ากลุ่มอายุ 35 – 44 ปี 

5.2.3.2 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านประชากรศาสตร์ในด้านเพศ พบว่า นักท่องเที่ยวเพศชายจะมีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีของชุมชนมากกว่าพฤติกรรมอย่างอ่ืน ส่วนเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตของ
ชาวบ้านมากกว่าพฤติกรรมอย่างอ่ืน ส าหรับการเลือกท่ีพักในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของนักท่องเที่ยว
นั้น เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการเลือกที่พักโดยเลือกที่จะไม่พักในชุมชน และพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายในชุมชนนั้นเพศชายจะใช้จ่ายน้อยกว่าเพศหญิง โดยเพศชายจะใช้จ่ายวันต่อวันน้อยกว่า 500 
บาท ส่วนเพศหญิงจะใช้จ่ายวันละ 501-1,000 บาทต่อวัน  

นอกจากนี้ยังพบว่าเพศที่ต่างกันของนักท่องเที่ยว มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่แตกต่างกันในพฤติกรรมด้านความพึงพอใจและพฤติกรรมแนวโน้มการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าใน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

5.2.3.3 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านประชากรศาสตร์ในด้านสถานภาพครอบครัว พบว่า ในเรื่องกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ
นั้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่  โสด,แต่งงานยังไม่มีบุตร หย่า/หม้ายจะชื่นชอบในการเรียนรู้วิถีชีวิตของ
ชาวบ้านมากที่สุด ส าหรับพฤติกรรมการเลือกที่พักนั้นกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนมากเลือกที่จะไม่พักใน
ชุมชน และการเลือกผลิตภัณฑ์ในชุมชนนั้นนักท่องเที่ยวส่วนมากมีพฤติกรรมการเลือกอาหารของ
ชุมชนมากที่สุด ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายต่อวันนั้นกลุ่มที่โสดจะใช้จ่ายประมาณ 501-1,000 บาทต่อวัน 
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และกลุ่มแต่งงานยังไม่มีบุตร แต่งงานมีบุตรแล้ว หย่า/หม้าย ส่วนมากจะใช้จ่ายต่อวัน 1,000-1,500 
บาท 

นอกจากนี้ยังพบว่าสถานภาพครอบครัวที่ต่างกันของนักท่องเที่ยว มีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกันในพฤติกรรมด้านความพึงพอใจและพฤติกรรมแนวโน้มการ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ าในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

5.2.3.4 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านประชากรศาสตร์ในด้านรายได้ ในเรื่องของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยว
โดยชุมชน โดยแบ่งตามกลุ่มของรายได้นั้น นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท 
20,001-25,000 บาท 25,001-30,000 บาท 40,001-45,000 บาท จะมีพฤติกรรมความชื่นชอบการ
เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน  ในการเลือกที่พักนั้นนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มรายได้จะเลือกไม่พักในชุมชน 
รองลงมาคือการเลือกพัก พักรวมกับชุมชนแต่แยกสัดส่วนชัดเจน (Home Stay)  ในส่วนสินค้าใน
ชุมชนนั้นนักท่องเที่ยวเกือบทุกกลุ่มรายได้ เลือกเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องอาหาร ส าหรับค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้งที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในการท่องเที่ยวชุมชนนั้นพบว่า ใช้จ่ายประมาณ 501-1,000 บาท  

นอกจนอกจากนี้ยังพบว่ารายได้ที่ต่างกันของนักท่องเที่ยว มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกันในพฤติกรรมด้านความพึงพอใจและพฤติกรรมแนวโน้มการกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ าในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

5.2.3.5 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านประชากรศาสตร์ในด้านการศึกษา หากแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวตามระดับการศึกษาพบว่า 
นักท่องเที่ยวที่อยู่ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายและสูงกว่าปริญญาตรีจะชื่นชอบการเรียนรู้
วิถีชีวิตของชาวบ้านมากที่สุด แต่ในกลุ่มปริญญาตรี/เทียบเท่านั้นจะชื่นชอบการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีของชุมชน ส าหรับการเลือกที่พักในการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นนักท่องเที่ยวที่ อยู่ระดับ
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายและสูงกว่าปริญญาตรีจะเลือกไม่พักในชุมชน ในขณะที่กลุ่มที่สูงกว่า
ปริญญาตรีจะเลือกพักรวมกับชุมชนแต่แยกสัดส่วนชัดเจน (Home Stay) ส าหรับการเลือกผลิตภัณฑ์
ในชุมชนนั้นนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่อยู่ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายและสูงกว่าปริญญา
ตรีจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร ในขณะที่กลุ่มที่สูงกว่าปริญญาตรีจะเลือกงานฝีมืออ่ืน ๆเป็นอันดับ 
1 และในการใช้จ่ายแต่ละวันของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวชุมชนนั้น นักท่องเที่ยวที่อยู่ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่าและสูงกว่าปริญญาตรีจะใช้จ่ายต่อวันประมาณ 501-1,000 บาท 

ระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ตามการจ าแนก
ตามระดับการศึกษาที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวนั้น ระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในประเทศไทยที่แตกต่างกัน  
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และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยไม่
แตกต่างกัน  

