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การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี
ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำจังหวัดสิงห์บุรี และ2) เพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างการ
รับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 400 คน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมลูโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื ่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ยและค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  และยัง
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 12 คน โดยใช้การวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย ด้านศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว คือ ด้านที่นักท่องเที่ยวชาวไทยลงความเห็นว่ามีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสินค้าและบริการและด้านสังคม วัฒนธรรมและ
ประเพณี และจากผลวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้นำเสนอแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี โดยการ
กำหนดแนวทางและกลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้ 1) แนวทางการเพิ ่มความถี ่ในการตรวจสอบความ
ปลอดภัย  2) แนวทางการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับคนในพื้นที่  3) แนวทางการ
เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถประจำทางให้ครอบคลุมการเดินทาง  4) แนวทางการเพิ่มความ
หลากหลายของสินค้าและควบคุมการเข้ามาของแรงงานต่างชาติในภาคบริการ  และ5) แนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ 
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The objectives of this research are 1) to study the perception of tourism image of 

Singburi province that has an influence on intention to return to Singburi province and 

2) to propose guidelines for enhancing tourism image awareness for Thai tourists intend 

to return to travel in Singburi province. The researcher uses a mixed research 

methodology. The quantitative data were collected, using questionnaires as a research 

tool from 400 Thai tourists traveling to Singburi province. The data were analyzed by 

using descriptive statistics included frequency, percentage, mean and standard deviation 

and the inferential statistics, which were using multiple regression analysis. In addition, 

the qualitative data were collected by semi-structured interviews from 12 relevant 

parties and stakeholders, which were public sectors and private sectors, analyzed by 

Thematic Analysis. 

The results from perceived tourism image of security and tourist attraction 

potential is the aspect that Thai tourists deem most influential to their intention to return 

 



 ค 

next to access to tourist attractions goods and services and society-culture and 

traditions. According to the quantitative and qualitative research results, the researcher 

suggests the way to enhance the image of tourism in order to allow Thai tourists to return 

to travel in Singburi province. Finding of this study could be analyzed and transformed 

to be guidelines and development strategies consist of 1) Guidelines for increasing the 

frequency of security checks 2) Guidelines for creating understanding about tourism for 

people in the area 3) Guidelines for connecting traveling by bus to cover traveling 4) 

Guidelines for increasing product diversity and controlling the entry of foreign workers in 

the service sector and 5) Guidelines for the development of creative tourism for learning. 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของไทย  
กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล
จากบุคคลหลายท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว  โดยคำปรึกษา 
ข้อแนะนำ ความคิดเห็นและกำลังใจที่ผู้วิจัยได้รับนั้น ล้วนแต่เป็นความกรุณาจากนักท่องเที่ยว หน่วยงาน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ชุมชนท้องถิ่น ห้างร้านและแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่สละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและให้สัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้รับข้อมูล
อย่างครบถ้วนและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้
ให้ความเอาใจใส่ ทุ่มเทและสละเวลาอันมีค่าในการให้คำปรึกษา ความคิดเห็นและกำลังใจที ่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและการทำวิทยานิพนธ์ในทุกข้ันตอนให้สำเร็จไปได้ด้วยดี 

ขอบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ฐิติกานท ์สัจจะบุตร ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรักษ์ สุเฌอ กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ที่ให้เกียรติและสละเวลา
มาเป็นประธานและกรรมการ อีกทั้งยังกรุณาให้ความรู้ คำแนะนำ รวมถึงข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย 
จึงทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ในศาสตร์ต่างๆ  ทำให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์และอภิปรายได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ประจำคณะ
การจัดการการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณวันวิสาภัค สิทธิไชยกุล ที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้
คำปรึกษาในระหว่างการเรียนเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว ภาคปกติรุ่น 14 ที่คอย
ให้กำลังใจกัน มอบมิตรภาพที่ดี รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการศึกษา และ
สมาชิกในครอบครัวที่คอยให้การสนับสนุน ส่งเสริมและเป็นกำลังใจสำคัญ ทั้งนี้ผู้วิจัยขอมอบความสำเร็จ
ทั้งหมดจากการทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้แก่ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีส่วนช่วยผู้วิจัยทั้งทางกายและ
จิตใจ จนทำให้การศึกษาวิจัยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายตามที่ตั้งใจ 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของ
ไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี” โดยในบทที่ 1 บทนำ ผู ้ว ิจัยจะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของ
สถานการณ์การท่องเที่ยวโลก รวมถึงแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวไทยหันมาให้ความสำคัญในการผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรอง ร่วมกับการเสริมสร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวและนำทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่มาสร้างความได้เปรียบ 
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย ถึงแม้ว่าภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดี 
มีความสำคัญอย่างมากต่อชื่อเสียงทางการท่องเที่ยวและช่วยให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาว
ไทยให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากข้ึน อย่างไรก็ตามยังมีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในด้านที่ไม่
ดี ซึ่งจะเป็นตัวบั่นทอนชื่อเสียงการท่องเที่ยวไทยเช่นกัน ผู้วิจัยจึงเกิดข้อสงสัยว่า การรับรู้ภาพลักษณ์
การท่องเที ่ยวมีผลต่อการตั ้งใจกลับมามาท่องเที ่ยวซ้ำหรือไม่ และความไม่สอดคล้องกันของ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่นักท่องเที่ยวรับรู้และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นจริง ทำให้
มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวหรือไม่ ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรม
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย พบว่า การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยส่วน
ใหญ่จะทำการศึกษาในพื้นที ่ท่องเที ่ยวที ่เป็นพื ้นที ่ท่องเที ่ยวเมืองหลักและเสริมสร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองหลัก อีกทั้งผู้วิจัยยังพบว่า  การ
เสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองยังมีการศึกษาค่อนข้างน้อย 
ผู้วิจัยจึงยกให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดที่อยู่ในพื้นท่องเที่ยวเมืองรอง 
ดังนั ้น การศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยจึงได้ทำการศึกษาเพื ่อหาแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรอง ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรับรู้การท่องเที่ยวเมืองรองให้ชัดเจนและ
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวซ้ำมากขึ้น 

ทั้งนี้ผู ้วิจัยได้มีการจัดแบ่งหัวข้อต่างๆ ออกเป็นหัวข้อย่อย ซึ่งประกอบไปด้วย ที่มาและ
ความสำคัญของปัญหา คำถามของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตของการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้
กลายเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที ่เติบโตเร็วที ่สุดในโลก รวมทั้งยังมีการเชื ่อมโยงระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยว เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้ครอบคลุมจุดหมายปลายทางใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวกลายเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม (World 
Tourism Organization, 2018b) อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลก
และเป็นอุตสาหกรรมที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเกือบทุกๆประเทศให้เดินไปข้างหน้าได้อย่าง
รวดเร็ว โดยการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวภายในประเทศของตนที่ มีความโดดเด่น เพื่อดึงดูดให้
นักท่องเที ่ยวทั ่วโลกต่างเดินทางไปเพื ่อให้ถึงแหล่งท่องเที ่ยวนั ้นๆ  (กิรฐากร บุญรอด , 2557) 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกจึงได้มีบทบาทสำคัญและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง แสดงได้จากการ
รวบรวมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวถึงความเชื่อมั่นกับสถานการณ์การท่องเที่ยวโลก
ขององค์การการท่องเที่ยวโลก โดยในปี พ.ศ. 2560 ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 มองว่าสถานการณ์จะดี
ขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2559 แต่การเติบโตจะยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันด้วยอัตราร้อยละ 3-4 (ปี พ.ศ. 
2559 เติบโตในอัตราร้อยละ 3.9) เอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งแอฟริกายังคงเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโต
ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศสูงสุดในอัตราร้อยละ 5-6 (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) ดังตารางที่ 1.1 

ตารางท่ี 1.1 แนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aver
age  
a 

year 

Projection 
2017 

(Issued 
January) 

Real, Charge 

Full Year 2005-
2015 

Between 

World 1.9% -3.9% 6.6% 4.6% 4.7% 4.7% 4.3% 4.6% 3.9% 3.9% 3% & 4% 
Europe  0.3% -5.1% 3.1% 6.4% 3.9% 4.8% 2.3% 4.7% 2.0% 3.0% 2% & 3% 
Asia  1.1% -1.6% 13.2% 6.2% 7.1% 6.9% 5.8% 5.6% 8.4% 6.1% 5% & 6% 
America  2.7% -4.9% 6.4% 3.7% 4.5% 3.0% 8.5% 6.0& 4.3% 3.8% 4% & 5% 
Africa 2.9% 4.5% 9.3% -0.7% 4.5% 4.5% 0.9% -2.5% 8.1% 4.5% 5% & 6% 

Middle East 20.0% -5.4% 14.6% -9.3% 3.2% -1.5% 8.4% 0.8% -4.1% 5.2% 2% & 5% 

ที่มา: World Tourism organization, 2018  
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จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่า การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกยังคงสูงขึ้นอยา่ง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในไตรมาสที่ 1/2560 โดยเป็นข้อมูลประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้าประเทศต่างๆ จำนวน 82 ประเทศทั่วโลกพบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 274 ล้านคน โดยยุโรป
ยังคงครองความเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยจำนวน 139.9 ล้านคน    
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 รองลงมา ได้แก่ เอเชีย ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 90.9 ล้านคน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 33.2 และอเมริกา จำนวน 26.3 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.6 แอฟริกา จำนวน 
15.7 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.7 และออสเตรเลีย 1.2 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.4 
ตามลำดับ ในขณะที่ภูมิภาคอาเซียนเป็นที่คาดการณ์ว่า ในไตรมาสที่ 1/2560 จะมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวในประเทศแถบอาเซียนจำนวน 10.7 ล้านคน โดยประเทศไทยยังคงครอง ความเป็น
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศสูงสุด 3.4 ล้านคน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 32.3 รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 2.3 ล้านคน สัดส่วนร้อยละ 
21.6 และสิงคโปร์ 1.6 ล้านคน สัดส่วนร้อยละ 14.7 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ , 2561) ซึ ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ขององค์การการท่องเที ่ยวโลกแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ที่กล่าวว่าในปี พ.ศ. 
2561 นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศขยายตัว 6% ในสี่เดือนแรกของปี เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี พ.ศ. 2560 สำหรับปี พ.ศ. 2561 การเจริญเติบโตที่นำโดยเอเชียและแปซิฟิก +8% และยุโรป 
+7% แอฟริกา +6% ตะวันออกกลาง +4% และอเมริกา +3% จากการบันทึกไว้ของปีก่อนหน้านี้
ประมาณการของ UNWTO ในปี พ.ศ. 2561 อยู่ระหว่าง 4-5% จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศยังคงแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวที่สำคัญทั่วโลก ซึ่งการเติบโตนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเพ่ิมขีด
ความสามารถในการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงการสร้าง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดี เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาและสามารถรองรับจำนวนของ
นักท่องเที ่ยวที ่เดินทางเข้าประเทศได้อย่างเพียงพอ (World Tourism Organization, 2018a)       
ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศตนเองได้เป็นจำนวนมาก
และมีผลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้แต่ละประเทศจึงต้องมีการพัฒนาและสนับสนุน
ให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้น่าจดจำแก่
ประเทศของตน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมา 

จากการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในหลายปีที่ผ่านมาที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการพัฒนาและสนับสนุนจาก
ภาครัฐให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆภายในประเทศ ผลักดันการท่องเที่ยวในเมืองรอง
ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ นอกจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังสามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ



 4 

แล้ว อุตสาหกรรมนี้ยังสร้างเงินหมุนเวียนภายในประเทศได้เช่นกัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจึง
มีข้อได้เปรียบจากประเทศอื่น เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่มีทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น ทะเล ภูเขา น้ำตก อุทยาน
แห่งชาติต่างๆ อีกทั้งยังมีภูมิอากาศที่สามารถเดินท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล รวมไปถึงการมีวัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย นอกจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะแสดงถึงการเติบโต
ของอุตสาหกรรมแล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ยังเป็นตัวแสดงการเติบโตของอุตสาหกรรม
ได้เป็นอย่างดี (สีตลา เขมะภาตะพันธ์, 2558) เช่น จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น 15% 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนที่เติบโตสูงถึง 30% (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2561) ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยเติบโตร้อยละ 6.5-7.5 ในปี พ.ศ. 2561 โดยจะมีจำนวนประมาณ 37.64-37.99 ล้านคน ทั้งนี้จาก
การคาดการณ์ คาดว่า การเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี พ.ศ. 2561 น่าจะสร้าง
รายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวเป็นมูลค่าประมาณ 1.97-2.01 ล้านล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.8-10.4 และ
คาดว่าจะยังคงเติบโตต่อไปในปี พ.ศ. 2562 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) นอกจากการเพิ่มขึ้นของ
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วนั้น ยังมีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ขยายตัวไป
ในทางบวกมากขึ้น แสดงได้จากสถิติด้านการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้สรุป
สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศรายจังหวัด ทั้งจังหวัดที่ เป็นเมืองหลักและจังหวัดที่เป็นเมืองรอง
โดยในแต่ละจังหวัดมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นจริง ซึ่งเห็นได้จากการเปรียบเทียบของปี 
พ.ศ. 2560 กับปี พ.ศ. 2561 เช่น จังหวัดชลบุรีมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 8,131,144 คน เป็น
จำนวน 8,588,391 คน จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนจากจำนวน 7,261,793 คน เป็น
จำนวน 7,592,159 คน จังหวัดสุพรรณบุรีมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 3,163,037 คน เป็น
จำนวน 3,280,933 คน จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 3,622,204 คน 
เป็นจำนวน 3,879,559 คน จังหวัดบุรีรัมย์มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 1,627,459 คน เป็น
จำนวน 1,944,150 คน เป็นต้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2561d) จากการเพิ่มขึ้นของ
นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งอาจมาจากการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวผ่านประสบการณ์ในอดีตหรือการได้
ยินคำบอกเล่าจากคนรู้จักเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือใช้ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว
ที่โดดเด่น น่าดึงดูดและเป็นที่รู้จักเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจในการเดินทางครั้งนั้นๆด้วย 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยจึงมีความสำคัญต่อชื่อเสียงของประเทศ เนื่องจากภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวอาจมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ (Ching Fu Chen & Dung Chun Tsai, 2007) โดยภาพลักษณ์เหล่านี ้อาจมาจาก
ประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละคนอาจจะมีความคิดเห็น 
มุมมอง ความเชื่อและความประทับใจต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นแตกต่างกัน (Kozak & 
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Decrop, 2009) หรือนักท่องเที่ยวอาจจะได้ยินจากคำบอกเล่าของผู้อื่นต่อๆกันมา อีกทั้งยังสามารถ
รับรู้ภาพลักษณ์ผ่านสื ่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ขององค์กรการท่องเที่ยวได้อีกด้วย (Tsiotsou & 
Goldsmith, 2012) รัฐบาลไทยจึงได้กำหนดเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเน้น
การเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวที ่ดีให้เกิดขึ ้นในใจของนักท่องเที ่ยว พร้อมทั ้งพัฒนา
กระบวนการในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมี
ระบบ มีความสอดคล้อง มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึง
ประชาชนภายในประเทศ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ
การเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองกลยุทธ์
การตลาด, 2559) นอกจากนี้ รัฐบาลยังเห็นความสำคัญของการผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวเมือง
รองของไทยในปี พ.ศ. 2561 ต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ. 2562 หวังให้รายได้จากการท่องเที่ยวได้กระจาย
อย่างทั่วถึง และลงลึกถึงระดับชุมชน ยกระดับรายได้ของฐานรากให้เข้มแข็งขึ้น รวมถึงการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ยกระดับความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนความ
สะดวกสบายของการคมนาคม รวมถึงการพัฒนาด้านการบริการและบุคลากรทั้งระบบ ไม่ใช่แค่
บุคลากรในโรงแรมที่พัก สายการบิน สนามบิน และในแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
บุคลากรในชุมชนด้วย เพื่อผลักดันให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม และเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างภาพลักษณ์ของชุมชน เพื่อสนับสนุนให้การท่องเที่ยวโดยชุมชน เติบโต
อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน (ไทยรัฐ, 2561a) โดยนโยบายเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เกิด
ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น  

โดยประเทศไทยมีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ได้แก่ ด้านความสวยงามทางธรรมชาติ ความเป็นมิตรของคนในท้ องถิ่น 
วัฒนธรรมและประเพณี ความปลอดภัย รวมถึงความคุ้มค่าของเงินในการท่องเที่ยวและเมื่อพิจารณา
ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวของประเทศไทยในทัศนคติของนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติ เช่น ชาว
ออสเตรเลีย ชาวจีน ชาวสวีเดนและชาวอังกฤษ พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมองภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวไทยคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มองภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีต่อ
ประเทศไทยในด้านประเพณีและวัฒนธรรม ผู้คนเป็นมิตร ความคุ้มค่าของเงินในการท่องเที ่ยว 
ภาพลักษณ์ต่างๆเหล่านี้ จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการจูงใจและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความอยากรู้
อยากเห็นและอยากมาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555)  

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยบางเรื ่องกลับพบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวไทยในสายตา
นักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งที่เคยมาและไม่เคยมา มองว่า ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของการท่องเที่ยวไทย คือ ด้าน
ความปลอดภัย ความสะอาดของอาหาร ประชากรอาศัยอยู่ในเมืองแออัด การจราจรติดขัด การค้า
ประเวณี สถานอาบอบนวดและสถานบันเทิงยามค่ำคืนจำนวนมาก (วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง, 2557)    
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ยังรวมไปถึงปัญหาความไม่ม่ันคงของประเทศ สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังคงยืดเยื้อ เหตุการณ์ความ
ไม่ปลอดภัยต่างๆ นำมาสู่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ไม่ดีของประเทศไทยและทำให้นักท่องเที่ยวขาด
ความเชื่อมั่น ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลง โดยเหตุการณ์ต่างๆ
เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในวงกว้าง นักท่องเที่ยวอาจมองว่าการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งข้อมูลนี้ทำให้ผู้วิจัยเกิดข้อ
สงสัยว่าจริงๆแล้ว ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยรับรู้และใช้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยตรงกับความ
เชื่อที่บอกต่อกันมาหรือไม่กับข้อสรุปที่ว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีของไทยไม่ว่าจะเป็นการดูแล
รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง ความเป็นมิตรของผู้คนที่จะไม่ทำร้ายนักท่องเที่ยว 
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมา ซึ่งตรงกันข้ามกับการค้นคว้าและศึกษางานวิจัยในหลายๆ
งาน พบว่า กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยขึ้นอยู่กับ 3 
ปัจจัย คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณค่าที ่จะได้รับและความคาดหวังที ่จะได้รับ
ประสบการณ์ท่ีดีจากการเดินทาง โดยจากการศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยใน
สายตาของนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติ ซ ึ ่งดำเน ินการเก ็บข้อมูลในพื ้นที ่ท ่องเท ี ่ยวหล ักใน
กรุงเทพมหานครและในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก พบว่า ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย เป็น
ปัจจัยที่สำคัญที่บั่นทอนภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศที่ดี เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่
ปลอดภัยที่เกิดขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวมองว่าภาพลักษณ์ที่ตนได้รับรู้แตกต่างจากคำบอกเล่า อีกทั้งยัง
เริ่มฝังลึกเข้าไปในการรับรู้ของนานาชาติและสกัดกั้นความตั้งใจที่จะเดินทางมายังประเทศไทยของ
ชาวต่างชาติ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555) 

ความไม่สอดคล้องกันระหว่างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรับรู้ว่ากับภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวในด้านที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นจริง อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความไม่พร้อมของ
สภาพร่างกายของคนขับรถที่มักทำให้เกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง ทำให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความไม่มั่นใจในภาพลักษณ์ว่าเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้วจะปลอดภัย ความเปลี่ยนแปลง
ทางเพศสภาพของสังคมปัจจุบัน ในปัจจุบันตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสารหรือ
พัทยามีสาวประเภทสองจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่มีการเหยียดเรื่องเพศของ
ประชาชนและยังเปิดเสรีให้แก่เรื่องเพศอีกด้วย แต่นักท่องเที่ยวกลับมองถึงสาวประเภทสองในแง่ที่ไม่
ดี เพราะสาวประเภทสองจะทำการค้าประเวณีให้นักท่องเที่ยวเห็นอยู่ตามผับหรือตามริมหาด ทำให้
นักท่องเที่ยวรู้สึกไม่ปลอดภัยและเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีขึ ้นในใจ (จุฑามาศ กันตพลธิติมา, 2560) 
ปัญหาอาชญากรรมในประเทศไทยที่มักเกิดตามแหล่งท่องเที่ยว จนนักท่องเที่ยวเกิดความไม่มั่นใจต่อ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของภาครัฐ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น คดี
นักท่องเที่ยวหนุ่มชาวอังกฤษที่ถูกฆาตกรรมบนหาดรินเกาะพงันในวันส่งท้ายปี พ.ศ. 2555 คดีฆ่าชิง
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ทรัพย์เจ้าของบริษัทนำเที่ยวของประเทศออสเตรเลียที่จังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงคดีการทำร้ายร่างกาย
และปล้นทรัพย์ การหลอกลวงนักท่องเที่ยว การล้วงกระเป๋า กระชากกระเป๋า และการฉ้อโกงบัตร
เครดิตที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบ่อยครั้งตามสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆ อาทิ   
เกาะสมุย ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา และกระบี่ ซึ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในสายตาชาวต ่างชาต ิและชาวไทยเป ็นไปในทางลบ (สถาบ ันว ิจ ัยประชากรและส ังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) จากความไม่สอดคล้องกันข้างต้น ผู้วิจัยคาดว่า ความปลอดภัยที่เกิดกับ
นักท่องเที่ยวอาจจะเกิดจากการกระทำของคนในพ้ืนที่และการบังคับใช้กฎหมายที่ย่อหย่อน ทำให้คน
ในพื้นที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย จนส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับ
ผลกระทบ สื่อต่างๆออกมาประโคมข่าว เพื่อเตือนประชาชนหรือนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังในการ
เดินทางท่องเที ่ยว ให้ได้รับรู ้ถึงภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวของไทย อาจส่งผลให้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของไทยติดลบ และสุดท้ายอาจจะส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยลดน้อยลง 

ถึงแม้ว่าจะมีผู้สนใจศึกษาเรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยมาบ้างแล้ว โดยงานวิจัยใน
เรื่องดังกล่าวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทำการศึกษาและค้นหาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ไทยจากมุมมองของนักท่องเที ่ยวต่างชาติและนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
เมืองหลัก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555) จึงทำให้ผู้วิจัยมองเห็นช่องว่างของการศึกษาที่
ผู ้วิจัยต้องการศึกษาเพิ่มเติม คือ ยังมีการศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยจึงต้องการนำผลที่ได้จากการศึกษามาเสนอให้เป็นแนวทาง
ในการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของไทย เพ่ือทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้
รับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำลัง
ผลักดันและส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการกระจายรายได้สู่เมืองรอง การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำโครงการ AMAZING THAILAND GO LOCAL ขึ ้นและได้มีการปรับ
สัดส่วนผู้เยี่ยมเยือนเมืองหลักต่อเมืองรอง จากเดิม 70:30 เป็น 65:35 เพื่อเป็นการกระจายจำนวน
นักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไม่ให้กระจุกตัวและให้เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้น (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2561a) ซึ่งผู้วิจัยมองว่าภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวมองการท่องเที่ยวไทยอาจเกิด
จากหลายปัจจัย เช่น การรับรู้ ประสบการณ์ตรง ทัศนคติ และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น การรับรู้จึง
เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยเห็นคุณค่าและควรให้ความสำคัญ เนื่องจากการรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวในครั้งต่อไปและอาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีกหลายๆ
ครั้งหรืออาจทำให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทางกลับมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นอีกเลย ในการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ส่งผลต่อ
การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยว ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายในการวิจัยครั้งนี้ คือ เพ่ือเสนอแนวทางในการเสริมสร้าง
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การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของไทยให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับรู้มากขึ้นและเมื่อ
นักท่องเที่ยวรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้น จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์
ในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และอาจส่งผลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวในเมืองรองของประเทศไทยซ้ำ
อีกในครั้งต่อไป 

สำหรับกรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรอง
ของไทยในจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จัดอยู่ในแคมเปญ “AMAZING 
THAILAND GO LOCAL เท ี ่ยวท ้องถ ิ ่นไทย ช ุมชนเต ิบใหญ่ เม ืองไทยเต ิบโต”เพ ื ่อเป ็นการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 55 เมืองรองและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยวโดย
สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษีได้ อีกทั้งยังกระจายโอกาสในพื้นที่ท่องเที่ยว
นั้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561) ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานของจังหวัดสิงห์บุรีที่กำลัง
ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขามีแนว
ทางการพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
ของภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ภาคบริการและการท่องเที่ยว และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที ่ยว ปัจจุบัน
พฤติกรรมของผู ้บริโภคในการรับข้อมูลผ่านสื ่อได้เปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีทางเลือกที่
หลากหลาย โดยเฉพาะสื่ออินเตอร์เน็ต เช่น เว็ปไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทู ๊ป ที่ผู ้บริโภคให้ความสนใจและ
สามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีสารสนเทศที่อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยวและเข้าถึงได้ง่าย จังหวัดสิงห์บุรียังมีข้อมูลด้านการท่องเที่ยวไม่เพียงพอในการเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที ่ยวหลักและแหล่งท่องเที ่ยวรอง จึงจำเป็นในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื ่อให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้และดึงดูดในการมาท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสิงห์บุรีและเพื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงรุกดึง
นักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัด (กรมการท่องเที่ยว, 2561) ทั้งนี้การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่สง่ผล
ให้นักท่องเที่ยวตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรียังมีการศึกษาอยู่ค่อนข้างน้อย เนื่องจาก
สิงห์บุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเพียงแค่ทางผ่านไปสู่เมืองท่องเที่ยวอื่นๆของไทย โดยส่วนใหญ่
การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำจะทำการศึกษาใน
จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่เป็นจังหวัดต้นแบบการท่องเที่ยวเมืองรองและมีชื ่อเสียงอยู่แล้ว เช่น 
การศึกษาของ จิรายุทธ์ สนดา (2557) ที่ได้ศึกษาภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและการรับรู้การ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดจันทบุรี 
ซึ่งจังหวัดจันทบุรีที่เดิมเคยเป็นเพียงเมืองทางผ่านเช่นเดียวกับสิงห์บุรี แต่บัดนี้กลายเป็นเมืองรอง
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ต้นแบบของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้วยอัตรานักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นเกือบเท่าเมืองหลัก อีกทั้ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังยกให้จังหวัดจันทบุรีเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเมืองรอง จึงทำให้
นักท่องเที่ยวรู้จักการท่องเที่ยวเมืองรองและจังหวัดจันทบุรีมากขึ้น (ไทยรัฐ, 2561b) ซึ่งผู้วิจัยมองว่า 
จังหวัดสิงห์บุรีควรจะได้รับการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ผู้วิจัยจึงเลือกพื้นที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีในการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของการ
ท่องเที่ยวเมืองรองโดยใช้กรณีศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรู้จักแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดสิงห์บุรีและช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวซ้ำใน
จังหวัดสิงห์บุรีอย่างต่อเนื่อง 

1.2 คำถามของการวิจัย 

1.2.1 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยว
ซ้ำจังหวัดสิงห์บุรีอย่างไร 

1.2.2 แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทย
ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรีเป็นอย่างไร 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.3.1 เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจ
กลับมาท่องเทีย่วซ้ำจังหวัดสิงห์บุรี  

1.3.2 เพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยว
ชาวไทยตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานหลัก การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

สมมติฐานย่อยที่ 1 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวมี
อิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

สมมติฐานย่อยที่ 2 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีมี
อิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 
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สมมติฐานย่อยที่ 3 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยมีอิทธิพลต่อการ
ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

สมมติฐานย่อยท่ี 4 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพล
ต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

สมมติฐานย่อยที่ 5 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสินค้าและบริการมีอิทธิพลต่อการ
ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรับทราบถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัดสิงห์บุรี และได้ทราบถึงแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว 
เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับรู้และช่วยเพ่ิม
จำนวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีมากข้ึน 

1.5.2 หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว และหน่วยงานอื่นๆ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวที่ดีและปรับปรุงแก้ไขภาพลักษณ์ที่เป็นจุดด้อยของการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี อีกทั้งยัง
สามารถนำผลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของ
ไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรับรู้แหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองเพิ่มมากขึ้นและเพื่อให้นักท่องเที่ยว
เกิดเชื่อม่ันในการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งต่อไป 

1.5.3 ภาคการศึกษา ได้ทราบถึงการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ที่ดี
ให้แก่นักท่องเที่ยว และช่วยให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำมากขึ้น โดยสามารถนำผล
การศึกษาที่ได้ไปขยายต่อและเป็นฐานข้อมูลให้แก่นักวิชาการ นักวิจัย รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดสิงห์บุรี ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.5.4 ผลการวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
เมืองรอง จังหวัดสิงห์บุรี ให้นักท่องเที่ยวต่างชาวไทยรับรู้ภาพลักษณ์ได้ดีขึ้น รวมถึงยังสามารถนำไป
เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การตลาดในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
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1.6 ขอบเขตของการวิจัย 

1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมา

ท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ และข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี 

1.6.2 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว

ในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ ่งผู ้วิจัยได้ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จากสถิติด้านการท่องเที่ยว ของ
กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬาในปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีจำนวน 549,163 คน (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2561c) 

1.6.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พ้ืนที่การศึกษาของการวิจัยครั้งนี้ คือ พื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี  
1.6.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การศึกษาในครั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผล ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 

2561 ถึง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน    

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.7.1 นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
ที่เดินทางออกจากภูมิลำเนาของตน โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้ แต่มี
วัตถุประสงค์เดินทางเพ่ือมาท่องเที่ยวและมีจุดหมายปลายทางไปยังจังหวัดสิงห์บุรี 

1.7.2 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว หมายถึง ทัศนคติและความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่
ผ่านการประเมินจากคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวจนทำให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
และได้รับประสบการณ์ในขณะที่ได้เดินทางมาท่องเที ่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นแล้ว  (Baloglu & 
McCleary, 1999)  

1.7.3 การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ หมายถึง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว
มายังแหล่งท่องเที่ยวเดิมอีกหนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้น หลังจากการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ ที่แห่งนั้น
แล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุจูงใจใดก็ตาม (วรรณวีร์ บุญคุ้ม, 2560) 
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1.7.4 เมืองรอง หมายถึง จังหวัดท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ไม่ได้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวใน
กลุ่มเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยว และมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำกว่า 4 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วย 
55 จังหวัดทั่วประเทศไทย เช่น เชียงราย นครสวรรค์ น่าน ลำพูน อุทัยธานี พะเยา อุดรธานีหนองคาย 
กาฬสินธุ์ ยโสธร ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี  นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง
และสตูล เป็นต้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561)



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของ
ไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวคิด
และแนวทางในการศึกษาวิจัยในประเด็นดังตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 โครงสร้างหัวข้อการทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย 
2.1 แนวค ิดและทฤษฎ ี เก ี ่ ยวกับ    

การรับรู้ 
 

2.1.1 ความหมายของการรับรู้ 
2.1.2 กระบวนการรับรู้ 
2.1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
2.1.4 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.2 แนวค ิดและทฤษฎ ี เก ี ่ ยวกับ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

 

2.2.1 ความหมายของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
2.2.2 ความสำคัญของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
2.2.3 กระบวนการเกิดและสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
2.2.4 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
2.2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

2.3.1 ความหมายของความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
2.3.2 ความสำคัญของความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
2.3.3 องค์ประกอบในการวัดความจงรักภักดีต่อแหล่ง

ท่องเที่ยว 
2.3.4 การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
2.3.5 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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ตารางท่ี 2.1 โครงสร้างหัวข้อการทบทวนวรรณ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย 
2.4 ข ้ อม ู ลท ั ่ ว ไป เก ี ่ ยวก ับการ

ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 
 

2.4.1 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสิงห์บุรี 
2.4.2 ที่ตั้งและอาณาเขต 
2.4.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
2.4.4 ลักษณะทางธรณี 
2.4.5 ลักษณะภูมิอากาศ 
2.4.6 การคมนาคม 
2.4.7 แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 