5.2.3.6 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านประชากรศาสตร์(อาชีพ) ในเรื่องของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน โดยแบ่งตามกลุ่มอาชีพนั้นพบว่า นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มอาชีพให้การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน
เป็นอันดับแรกท่ีชื่นชอบ ส่วนการเลือกท่ีพักนั้นนักท่องเที่ยวที่รับราชการและเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จะเลือกพักรวมกับชุมชนแต่แยกสัดส่วนชัดเจน (Home Stay) เป็นอันดับแรก ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็น
พนักงานเอกชน ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืน ๆ จะเลือกไม่พักในชุมชน ส าหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนนั้น อาชีพราชการ พนักงานเอกชนและอ่ืน ๆ จะเลือกอาหารเป็นอันดับแรก พนักงาน
รัฐวิสาหกิจจะเลือกสินค้าที่เป็นงานหัตถกรรมเป็นอันดับแรก  และในการใช้จ่ายแต่ละครั้งของ
นักท่องเที่ยวนั้นอาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตัว อ่ืน ๆ จะใช้จ่าย  501-1,000 บาทต่อวัน ส่วนอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานเอกชนนั้นใช้จ่ายอันดับแรกที่ประมาณ1,001-1,500 บาท 

พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ตามการ
จ าแนกตามรายได้ท่ีแตกต่างของนักท่องเที่ยวนั้น มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทยที่แตกตา่งกัน   

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามรายได้ของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนั้น อาชีพที่แตกต่างกันของ
นักท่องเที่ยว มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
แตกต่างกัน  

5.2.3.7 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านภูมิศาสตร์(ทวีป) ในเรื่องของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
แบ่งตามทวีปของนักท่องเที่ยวนั้นนักท่องเที่ยวที่มาจากทวีป ออสเตรเลีย และเอเชียนั้นจะชื่นชอบการ
เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่มาจากทวีปยุโรปจะชื่นชอบการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีของชุมชน นักท่องเที่ยวส่วนมากจะเลือกไม่พักในชุมชน ในส่วนของการเลือกผลิตภัณฑ์นั้น
นักท่องเที่ยวในทวีปเอเชียจะเลือกอาหารเป็นอันกับแรกรองลงมาคือเลือกงานฝีมืออ่ืน ๆ ส าหรับการ
ใช้จ่ายนักท่องเที่ยวใช้จ่ายประมาณ501-1,000 บาท 

นอกจากนี้ยังพบว่าทวีปที่มาที่ต่างกันของนักท่องเที่ยว มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่แตกต่างกันในพฤติกรรมด้านความพึงพอใจและพฤติกรรมแนวโน้มการกลับมาท่องเที่ยว
ซ้ าในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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5.2.3.8 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านภูมิศาสตร์(ประเทศ) ในเรื่องของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
โดยแบ่งตามประเทศของนักท่องเที่ยวนั้น พบว่านักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศไทยและจีนชื่นชอบการ
เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน ในการเลือกที่พักนั้นนักท่องเที่ยวส่วนมากไม่ว่าจะประเทศไหนเลือกที่จะ
ไม่พักในชุมชน ส าหรับในการเลือกผลิตภัณฑ์ในชุมชนนั้นนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนมากจะเลือกอาหาร 
นักท่องเที่ยวจีนและชาติอ่ืน ๆจะเลือกเป็นการฝีมือชนิด    อ่ืน ๆ และในการใช้จ่ายนั้นโดยเฉลี่ย
นักท่องเที่ยวจะใช้จ่าย 501-1,000 บาทต่อวัน 

พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ตามการ
จ าแนกตามประเทศที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวนั้น มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในประเทศไทยที่แตกต่างกัน  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามประเทศของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มในการเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยแตกต่างกัน  

5.2.3.9 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์(วันที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว) 

ในเรื่องของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยแบ่ง
ตามพฤติกรรมการเลือกวันที่ใช้ในการท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางท่องเที่ยววัน วัน
จันทร์-พฤหัสบดี วันศุกร์-วันอาทิตย์ จะชื่นชอบกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านมากที่สุด ส่วน
นักท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเลือกเข้าร่วม กิจกรรมประเพณีของชุมชน  
มากท่ีสุด ในการเลือกที่พักนั้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางวันจันทร์-พฤหัสบดี จะเลือกพักรวมกับชุมชนแต่
แยกสัดส่วนชัดเจน (Home Stay) ส่วนนักท่องเที่ยววันวันศุกร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เลือกที่จะไม่พักในชุมชน ส าหรับค่าใช้จ่ายนั้น นักท่องเที่ยวจะใช้จ่ายโดยประมาณที่ 501-1,000 บาท 

พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ตามการ
จ าแนกตามช่วงวันเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว นั้น ช่วงวันเดินทางท่องเที่ยวที่
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่
แตกต่างกัน  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามช่วงวันเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวนั้น วัน
เดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยแตกต่างกัน  
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5.3.3.10 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์(ฤดูที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว) ส าหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบโดย
จ าแนกจากช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนมากชื่นชอบเรียนรู้
วิถีชีวิตของชาวบ้านไม่ว่าจะเลือกเดินทางในช่วงเดือนไหน ในการเลือกที่พักนั้นนักท่องเที่ยวที่เดิน 
ทางในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม จะเลือกพักรวมกับชุมชนแต่แยกสัดส่วนชัดเจน (Home 
Stay) ส่วนนักท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางในช่วงเดือน มิถุนายน-ตุลาคม, พฤศจิกายน-มกราคม เลือกที่
จะไม่พักในชุมชน ส าหรับค่าใช้จ่ายต่อวันในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้น ไม่ว่าจะเดินทางในช่วง
เดือนใด นักท่องเที่ยวจะใช้จ่ายประมาณ501-1,000 บาท ต่อวัน 

ระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ตามการจ าแนก
ตามช่วงวันเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว นั้น มีระดับความพึงพอใจของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่ไม่แตกต่างกัน  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางที่แตกต่างกันนั้น มีแนวโน้มใน
การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยไม่แตกต่างกัน  