2.1.1 ความหมายของการรับรู้ 
การรับรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลแต่ละบุคคลมองเห็นโลกภายนอกรอบๆตัว จึงเกิดการเลือก

สิ ่งนั ้นเข้ามา พร้อมทั ้งมีการประมวลผลและเกิดการตีความเกี ่ยวกับตัวกระตุ ้นนั ้นๆออกมา 
(Schiffman, 2007) ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นจะถูกรุมล้อมด้วยสิ่งเร้าต่างๆ ที่มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก
ผ่านเข้ามาในความรู้สึกสัมผัสภายใน โดยการได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รส และได้สัมผัสหรือผ่านเข้ามา
ในประสาทสัมผัสตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย อีกทั้งบุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะในส่วนที่ตนสนใจ  (สุ
ธรรม รัตนโชติ, 2551) หรือเลือกสิ่งเร้านั้นโดยเฉพาะ สิ่งเร้าที่รับเข้ามาจะทำการวิเคราะห์โดยอาศัย
ความจำ ความรู้ผสมผสานกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจ (นิตยา สุภา
ภรณ์, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับ อุบลวรรณา ภวกานันท์และคณะ (2554) ได้ให้ความหมายการรู้สึกและ
การรับรู้ คือ การที่อวัยวะรับความรู้สึกมีหน้าที่รับรู้ข้อมูลที่อยู่รอบๆตัวเรา ส่งผ่านเส้นประสาทขึ้นสู่
สมอง โดยข้อมูลจะอยู่ในรูปของพลังงานต่างๆ เช่น ความร้อน แสง เสียง ฯลฯ อวัยวะรับความรู้สึกแต่
ละชนิดจะรับพลังงานได้โดยเฉพาะ เช่น ตารับแสง หูรับเสียง ผิวหนังรับอุณภูมิและสัมผัส ฯลฯ ข้อมูล
จะเร้าอวัยวะรับความรู้สึกให้แปลพลังงานเหล่านี้เป็นกระแสประสาทเดินทางสู่สมองจนเกิดความรู้สึก 
เช่น มองเห็น ได้ยิน ได้รส เป็นต้น การรับรู ้จึงเป็นพื ้นฐานที่สำคัญของแต่ละบุคคล เพรา ะการ
ตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการ
แปลความหมายของสภาพตอนนั้นๆ ดังนั้น การรับรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าและปัจจัย
แวดล้อมต่างๆที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน ซึ่งปัจจัยการรับรู้ประกอบด้วย ประสาทสัมผัสและปั จจัยทาง
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จิตวิทยา คือ ความรู้เดิม เจตคติ และความต้องการ เป็นต้น การรับรู้จะประกอบด้วยกระบวนการสาม
ด้าน คือ การสัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ์ (มาลินี มาลีคล้าย, 2554) 

นอกจากนี้การให้ความหมายของการรับรู้ของ กิรฐากร บุญรอด (2557) ที่ได้กล่าวว่าการรับรู้ 
เป็นกระบวนการภายในตัวบุคคลในการให้ความหมายต่อสิ่งเร้าที่ได้รับจากประสาทสัมผัสต่างๆ นำไป
ผ่านการวิเคราะห์โดยใช้สมอง ประกอบกับประสบการณ์ส่วนตัวและสภาพจิตใจของบุคคลนั้น สิ่งที่
บุคคลรับรู้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมตามการรับรู้นั้น จะแสดงออกเป็นการกระทำ ความรู้สึก
นึกคิด จึงทำให้มนุษย์มีแนวคิดที่ต่างกัน เพราะรับรู้มาไม่เหมือนกัน การที่มนุษย์มีการรับรู้มาต่างกัน 
จึงอาจทำให้ความล้มเหลวของการสื่อสารเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการรับรู้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการ
สื่อสาร เป็นกระบวนการที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ได้รับมา อีกทั้งยังเป็นกระบวนการเลือกรับสาร การ
จัดสารเข้าด้วยกัน และการตีความสารที่ได้รับตามความเข้าใจและความรู้สึกของตนเอง ซึ่งในแต่ละวัน
สื่อต่างๆ ได้นำเสนอข่าวสารมากมาย จึงทำให้ผู้รับสารเลือกที่จะเปิดรับข่าวสารตามความสนใจของ
ตนเอง การรับรู้จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ อีกท้ังยังเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของ
บุคคลและไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ่งเร้ารอบตัวได้หมด แต่บุคคลนั้นจะเลือกรับรู้เพียงบางส่วน
ตามความสนใจเท่านั้น ซึ่งแต่ละคนต่างมีความสนใจและเลือกรับรู้สิ่งเร้าต่างกัน การรับรู้ที่แตกต่างกัน
จ ึงเก ิดจากอ ิทธิพล ได ้แก ่  แรงจ ูงใจ (Motive) ประสบการณ์ท ี ่ผ ่านมา (Past Experience) 
สภาพแวดล้อม (Environment) และอารมณ์ (Emotion) 

จากความหมายของการรับรู ้ดังที่ ได้กล่าวมาข้างต้น ผู ้ว ิจัยสามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ 
หมายถึง กระบวนการที่เกิดจากการได้รับสิ่งเร้าจากภายนอกโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของบุคคล
ส่งผ่านเส้นประสาทเข้ามาสู่ภายในโดยใช้สมองกับประสบการณ์ส่วนบุคคลในการวิเคราะห์เพ่ือให้เกิด
กระบวนการทางความคิด การพิจารณา ซึ่งสิ่งที่บุคคลได้รับรู้มาจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมตาม
การรับรู้นั้นและพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นอาจมีความแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละบุคคลรับรู้มา
ต่างกันและเลือกรับรู้เฉพาะในส่วนที่ตนสนใจเท่านั้น 

2.1.2 กระบวนการรับรู้ 
การรับรู้เป็นพื ้นฐานสำคัญของการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆที ่ผู ้ร ับสารรับเข้ามาโดย

การศึกษาของ จิรภา รุ่งเรืองศักดิ์ (2557) ได้กล่าวถึงกระบวนการรับรู้ (Perception Process) ว่า
เป็นการกลั่นกรองข้อมูลออกมาเป็นลำดับขั้น โดยมีทั้งหมด 4 กระบวนการดังนี้  

1) การเปิดรับข้อมูล (Information Exposure) คือ การที่บุคคลแต่ละบุคคลเปดิรับ
ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เข้ามาสู่ตนเอง 

2) การตั้งรับข้อมูล (Information Attention) คือ การที่บุคคลแต่ละบุคคลจะเลือก
รับข้อมูลเฉพาะที่ตนเองสนใจเท่านั้น เรียกว่า การกลั่นกรองแบบเลือกสรร (Selective Screening) 
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3) การตีความข้อมูล (Information Interpretation) คือ การทำความเข้าใจข้อมูล
โดยขึ้นอยู่กับทัศนคติความเชื่อ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารเดียวกันอาจ
ได้รับการตีความแตกต่างกัน 

4) การเก็บรักษาข้อมูล ( Information Retention) เกิดขึ ้นหลังจากได้รับข้อมูล 
พร้อมทั้งทำความเข้าใจจนเกิดความเข้าใจแล้ว ผู้รับสารจะเลือกจดจำข้อมูลบางอย่างไว้ เพื่อใช้
ประโยชน์ในเวลาที่ต้องการ ซึ่งอาจจะมีการลืมหรือสูญหายไปบ้าง 

นอกจากนี้การศึกษาของ ประเสริฐ พันธุ์เรืองสกาว (2556) ยังได้กล่าวถึง กระบวนการรับรู้
(Perception Process) ว่าเป็นกระบวนการทางความคิดการทำความเข้าใจที่ประกอบด้วย สิ่งเร้า 
(Stimuli) ที ่มีผลต่อความรู ้ส ึกซึ ่งอยู ่ในสิ ่งแวดล้อมของการดำเนินชีว ิต โดยกระบวนการรับรู้ 
(Perception Process) จะประกอบด้วยการสังเกต การเลือกรับรู ้และการแปลความหมาย จน
ก่อให้เกิดการตอบสนอง (Response) โดยมีทัศนคติ ความรู้สึก แรงจูงใจ พฤติกรรมเป็นตัวกระตุ้น
การรับรู้นั้น กระบวนการรับรู้จึงประกอบด้วย 3 กระบวนการ ดังนี้ 