5.2.3.11 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์(วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว) ส าหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบโดย
จ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวที่มี
วัตถุประสงค ์เพ่ือพักผ่อนและหาประสบการณ์ใหม่ๆ จะชื่นชอบการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน ในการ
เลือกที่พักของนักท่องเที่ยวนั้นนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ในการผักผ่อนจะเลือกไม่พักกในชุมชน แต่
นักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาประสบการณ์ใหม่นั้นจะเลือกที่พักรวมกับชุมชนแต่แยกสัดส่วน
ชัดเจน (Home Stay) ส าหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ของชุมชนนั้นนักท่องเที่ยวที่เลือกมาพักผ่อน ธุรกิจ 
จะเลือกเป็นอาหารส่วนนักท่องเที่ยวที่มาหาประสบการณ์ใหม่ๆนั้น จะเลือกงานฝีมืออ่ืน ๆ  และใน
การใช้จ่ายแต่ละวันของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะกลุ่มไหนอันดับแรกคือ 501-1,000 บาท ต่อวัน 

พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ตามการ
จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยวนั้น มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทยที่แตกต่างกัน  

แต่พบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามช่วงวันเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวนั้น มี
แนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยไม่แตกต่างกัน 

5.2.3.12 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์(ความถ่ีในการท่องเที่ยว) ส าหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบโดยจ าแนก
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จากจ านวนครั้งในการท่องเที่ยวในรอบสามปีของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง 1 ครั้งจะเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมประเพณีของชุมชนมากที่สุด ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง 2-3 ครั้ง และนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมากกว่า 3 ครั้งจะเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน ในการเลือกท่ีพักในนั้น นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มนั้น
อันดับแรกเลือกที่จะไม่พักในชุมชนส่วนผลิตภัณฑ์ในชุมชนนั้นนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเลือกผลิตภัณฑ์ที่
เป็นอาหารเป็นอันดับแรก และการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเลือกเป็นอันดับแรกคือ501 -1,000 
บาท 

พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ตามการ
จ าแนกตามความถี่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวนั้น มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในประเทศไทยที่แตกต่างกัน  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามความถี่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวนั้น มีแนวโน้มในการเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยแตกต่างกัน  

5.2.3.13 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์(การวางแผนในการท่องเที่ยว) ส าหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบโดย
จ าแนกจากช่องทางการหาข้อมูลของนักท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวที่หาข้อมูลจากเว็บไซต์ และ 
Facebook จะชื่นชอบการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน ในการเลือกที่พักนั้นนักเที่ยวทุกกลุ่มเลือกที่จะ
ไม่พักในชุมชน ในการใช้จ่ายต่อวันนั้นนักท่องเที่ยวที่หาข้อมูลจากเว็บไซต์ จะใช้จ่ายต่อวันประมาณ 
501-1,000 บาท ส่วนนักท่องเที่ยวที่หาข้อมูลจากFacebook จะใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 1,001-
1,500 บาท 

พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ตามการ
จ าแนกตามช่องทางที่นักท่องเที่ยวหาข้อมูลนั้น มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทยที่ไม่แตกต่างกัน  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามช่องทางที่นักท่องเที่ยวหาข้อมูลนั้น นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มในการ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยแตกต่างกัน  

5.2.3.14 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์(ความถ่ีในการท่องเที่ยว) ส าหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบโดยจ าแนก
จากจ านวนวันที่ท่องเที่ยว นั้นพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทาง ภายใน 1 วันและ 2 วัน 1 คืน ชื่น
ชอบการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว 3 วันขึ้นไปนั้นจะนิยมเข้า
ร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชน การพักในชุมชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางส่วนมากเลือกที่จะไม่พักใน
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ชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวเลือกจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร ค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวที่พัก 2 วัน 
1 คืนจะใช้จ่ายต่อครั้ง 501-1,000 บาท 

นอกจากนี้ยังพบว่าความถี่ในการท่องเที่ยวที่ต่างกันของนักท่องเที่ยว มีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกันในพฤติกรรมด้านความพึงพอใจและพฤติกรรมแนวโน้มการ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ าในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

5.2.3.15 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์(แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ)ส าหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่น
ชอบโดยจ าแนกจากแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมนั้น พบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติจะชื่นชอบการเรียนรู้วิถีชีวิตกับการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ส่วนนักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
จะนิยมเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชน  ส่วนนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนจะนิยมเรียนรู้วิถี
ชีวิตของชาวบ้าน ในการเลือกที่พักนั้นนักท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นักนักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ส่วนมากเลือกที่จะไม่พักในชุมชน แต่นักท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นส่วนมากเลือกที่จะพักในชุมชน ในการ
เลือกผลิตภัณฑ์ในชุมชนนั้น นักท่องเที่ยวเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารนในทุกกลุ่ม และใช้จ่าย
ส่วนมากอยู่ที่ 501-1,000 บาทต่อวัน 

พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ตามการ
จ าแนกตามแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบนั้น มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศ
ไทยที่ไม่แตกต่างกัน   

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบนั้น มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยแตกต่างกัน  

5.2.3.16 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์(บุคคลที่มีอิทธิพลในการท่องเที่ยว) ส าหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ
โดยจ าแนกจากบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว พบว่าหากเป็นเพ่ือนสนิท และตัวเอง จะเลือก
เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน ในการเลือกที่พักนั้นหากบุคคลที่มีอิทธิพลคือเพ่ือนสนิทนั้นจะเลือกไม่พัก
ในชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่ถูกเลือกจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร ค่าใช้จ่ายต่อวันในการท่องเที่ยวคือ 
501-1,000 บาท 

พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ตามการ
จ าแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลในการท่องเที่ยวนั้น มีระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทยที่แตกต่างกัน  
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และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย ตามการจ าแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลในการท่องเที่ยวนั้น มีแนวโน้มในการเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยไม่แตกต่างกัน    

5.2.3.17 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านจิตวิทยา(กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ) ส าหรับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ตามการจ าแนก
ตามความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวนั้น มีระดับความพึง
พอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่แตกต่างกัน  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของ
นักท่องเที่ยวนั้น มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน   

 5.2.3.18 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านจิตวิทยา(ความสนใจในการท่องเที่ยว) ส าหรับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ตามการจ าแนก
ตามระดับความสนใจในการท่องเที่ยวชุมชนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวนั้น มีระดับความพึงพอใจ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่แตกต่างกัน  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามระดับความสนใจในการท่องเที่ยวชุมชนที่แตกต่างกันของ
นักท่องเที่ยวนั้น มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน   

5.2.3.19 การเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับข้อมูล
ทางด้านจิตวิทยา(ความคิดเห็นในการท่องเที่ยว) ส าหรับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทย พบว่าระดับความพึงพอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ตามการจ าแนก
ตามระดับความคิดเห็นในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวนั้น มีระดับความพึง
พอใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่แตกต่างกัน  

และพบว่าแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการจ าแนกตามระดับความคิดเห็นในการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกันของ
นักท่องเที่ยวนั้น มีแนวโน้มในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน   
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5.2.4 ผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยชุมชนตาม
ความแตกต่างของลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

5.2.4.1 จ าแนกตามกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวโดยชุมชนชื่นชอบ 
จากข้อมูลการวิเคราะห์ สามารถจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวตามพฤติกรรมความชื่นชอบในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของนักท่องเที่ยวนั้น พบว่าสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
   1) นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมชื่นชอบการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน 
   2) นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมชื่นชอบเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชน
   3) นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมชื่นชอบการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ  

5.2.4.2 จ าแนกตามประเภทที่พักท่ีนักท่องเที่ยวเลือก 
จากข้อมูลการวิเคราะห์ สามารถจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวตามพฤติกรรมการเลือกท่ีพักของ
นักท่องเที่ยวนั้น พบว่าสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
   1) นักท่องเที่ยวที่เลือกพักรวมกับชุมชนแต่แยกสัดส่วนชัดเจน (Home 
Stay)   2) นักท่องเที่ยวที่ไม่เลือกพักในชุมชน  

5.2.4.3 จ าแนกตามสินค้าผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ พบว่าสามารถแบ่งได้
เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
   1) นักท่องเที่ยวกลุ่มท่ีชื่นชอบอาหาร  
   2) นักท่องเที่ยวกลุ่มท่ีชื่นชอบเครื่องประดับ 
   3) นักท่องเที่ยวกลุ่มท่ีชื่นชอบสินค้า 
   4) นักท่องเที่ยวกลุ่มท่ีชื่นชอบงานฝีมือ  
 

5.3 ข้อจ ากัดของงานวิจัยและข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

5.3.1 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
1) งานวิจัยในครั้งนี้มีข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูล ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่

อาจมีข้อจ ากัดในการสื่อสาร 
2) การเก็บข้อมูลชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในแหล่องท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ค่อนข้าง

น้อย เนื่องจากส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนที่วิจัย 
5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

1) นอกการการแบ่งกลุ่มการเก็บข้อมูลแต่ละพ้ืนที่ในจ านวนที่เท่ากันแล้ว ควร
แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในสัดส่วนที่เท่ากัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสม 
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เที่ยงตรงและแม่นย า ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง เพ่ือที่จะใช้ในการจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยชุมชนในอนาคต 

2) การศึกษาในครั้งนี้ถึงแม้ว่าผู้วิจัยจะเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติแต่สัดส่วนในการเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวแตกต่างกันค่อนข้างมาก ครั้งต่อไปควรมี
การจัดการสัดส่วนในการเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้เหมาะสมเพ่ือเป็นการ
เปรียบเทียบข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3) ควรมีการเพ่ิมการวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามา เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ดี้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
แม่นย าและครอบคลุมงานวิจัยในทุกแง่มุม 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
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แบบสอบถาม 

แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือการวิจัยเร่ือง “การแบ่งส่วนการตลาดนักท่องเที่ยวตามการรับรู้ 

ความคาดหวงั และพฤตกิรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 

 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยในการศึกษาระดับปริญญาโท คณะจัดการการ

ท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(นิดา้) 

 โดยการศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมท่ีเหมาะสมให้แก่พ้ืนท่ี

เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนเขตภาคกลาง โดยการศึกษาถึงกลุ่มเป้าหมายทางการท่องเท่ียวโดยชุมชน

แต่ละกลุ่มว่ามีลักษณะของส่วนแบ่งทางการตลาด ตามการรับรู้ ความคาดหวงั และพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน แบบสอบถามฉบบัน้ีมีทั้งส้ิน 6 หน้า(รวมหน้าน้ี) โดยแบบสอบถามฉบบัน้ีไดแ้บ่ง

ออกเป็น 6 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นภูมิศาสตร์ 

  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นจิตวิทยา 

  ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมศาสตร์ 

  ส่วนท่ี 5 ค าถามดา้นการรับรู้และคาดหวงัในคุณค่าการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

  ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลเก่ียวระดบัการมีพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวโดยชุมชน 

 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผูต้อบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ เพ่ือความสมบูรณ์ 

และถูกตอ้งของงานวิจยั ค าตอบของทุกท่านเป็นส่ิงท่ีมีความหมายและมีคุณค่ายิ่ง ทางผูวิ้จยัจะเก็บรักษา

ขอ้มูลของท่านเป็นความลบั โดยจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการท าวิจยัเท่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆต่อ

ท่าน ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าและใหค้วามกรุณาตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 

              นางสาวอุณากลุ  อภิวนสับดี 

       นกัศึกษาปริญญาโท คณะการจดัการการท่องเท่ียว 

                 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  

เป็นค าถามท่ีแบ่งส่วนการตลาดตามลกัษณะขา้งตน้ ซ่ึงไดแ้ก่  

1) อาย ุ 
1. 15 – 24 ปี    2. 25 – 34 ปี        3. 35 – 44 ปี 
4. 45 – 54 ปี  5. 55 – 60 ปีข้ึนไป 
 

2) เพศ  

1.ชาย  2.หญิง  
3) สถานภาพครอบครัว  

1. โสด                                       2. แต่งงาน/ยงัไม่มีบุตร    
3. แต่งงานมีบุตรแลว้                4. หยา่/หมา้ย 

4) รายได ้ต่อเดือนของท่าน  

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท                   10,001 - 15,000 บาท                15,001 - 20,000 
บาท  
20,001 - 25,000 บาท                      25,001 - 30,000 บาท               30,001 - 35,000 
บาท  
35,001 - 40,000 บาท                      40,001 - 50,000 บาท               50,001 บาทข้ึน
ไป   

5) ระดบัการศึกษาสูงสุด  

1. ต ่ากวา่ประถมศึกษา            2. ประถมศึกษา  
3. มธัยมศึกษาตอนตน้   4. มธัยมศึกษาตอนปลาย 
6. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  7.  สูงกวา่ปริญญาตรี 

6) อาชีพ  

1. รับราชการ   2. พนกังานรัฐวิสาหกิจ         3. พนกังาน
เอกชน 
4. ธุรกิจส่วนตวั  5. อ่ืนๆ (ระบุ)............... 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านภูมศิาสตร์  

7) ท่านอาศยัอยูท่วีปใด 
1. ทวีปแอฟริกา    2. ทวีปอเมริกาเหนือ      3. ทวีปอเมริกาใต ้
4. ทวีปยโุรป         5. ทวีปออสเตรเลีย      6. ทวีปเอเชีย    

 
8)  หากท่านเป็นคนเอเชีย ท่านอาศยัอยูป่ระเทศใด 

      1. จีน       2. ญ่ีปุ่น            3. ลาว     
      4. มาเลเชีย      5. เกาหลีใต ้           6. ไทย 
      5. อ่ืน ๆ 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านพฤตกิรรมศาสตร์ เป็นค าถามท่ีแบ่งส่วนการตลาดตามพฤติกรรมศาสตร์ ซ่ึงไดแ้ก่ 

9) ช่วงเวลาท่ีท่านใชเ้ดินทางในการท่องเท่ียวเป็นประจ า  
1.วนัจนัทร์-วนัองัคาร  2. วนัพุธ-วนัพฤหสับดี  3. วนัศุกร์-วนั

อาทิตย ์
 

10)  ช่วงเดือนใดท่ีท่านเลือกเดินทางท่องเท่ียวมากท่ีสุด (แบ่งตามฤดู)  
  1. กมุภาพนัธ์-พฤษภาคม  2. มิถุนายน-ตุลาคม       3. 
พฤศจิกายน-มกราคม 
 

11) วตัถุประสงคห์ลกัในการท่องเท่ียวส่วนใหญ่ของท่าน 
1. พกัผอ่น                    2. ธุรกิจ        3. ประชุม สมัมนา 
4. ดูแลรักษาสุขภาพ                5. หาประสบการณ์การท่องเท่ียวใหม่ๆ 
6. ความสุขสนานและความบนัเทิง                          7. อ่ืน ๆระบุ.................. 

 
12) ในช่วง 3 ปีผา่นมาท่านเดินทางท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวโดยชุมชนมาแลว้ก่ีคร้ัง 

1. 1 คร้ัง                 2.  2-3 คร้ัง  3. มากกวา่ 3 คร้ัง 
 

13) ท่านหาขอ้มูลเพ่ือวางแผน/ตดัสินใจในการเดินทางการจากช่องทางใดมากท่ีสุด 
1. เวบ็ไซต ์  2. เฟสบุ๊ค                  3. โทรทศัน ์
4. โบรชวัร์  5. บริษทัทวัร์     6.  งานอีเวน้ท ์
7. อ่ืนฯระบุ....................  
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14) โดนส่วนใหญ่ท่านเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยทริปละก่ีวนั 
1. ภายใน 1 วนั   2.  2 วนั 1 คืน                       3. 3 วนัข้ึนไป 
 

15) ท่านช่ืนชอบแหล่งท่องเท่ียวประเภทไหนมากท่ีสุด 
1. ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  2. ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม   
3. ท่องเท่ียวโดยชุมชน   4. เชิงประวติัศาสตร์   
5. ท่องเท่ียวเชิงเกษตร  6. อ่ืน ๆ ระบุ............ 
 