1) การเลือกรับรู้ (Perceptual selection) เมื่อบุคคลเปิดรับสิ่งเร้าและตั้งใจรับต่อ
สิ่งเร้าที่เข้ามากระทบนั้น บุคคลจะเลือกสรรเฉพาะสิ่งเร้ าที่ตรงกับความต้องการและทัศนคติของ
ตนเองเท่านั้น ซึ่งบุคคลแต่ละบุคคลจะเลือกเปิดรับต่อสิ่งเร้าโดยอาศัยพ้ืนฐานทางจิตวิทยาของตนเอง
เป็นหลักและเนื่องจากสิ่งเร้ามีอยู่มากมายหลายรูปแบบ ขั้นตอนการเลือกรับรู้จึงแบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอน คือ การเปิดรับ การตั้งใจรับและการเลือกรับรู้รายละเอียด 

1.1) การเปิดรับ (Exposure) จะเกิดขึ้นเมื่อประสาทสัมผัสของบุคคลนั้นได้รับ
การกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกทำให้เกิดความรู้สึก โดยความรู้สึกนั้นเกิดจากการมองเห็น ได้ยิน ได้ฟัง 
และได้กลิ่น การเปิดรับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นให้ความสนใจและเลือกรับเฉพาะสิ่งเร้าสิ่งนั้น อีก
ทั้งอาจจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลนั้นหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับรู้สิ่งเร้าที่ไม่สำคัญและไม่น่าสนใจ 

1.2) การตั้งใจรับ (Attention) เป็นกระบวนการที่บุคคลนั้นแบ่งปันความสนใจ
ต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ 

1.3) การเลือกรับรู้ (Selective perception) เป็นกระบวนการที่บุคคลจะไม่
สามารถรับรู้สิ่งเร้าทุกอย่างที่มากระทบได้ เนื่องจากบุคคลแต่ละบุคคลมีความต้องการ        มีทัศนคติ
และประสบการณ์ต่อข้อมูลเหล่านั้นต่างกัน เช่น บุคคล 2 คน มีการรับรู้ต่างกันคนหนึ่งอาจะเชื่อตามที่
ตนเห็นและได้ยินคำกล่าวอ้างจากคนอื่น แต่อีกคนหนึ่งอาจพิจารณาคำกล่าวอ้างนั้นว่าไม่เป็นความ
จริงและไม่เชื่อจากคำกล่าวอ้างนั้น เป็นต้น 

2) การจัดองค์ประกอบการรับรู้ (Perceptual Organization) เป็นการจัดข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆที่บุคคลนั้นได้รับมา จัดเข้าด้วยกันให้เป็นระเบียบเพื่อเข้าใจความหมายได้มากขึ้นและ
เพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถแสดงพฤติกรรมตอบสนองได้ถูกต้อง  
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3) การแปลความหมายการรับรู้ (Perceptual Interpretation) เป็นกระบวนการที่
บุคคลทำความเข้าใจกับสิ่งเร้าที่รับเข้ามา โดยบุคคลนั้นจะอาศัยข้อมูลความรู้ประสบการณ์ในอดีตที่
อยู่ในความทรงจำมาช่วยในการแปลความหมาย แต่ความมีอคติของแต่ละบุคคลอาจมีส่วนทำให้การ
แปลความหมายผิดเพ้ียนไปจากความจริงได้ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วบุคคลจะมีวิธีที่จะช่วยในการ
แปลความหมายการรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมี 2 วิธีดังนี้  

3.1) การแยกประเภทการรับรู้  (Perceptual categorization) เป็นการจัด
จำแนกข้อมูลเข้าหมวดหมู่อย่างมีเหตุผล เพื่อให้บุคคลนั้นนำมาใช้กลั่นกรองข้อความที่เคยผ่านการ
รับรู้มาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังช่วยให้บุคคลสามารถจัดข้อมูลใหม่ที่เพ่ิมเข้ามาได้อีกด้วย 

3.2) การแปลความหมายการรับรู้โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Perceptual 
Inferences) เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า 2 สิ่ง อันเกิดจากประสบการณ์และการ
เรียนรู้ที่ผ่านมาโดยไม่ต้องทำการประเมินใหม่ ซึ่งจะอาศัยความเชื่อหรือประสบการณ์เดิมมาเป็น
เกณฑ์ตัดสินเพื่อลงความเห็นและแปลความหมายออกมา  

อย่างไรก็ตาม การนำความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งเร้าสิ่งหนึ่งนำไปใช้เพื่อลงความเห็นต่อสิ่งเร้าอีกสิ่ง
หนึ่งนั้น บุคคลแต่ละบุคคลได้ทำการพัฒนาขึ้นมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา รวมถึงแปลความหมาย
เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ นักท่องเที่ยวจึงมีความพร้อมในการเรียกหน่วยความจำ
นั้นมาใช้เสมอ เมื่อได้รับสิ่งเร้าที่ไม่ดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครั้งนั้นมา ลักษณะการลงความเห็นเพ่ือ
แปลความหมายเหล ่าน ี ้ เก ิดจากการต ิดต ่อส ื ่ อสารแบบปากต ่อปาก ( Word-of-Mouth 
Communications) ระหว่างนักท่องเที่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนั้น จึงเกิดเป็นความเชื่อ
และเก็บไว้ในความทรงจำ 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ ปฤณฑร กิ่งทอง (2559) ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนสามารถสร้างการรับรู้ที่แตกต่างกันได้จากสิ่งกระตุ้นเดียวกัน 
การรับรู้จึงมีความสำคัญต่อการเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ดังนี้  

1) การรับรู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดและเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเดินทางไป 
2) การรับรู้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวระหว่างเดินทาง 
3) การรับรู้มีบทบาทต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยวหลังจากการเดินทาง 
4) การรับรู้ส่งผลต่อการกระตุ้นความต้องการของนักท่องเที่ยวเพ่ือเดินทางครั้งต่อไป 

การรับรู้ของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกันออกไป แต่การรับรู้สิ่งเร้าได้ก่อนหรือหลัง ถูกต้องหรือผิดพลาด
เพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญสองประการ ได้แก่  

1) ลักษณะบางประการของผู้ที่จะรับรู้ ซึ่งจะมีผลต่อการรับรู้ เช่น ความสมบูรณ์ของ
อวัยวะรับสัมผัส ประสบการณ์ที่ผ่านมา ความต้องการที่จะรับรู้ ความใส่ใจและการเลือกที่จะรับรู้ต่อ
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สิ่งเร้า รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละบุคคลก่อนหรือขณะเกิดการรับรู้ ความคาดหวัง สติปัญญา 
และการถูกชักจูง  

2) คุณลักษณะของสิ่งเร้า นอกจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้แล้ว 
คุณลักษณะของสิ่งเร้ายังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลด้วย เนื่องจากสิ่งเร้ามี
คุณลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งก็จะส่งผลต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไปด้วย สามารถ
จำแนกออกได้ ดังนี้ ขนาดของสิ่งเร้า ความเข้มของสิ่งเร้า ความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ การเคลื่อนไหว  
การกระทำซ้ำๆ สีสัน และความแตกต่าง (ธนกฤต สังข์เฉย, 2550) 

จากกระบวนการรับรู ้ดังที ่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู ้ว ิจัยจึงสรุปได้ว่า กระบวนการรับรู ้เป็น
กระบวนการแปลความจากสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า และการได้สัมผัสจากสิ่งต่างๆที่
อยู่รอบตัว ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่เป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้ โดยการรับรู้ของแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่าง
กัน ถึงแม้จะได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าสิ่งเดียวกันก็ตาม 

2.1.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
จากการศึกษาของ สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2544) ได้กล่าวถึง ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการ

รับรู้ของบุคคล โดยมีปัจจัยทั้งหมด 8 ปัจจัย ดังนี้ 
1) ความต้องการของผู้รับรู้ (Need) ความต้องการเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ผู้รับรู้ต้องการ

รับรู้สิ่งเร้าสิ่งนั้นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้ผู้รับรู้ตีความสิ่งเร้าสิ่งนั้น เพื่อส่ งมาสนองความ
ต้องการของตนเอง 