 

16) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียวของท่านมากท่ีสุด 
1. พ่อ-แม่   2. เพ่ือนสนิท   3.สามี/ภรรยา 
4. บุตร    5.เพ่ือนร่วมงาน   6. ตวัท่านเอง 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านจติวทิยา ระดบัการใหค้วามส าคญักบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียว 

ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย (√) หรือเติมขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง โดยแบ่งระดบัเป็น 5 ระดบั

และอ่านค่าคะแนนจากนอ้ยไปหามากดงัน้ี  

 
 

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีท่านเขา้ร่วม 

ความถ่ีในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

5 ม
าก
ที่สุ

ด 

4 ม
าก

 

3 ป
าน

กล
าง

 

2 น
อ้ย

 

1 น
อ้ย
ที่สุ

ด 

17.ท่านช่ืนชอบกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมกบัคนในพ้ืนท่ีการท่องเท่ียว      
18.ท่านเลือกท่ีจะเขา้พกัในสถานท่ีท่ีจดัไวใ้นชุมชนมากกวา่พกัในโรงแรม      
19.ท่านชอบพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคนในพ้ืนท่ีการท่องเท่ียว      
20.ท่านช่ืนชอบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นวิถีชีวิตท่ีแทจ้ริงมากกวา่กิจกรรมท่ีเตรียมไว ้      

 
 
 

ความสนใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

 
ระดบัความสนใจ 

5 ม
าก
ที่สุ

ด 

4 ม
าก

 

3 ป
าน

กล
าง

 

2 น
อ้ย

 

1 น
อ้ย
ที่สุ

ด 

21.ท่านใหค้วามสนใจเก่ียวกบัวฒันธรรมในแหล่งท่องเท่ียวท่ีท่านเดินทางไป      
22.ท่านสนใจเก่ียวกบัประเพณีหรือพิธีกรรมในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ      
23.ท่านใหค้วามสนใจเก่ียวกบัธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูร่่วมกบัชุมชน      
24.ท่านสนใจการท่องเท่ียวท่ีไดเ้รียนรู้กบัวิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ิน      

 
ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการท่องเท่ียวตามหวัขอ้ค าถามต่อไปน้ี 

 

ความคิดเห็น 

5 ม
าก
ที่สุ

ด 

4 ม
าก

 

3 ป
าน

กล
าง

 

2 น
อ้ย

 

1 น
อ้ย
ที่สุ

ด 

25.ท่านคิดวา่ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีการท่องเท่ียว
ของชุมชน 

     

26.ท่านคิดวา่ผลประโยชนจ์ากการท่องเท่ียวควรกระจายสู่สาธารณประโยชนข์องชุมชน      
27.ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวท่ีชุมชนมีส่วนร่วมจะน าไปสู่ความยัง่ยืน      
28.ท่านเดินทางท่องเท่ียวและไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตท่ีแตกต่าง ท าให้ท่านมีโลกทศัน์ท่ี
กวา้งข้ึน 
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ส่วนที่ 5 ค าถามด้านการรับรู้และคาดหวงัในคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย (√) ตามความป็นจริง โดยแบ่งระดบัเป็น 5 ระดบัและอ่านค่าคะแนนจาก

นอ้ยไปหามากดงัน้ี  

ระดบัความคาดหวงั 
ในการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

 
 

คุณค่าท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บจาก 
การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ระดบัการรับรู้คุณค่าใน 
การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

5 ม
าก
ที่สุ

ด 

4 ม
าก

 

3 ป
าน

กล
าง

 

2 น
อ้ย

 

1 น
อ้ย
ที่สุ

ด 

5 ม
าก
ที่สุ

ด 

4 ม
าก

 

3 ป
าน

กล
าง

 

2 น
อ้ย

 

1 น
อ้ย
ที่สุ

ด 

คุณค่าดา้นประสบการณ์ในการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและวฒันธรรม 
Experiential value (activity, culture and knowledge) 

     29)      การไดเ้รียนรู้วฒันธรรมของชุมชน             (49      
     30)      การไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน   (50      
     31) การไดแ้ลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัคนในชุมชน  (51      
     32)      การไดเ้รียนรู้พบเห็นส่ิงใหม่ๆ                    (52      

คุณค่าประสบการณ์ในความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัท่องเท่ียวและชุมชน 
Experiential value (host-guest interaction) 

     33)   ท่านไดรั้บมิตรภาพระหวา่งท่านและชุมชน    (53      
     34)   ท่านไดรั้บการตอ้นรับอยา่งเป็นมิตร               (54      
     35)  ท่านรู้สึกวา่คนในชุมชนเสมือนเป็นญาติมิตร  (55      
     36)    ท่านเขา้ใจความแตกต่างของท่านและคน      (56 

         ในชุมชน 
     

คุณค่าดา้นอารมณ์ Emotion value 

     37)  ท่ าน รู้สึกได้มี ส่วน ร่วมในการอนุ รักษ์   (57     
วฒันธรรม ของชุมชนไว ้

     

     38)   ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการรักษา  (58        
วิถีชีวิตของชุมชนไว ้

     

     39)  ท่านรู้สึกดีใจท่ีไดส้นับสนุนการท่องเท่ียวท่ี (59       
เกิดจากชุมชน 

     

     40) ท่านรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์เม่ือเข้าไปเท่ียว (60         
ในชุมชน 
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คุณค่าเชิงสารัตถะ  Functional value 

     41)    การเดินทางเขา้ไปท่องเท่ียวชุมชน มีความ   (61        
         สะดวก 

     

     42)    สถานท่ีท่องเท่ียว ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน       (62 
         สะอาด  

     

     43)   อาหารของชุมชนมีความสะอาด รสชาติดี      (63      
     44)    พ้ืนท่ีชุมชนมีการจดัการความสะอาด            (64 