2) ประสบการณ์ของผู้รับรู้ (Experiences) ผู้รับรู้มักจะตีความสิ่งที่ตนได้สัมผัสจาก
ประสบการณ์ในอดีตของตนเอง  

3) การเตรียมตัวไว้ก่อนของผู้รับรู้ (Preparatory Set) การที่ผู้รับรู้มีประสบการณ์
และเรียนรู้สิ่งนั้นมาก่อนแล้ว จะทำให้ผู้รับรู้บุคคลนั้นเตรียมพร้อมสำหรับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าสิ่ง
นั้นเหมือนกับที่ตนได้เรียนรู้มา 

4) บุคลิกภาพของผู้รับรู้ (Personality) บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ เช่น 
ผู้รับรู้ที่มีบุคลิกภาพเป็นผู้ยึดมั่น ถือมั่น จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเร้าได้ช้ากว่ าผู้ที่มีบุคลิกที่
ยืดหยุ่น 

5) ทัศนคติของผู้รับรู้ (Attitude) ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการรับรู้เป็นอย่างมาก เช่น ถ้า
ผู้รับรู้มีทัศนคติที่ดีต่อใคร การกระทำของบุคคลนั้นจะถูกรับรู้ในทางท่ีดีอยู่เสมอ 

6) ตำแหน่งทางสังคมของผู้รับรู้ (Social Position) ทำให้ผู้รับรู้พิจารณาสิ่งเร้าต่างๆ
ไม่เหมือนกัน 
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7) วัฒนธรรมของผู้รับรู้ (Culture) เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รับรู้สิ่งเร้าต่างๆ แตกต่างกัน
ออกไป 

8) อารมณ์ของผู้รับรู้ (Emotion) สภาวะทางอารมณ์ของผู้รับรู้มีผลต่อการรับรู้ 
เนื่องจากการรับรู้เป็นขั้นตอนแรกของการแสดงพฤติกรรม แต่อย่างไรก็ตามการรับรู้เป็นเพียงตัวแปร
หนึ่งของการเกิดพฤติกรรม ยังมีตัวแปรอื่นๆอีกมากมายที่มีส่วนทำให้เกิดพฤติกรรม เช่น ทัศนคติ 
บทบาทและความคาดหวัง ฯลฯ 

จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยต่างๆ 
เป็นตัวการสำคัญในการแสดงพฤติกรรมของผู้รับรู้ การรับรู้ที่ได้เปลี่ยนแปลงด้วยปัจจัยต่างๆ  ทำให้
ผู้รับรู้แสดงพฤติกรรมออกมาต่างกัน 

2.1.4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยที่มีเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับการรับรู้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
กีรติ ตระการศิริวานิช (2555) ได้ทำการศึกษาเรื ่องปัจจัยที ่มีผลต่อกระบวนการสร้าง

ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและการวิเคราะห์การรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
จีนที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ เมืองพัทยา เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ซึ่งเกิดจากการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวผ่านแหล่งข้อมูลต่างๆและอิทธิพลของข้อมูลประเภทต่างๆที่มี
ผลการรับรู้ภาพลักษณ์เมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวชาวจีนและการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่ง
ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาว
จีนรวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้ผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอายุและอาชีพที่แตกต่างกันรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของการท่องเที่ยว
เมืองพัทยาแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์
เมืองพัทยาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่หวังผลทางการค้ามากที่สุด ได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอิสระเป็น
อันดับต่อมา และได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเชิงการค้าน้อยที่สุด แหล่งข้อมูลทั้งสามต่างก็มีอิทธิพล
ต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์ เมืองพัทยาและการตัดสินใจของนักท่องเที ่ยวชาวจีน อย่างไรก็ตามผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าในขณะที่แหล่งข้อมูลเชิงการค้ามีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวมาก
ที่สุด แหล่งข้อมูลไม่หวังผลทางการค้ากลับมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเที่ยวน้อยที่สุด นอกจากนี้
ภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยาก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของเที่ยว
ชาวจีน และในท้ายที่สุดกลยุทธ์การส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้ถูกพัฒนาและ
กลายเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยา ทั้งความพยายามในการส่งเสริมภาพลักษณ์เชิง
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บวกของเมืองพัทยา ความเป็นไปได้ที่จะเพ่ิมตลาดนักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ช่องทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถสร้างความเข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนการสร้าง
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยวชาวจีนและเสนอแนะนโยบายให้หน่วยงานที่กำกับดูแล
ด้านการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา 

จันทรขจร ถูกฤทัย (2557) ได้ทำการศึกษาเรื ่องการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวของ
นักท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ค้นหาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 2) ค้นหาปัจจัยส่วนบุคคลของ
นักท่องเที ่ยวชาวต่างประเทศที ่ม ีความสัมพันธ ์ก ับภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวของจ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 3) เปรียบเทียบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศระหว่างก่อนเดินทางมาเยือนและขณะมาเยือนในด้านการ
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งดำเนินการวิจัยโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตาม
สะดวกจำนวน 416 คน โดยผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชายมีช่วงอายุ 18-25 ปี และ ช่วงอายุ 26-35 ปี โดยมีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง (ทันตแพทย์ , วิศวะกร, 
นักวิชาการ, นักกฎหมาย ฯลฯ และเป็นผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพ (นักเรียน, นักศึกษา, แม่บ้าน ฯลฯ) ที่มี
รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 1,000 ดอลล่าร์หรือเท่ากับ 31,146 บาท และ 3,001-4000 ดอลล่าร์หรือ
เท่ากับ 93,469.15-124,584 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ฝรั่งเศส และเป็นครั้งแรกในการเดินทาง
มาประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์หลักในการมาเยือนเพื่อพักผ่อน นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี ่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการเดินทางมาเที่ยวครั ้งนี ้ 3 อันดับแรก คือ เว็บไซต์ทาง
อินเตอร์เน็ต, สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และบุคคลที่รู้จัก 

ชญาดา ทรัพย์เกิด (2558) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการรับรู้ภาพลักษณ์ของลูกค้าที่
ม ีความสัมพันธ ์ต ่อทัศนคติในการใช ้บร ิการส ินเช ื ่อเคหะของธนาคารออมส ิน เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของลูกค้าผู้ใช้บริการสินเชื่อเคหะ
ของธนาคารออมสิน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของลูกค้าในการใช้บริการ
สินเชื่อเคหะ ของธนาคารออมสิน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่อทัศนคติในการใช้บริการ และเพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติ
ในการใช้บริการสินเชื่อเคหะ ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารออมสินในสังกัดเขตบางแค จำนวน 378 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดยการใช้สถิติ T-Test F-Test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ซึ่ง
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ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า 1. กระบวนการรับรู้ภาพลักษณ์ของลูกค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 โดยรับรู้ภาพลักษณ์ ด้านการคัดเลือกมากที่สุด 2. ทัศนคติต่อการใช้
บริการสินเชื่อเคหะในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 โดยมีทัศนคติด้าน
ความรู้สึกในการใช้บริการมากที่สุด 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ต่างกันมีทัศนคติในการใช้บริการ
สินเชื่อเคหะไม่แตกต่างกัน และ4. กระบวนการรับรู้ภาพลักษณ์ของลูกค้ามีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติใน
การใช้บริการสินเชื่อเคหะของ ธนาคารออมสิน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้เสนอ
เกี่ยวกับการวิจัยว่า การบริการที่ดี มิตรภาพที่ดี ความปลอดภัยในทรัพย์สิน และความซื่อสัตย์ในการ
ดำเนินงาน เป็นสิ่งที่พนักงานในองค์กรควรตระหนักและยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็น
สำคัญเพ่ือการดำรงอยู่ของลูกค้าเก่าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับลูกค้าใหม่นั่นเอง  

ซาฟุเราะห์ สาเฮาะ (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าที่ระลึกจังหวัดสตูล 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว เพ่ือศึกษาการ
รับรู้ภาพลักษณ์สินค้าของที่ระลึก เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและ
การรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าของที่ระลึกในจังหวัดสตูลของนักท่องเที่ยว และเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าของที่ระลึกในจังหวัดสตูล 
ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวจังหวัดสตูล จำนวน 400 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการเปรียบเทียบ
ข้อมูลโดยใช้ T-Test F-Test และสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ซึ ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสตูล มีระดับความคิดเห็นภาพลักษณ์ในแต่ละด้าน
ของการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าของที่ระลึกในจังหวัดสตูล ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
ด้านตราสินค้าและด้านการสื่อสาร และผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยจะนำมาเป็นข้อมูลให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนำไปสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าของที่ระลึกจังหวัดสตูลให้
ยั่งยืนเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปในประเทศ 