ถูกสุขอนามยั 
     

คุณค่าดา้นราคา Functional value (price) 

     45)    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาชุมชนมีราคา        (65 
         เหมาะสม 

     

     46)     ค่าใชจ่้ายในการท ากิจกรรมชุมชนมี            (66 
          ราคาเหมาะสม 

     

     47)ของฝากท่ีระลึกในชุมชนมีราคาท่ีสมเหตุสมผล(67      
     48)ค่าใชจ่้ายในการพกัโฮมสเตยมี์ราคาท่ีเหมาะสม(68      

 

 ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน  

ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย (√) หรือเติมข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง โดยแบ่งระดับเป็น 5 

ระดบัและอ่านค่าคะแนนจากนอ้ยไปหามากดงัน้ี  

69) ประเภทของกิจกรรมท่ีช่ืนชอบในการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
1. ท าอาหารพ้ืนบา้นของชุมชน    2. เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน

 3. เขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชน   4. ศึกษาเสน้ทางธรรมชาติ 
70) ประเภทท่ีพกัท่ีท่านเลือกในการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

 1. พกัรวมกบัชุมชนแต่แยกสดัส่วนชดัเจน (Home Stay) 2. พักรวมกับเจ้าของ (Lodge)

 3. พกัในพ้ืนท่ี ท่ีชุมชนจดัใหโ้ดยเฉพาะ (Guest house)  4. ไม่พกัในชุมชน 

71) ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ของชุมชนท่ีท่านช่ืนชอบ 

 1. อาหาร      2. เคร่ืองประดบั 

 3. สินคา้หตัถกรรม     4. งานฝีมือ อ่ืน ๆ  
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72) ค่าใชจ่้ายต่อวนัในการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
1. นอ้ยกวา่ 500 บาท  2. 501-1,000 บาท   3.1,001-1,500 บาท  
4. 1,501-2,000 บาท  5. มากกวา่ 2,001 บาท 

 

73) ระยะเวลาเฉล่ียการท่องเท่ียวชุมชนในแต่ละคร้ังคือ......................วนั 

 

74) จ านวนเพ่ือนร่วมเดินทางในการท่องเท่ียวโดยชุมชน.....................คน 
 

75) ระดบัความพึงพอใจของการท่องเท่ียวโดยชุมชนในประเทศไทย 
1. พอใจมาก              2. พอใจ          3. เฉยๆ        4. ไม่ค่อยพอใจ 5.ไม่

พอใจ 
76)  แนวโนม้ในการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว ในการท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 

1. เดินทางไปแน่นอน       2. น่าจะเดินทางไป         3. ไม่แน่ใจ       4. ไม่น่าจะเดินทาง        5. 
ไม่เดินทางไปแน่นอน 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ค 
การทดสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
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การค านวณและแปลผลค่า IOC แบบสอบถามความคิดเหน็เพื่อการวจัิยเร่ือง  

“การแบ่งส่วนการตลาดนักทอ่งเที่ยวตามการรับรู้ ความคาดหวัง และพฤตกิรรมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน” 

ค ำถำมขอ้ที ่ คะแนนควำมเห็นของผูเ้ช่ียวชำญ รวม คำ่ IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

4 0 1 1 2 0.6 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

6 1 -1 1 1 0.3 ปรบัแกไ้ข 
7 1 0 1 2 0.6 ใชไ้ด ้

8 0 0 0 0 0 ปรบัแกไ้ข 
9 0 1 0 1 0.3 ปรบัแกไ้ข 

10 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

12 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

14 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

15 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

16 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

17 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

18 1 0 1 2 0.6 ใชไ้ด ้

19 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

20 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

21 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

22 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

23 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

24 1 0 1 2 0.6 ใชไ้ด ้

25 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

26 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

27 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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28 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

29 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

30 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

31 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

32 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

33 1 0 1 2 0.6 ใชไ้ด ้

34 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

35 1 0 1 2 0.6 ใชไ้ด ้

36 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

37 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

38 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

39 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

40 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

41 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

42 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

43 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

44 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

45 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

46 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

47 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

48 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

49 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

50 0 1 1 2 0.6 ใชไ้ด ้

51 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

52 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

53 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

54 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

55 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

56 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ง 
การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 
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การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 
 

 

 

 
 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.976 52 

 

Item Statistics 

 Mean 

Std. 

Deviation N 

ท่านช่ืนชอบกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมกบัคนในพื้นท่ีการท่องเท่ียว 3.20 1.215 30 

ท่านเลือกท่ีจะเขา้พกัในสถานท่ีท่ีจดัไวใ้นชุมชนมากกวา่พกัในโรงแรม 3.03 1.351 30 

ท่านชอบพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคนในพื้นท่ีการท่องเท่ียว 3.43 1.305 30 

ท่านช่ืนชอบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นวิถีชีวิตท่ีแทจ้ริงมากกวา่กิจกรรมท่ีเตรียม
ไว ้

4.23 .935 30 

ท่านใหค้วามสนใจเก่ียวกบัวฒันธรรมในแหล่งท่องเท่ียวท่ีท่านเดินทางไป 4.00 .871 30 

ท่านสนใจเก่ียวกบัประเพณีหรือพิธีกรรมในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 4.00 .910 30 

ท่านใหค้วามสนใจเก่ียวกบัธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูร่่วมกบัชุมชน 4.33 .711 30 

ท่านสนใจการท่องเท่ียวท่ีไดเ้รียนรู้กบัวิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ิน 4.03 .850 30 

ท่านคิดวา่ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่องเท่ียวในพื้นท่ีการท่องเท่ียว
ชุมชน 

4.13 .819 30 

ท่านคิดวา่ผลประโยชนจ์ากการท่องเท่ียวควรกระจายสู่สาธารณประโยชนข์อง

ชุมชน 
4.17 .834 30 

ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวท่ีชุมชนมีส่วนร่วมจะน าไปสู่ความยัง่ยืน 4.40 .724 30 

ท่านเดินทางท่องเท่ียวและไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตท่ีแตกต่าง ท าใหท่้านมีโลกทศันท่ี์

กวา้ง 
4.40 .770 30 

ท่านคาดหวงั การไดเ้รียนรู้วฒันธรรมของชุมชน 3.70 .988 30 

ท่านคาดหวงั การไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 3.60 1.102 30 

ท่านคาดหวงั การไดแ้ลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัคนในชุมชน 3.60 1.003 30 

ท่านคาดหวงั การไดเ้รียนรู้พบเห็นส่ิงใหม่ๆ  4.40 .770 30 

ท่านคาดหวงัท่ีจะไดรั้บมิตรภาพระหวา่งท่านและชุมชน 4.00 .871 30 

ท่านคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอ้นรับอยา่งเป็นมิตร 4.43 .728 30 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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ท่านคาดหวงัท่ีจะรู้สึกวา่คนในชุมชนเสมือนเป็นญาติมิตร 3.73 .907 30 

ท่านคาดหวงัท่ีจะเขา้ใจความแตกต่างของท่านและคนในชุมชน 3.60 1.133 30 

ท่านคาดหวงัท่ีจะรู้สึกวา่ไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมของชุมชนไว ้ 3.83 .986 30 

ท่านคาดหวงัวา่จะรู้สึกภูมิใจท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการรักษาวิถีชีวิตของชุมชนไว ้ 3.87 .937 30 

ท่านคาดหวงัวา่จะรู้สึกดีใจท่ีไดส้นบัสนุนการท่องเท่ียวท่ีเกิดจากชุมชน 4.10 .960 30 

ท่านคาดหวงัท่ีจะรู้สึกผอ่นคลายอารมณ์เม่ือเขา้ไปเท่ียวในชุมชน 4.23 .817 30 

ท่านคาดหวงัวา่การเดินทางเขา้ไปท่องเท่ียวชุมชน มีความสะดวก 3.90 .995 30 

ท่านคาดหวงัวา่สถานท่ีท่องเท่ียว ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน สะอาด 4.37 .765 30 

ท่านคาดหวงัวา่ อาหารของชุมชนมีความสะอาด รสชาติดี 4.20 .847 30 

ท่านคาดหวงัวา่ พื้นท่ีชุมชนมีการจดัการความสะอาด ถูกสุขอนามยั 4.37 .850 30 

ท่านคาดหวงัวา่ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาชุมชนมีราคาเหมาะสม 4.50 .682 30 

ท่านคาดหวงัวา่ ค่าใชจ่้ายในการท ากิจกรรมชุมชนมีราคาเหมาะสม 4.43 .679 30 

ท่านคาดหวงัวา่ ของฝากท่ีระลึกในชุมชนมีราคาท่ีสมเหตุสมผล 4.37 .718 30 

ท่านคาดหวงัวา่ ค่าใชจ่้ายในการพกัโฮมสเตยมี์ราคาท่ีเหมาะสม 4.57 .626 30 

ท่านรู้สึกไดเ้รียนรู้วฒันธรรมของชุมชน 4.00 .830 30 

ท่านรู้สึกไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 3.93 .828 30 

ท่านรู้สึกไดแ้ลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัคนในชุมชน 3.77 1.006 30 

ท่านรู้สึกไดเ้รียนรู้พบเห็นส่ิงใหม่ๆ 4.20 .761 30 

ท่านไดรั้บมิตรภาพระหวา่งท่านและชุมชน 3.87 .973 30 

ท่านไดรั้บการตอ้นรับอยา่งเป็นมิตร 3.93 .944 30 

ท่านรู้สึกวา่คนในชุมชนเสมือนเป็นญาติมิตร 3.57 1.040 30 

ท่านเขา้ใจความแตกต่างของท่านและคนในชุมชน 3.77 .971 30 

ท่านรู้สึกไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษ ์วฒันธรรม ของชุมชนไว ้ 3.73 1.048 30 

ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการรักษา วิถีชีวิตของชุมชนไว ้ 4.00 1.050 30 

ท่านรู้สึกดีใจท่ีไดส้นบัสนุนการท่องเท่ียวท่ี เกิดจากชุมชน 3.90 1.029 30 

ท่านรู้สึกผอ่นคลายอารมณ์เม่ือเขา้ไปเท่ียว ในชุมชน 3.97 .850 30 

การเดินทางเขา้ไปท่องเท่ียวชุมชน มีความ สะดวก 3.67 .959 30 

สถานท่ีท่องเท่ียว ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน สะอาด 3.93 .907 30 

อาหารของชุมชนมีความสะอาด รสชาติดี 4.10 .759 30 

พื้นท่ีชุมชนมีการจดัการความสะอาด ถูกสุขอนามยั 4.07 .785 30 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาชุมชนมีราคา เหมาะสม 3.87 .860 30 

ค่าใชจ่้ายในการท ากิจกรรมชุมชนมี ราคาเหมาะสม 3.87 .937 30 

ของฝากท่ีระลึกในชุมชนมีราคาท่ีสมเหตุสมผล 3.83 .834 30 

ค่าใชจ่้ายในการพกัโฮมสเตยมี์ราคาท่ีเหมาะสม 4.10 .759 30 
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