ปฤณฑร กิ ่งทอง (2559) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื ่องความคาดหวังกับการรับรู ้เกี ่ยวกับ
ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดกาญจนบุรี โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ภาพลักษณ์โดยรวม ภาพลักษณ์ด้านการปฏิบัติการและจิตวิทยา และภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งก่อน
และหลังเดินทางมา เพื ่อประเมินความคาดหวังและการรับรู ้ของนักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 400 คนและชาวต่างชาติ จำนวน 200 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมลูโดย
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การใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Independent T-Test และ Paired Sample 
T- Test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีการรับรู้มากกว่าความคาดหวังทุกด้าน โดยนักท่องเที่ยว
ชาวไทยคาดหวังภาพลักษณ์โดยรวมในด้านที่พักมากที่สุดและรับรู้ในด้านสิ่งดึงดูดใจมากที่สุด โดย
กิจกรรมสามารถทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกสนุกสนาน ทั้งยังสร้างประสบการณ์และ
ความประทับใจได้เป็นอย่างดี ซึ ่งผลการวิจัยในครั ้งนี ้สามารถนำมาช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการเล็งเห็นแนวทางในการสร้างจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสร้างผล
กำไรและธุรกิจได้ในภายภาคหน้า รวมถึงภาครัฐยังสามารถนำผลที่ได้ไปพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีทางการท่องเที่ยวได้อีกด้วย 

สิริภัทร์ โชติช่วงและคณะ (2560) ได้ทำการศึกษาเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์เกาะสมุยสีเขียว 
ปัจจุบันเกาะสมุยมีความเปลี่ยนแปลงในด้านธรรมชาติเป็นอย่างมาก ภาพลักษณ์ความเป็นสีเขียวของ
เกาะสมุยได้หายไป ชาวเกาะสมุยจึงต้องร่วมมือกันช่วยทำให้ภาพลักษณ์ความเป็นสีเขียวของเกาะสมุ
ยกลับคืนมา การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อสำรวจการรับรู ้ภาพลักษณ์เกาะสมุยสีเขียวของ
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจ ชุมชนและนักท่องเที่ยวในเกาะสมุย และเพื่อเสนอแผนการ
สื่อสารทางการตลาดในการสร้างภาพลักษณ์เกาะสมุยสีเขียว โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูล ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจ และชุมชนในเกาะสมุย
มีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์เกาะสมุยสีเขียวมากที่สุด คือ การท่องเที่ยวที่เกาะสมุยทำให้รู้สึกสงบ
สุข ผ่อนคลาย รองลงมา คือ เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นอันดับต้นๆที่นักท่องเที่ยว
เลือก ส่วนนักท่องเที่ยวมีระดับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์เกาะสมุยสีเขียวมากที่สุด  คือ การท่องเที่ยวที่
เกาะสมุยทำให้รู้สึกดี มีความสุข และเกาะ สมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นอันดับต้นๆที่
นักท่องเที ่ยวเลือก รองลงมาคือ ความพึงพอใจและมีทัศนคติที ่ดีต่อเกาะสมุย และจากผลการ
ศึกษาวิจัยได้เสนอแนะแนวทางและแผนการสื่อสารทางการตลาดในการสร้างภาพลักษณ์สมุยเกาะสี
เขยีวไว้เพ่ือที่จะให้ทุกฝ่ายได้นำไปสู่การปฏิบัติให้เกาะสมุยเป็นเกาะสีเขียวได้จริง 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

2.2.1 ความหมายของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของนักท่องเที่ยวและแสดงถึงลักษณะของ

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อีกทั้งภาพลักษณ์การท่องเที่ยวยังช่วยให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวทั้ง
ด้านที่ดีและไม่ดี ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจึงเป็นแนวคิดที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ (Wang, Yang, Han, & Shi, 2016) 
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อีกท้ังยังเป็นภาพความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดหรือคิด
ว่าควรจะเป็นเช่นนั้น ซึ่งเกิดจากการประเมินผ่านประสบการณ์ส่วนตัวและกลายเป็นภาพที่ฝังอยู่ใน
ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของบุคคลที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลง (ศลิษา ธีรานนท์ และ เจริญชัย เอก
มาไพศาล, 2559) โดยภาพลักษณ์อาจมาจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวโดยตรงหรืออาจได้ยินมา
จากผู้อื่น ยังรวมไปถึงการรับรู้มาจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
องค์กรการท่องเที ่ยว (Tsiotsou & Goldsmith, 2012) ซึ ่งนักท่องเที ่ยวยังมีความคาดหวังจาก
ภาพลักษณ์ที ่เกิดขึ ้นในใจว่า การเดินทางมาท่องเที ่ยวในครั ้งนั ้นจะต้องได้รับประสบการณ์ที่ดี 
ภาพลักษณ์จึงมีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยวในครั้งต่อๆไป (Chi & Qu, 2008) แต่ในทาง
กลับกันนักท่องเที่ยวแต่ละคนอาจมีทัศนคติ ความเชื่อและความประทับใจต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น
แตกต่างกัน ซึ่งนักท่องเที่ยวบางคนอาจพึงพอใจกับการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนั้น แต่สำหรับบาง
คนอาจได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีที่ไม่ตรงกับภาพลักษณ์จนทำให้ไม่อยากกลับมาท่องเที่ยวที่นั่นอีก 
(Kozak & Decrop, 2009)  

จากความหมายของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรปุได้
ว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งต่างๆ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และมักจะเป็นความรู้สึกนึกคิดที่นักท่องเที่ยวสร้างขึ้นเอง โดยอ้างอิงจาก
ข้อเท็จจริง ประสบการณ์ ทัศนคติ จนทำให้เกิดการรับรู้ การทำความเข้าใจ และเชื่อในสิ่งที่ประกอบ
ออกมาเป็นภาพลักษณ์ โดยผ่านกระบวนการคิด กลั่นกรองและตีความหมายของแต่ละบุคคล จึงทำให้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนั้นเกี่ยวข้องกับจิตใจของนักท่องเที่ยวโดยตรง 

2.2.2 ความสำคัญของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวมีความสำคัญอย่างยิ ่งต่ออุตสาหกรรมท่องเที ่ยว เนื ่องจาก

ภาพลักษณ์เป็นจุดดึงดูดสำคัญของการท่องเที่ยว ที่มีการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้คนใน
ท้องถิ่น การคมนาคม การเดินทาง รวมไปถึงความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ (สีตลา เขมะภา
ตะพันธ์, 2558) และยังมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต เนื่องจากนักท่องเที่ยวใช้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที ่ยว (Chen & Tsai, 2007) การตัดสินใจเดินทางท่องเที ่ยวผ่านภาพลักษณ์นั้น 
นักท่องเที่ยวทุกคนต่างต้องการที่จะไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและตรงกับความคาดหวัง
ของตน (Page, 2011) องค์กรภาครัฐซึ ่งมีหน้าที ่บริหารจัดการแหล่งท่องเที ่ยว จึงจำเป็นต้องให้
ความสำคัญกับการสร้างชื่อเสียง สร้างความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่แหล่งท่องเที่ยว 
(Kozak & Decrop, 2009) อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จะต้องให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ เพ่ือ
ช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ รวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปในทางที่ดีและสอดคล้องกับสภาพ
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ความเป็นจริง ภาพลักษณ์จึงเป็นสื่อกลางที่สำคัญในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนั้น 
และช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และ เพ็ญศิริ ศรีคำภา, 
2557) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวยังสะท้อนถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น 
การเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง นักท่องเที่ยวจึงเกิดความคาดหวังที่จะได้รับสิ่งต่างๆจากแหล่ง
ท่องเที่ยวตามภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวเคยเห็นหรือเคยได้ยินจากคำบอกเล่าของผู้อ่ื นมา ฉะนั้น
ภาพลักษณ์ที่ดีย่อมทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ และเม่ือนักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ ย่อม
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจดจำความประทับใจในการท่องเที่ยวครั้งนั้นและต้องการกลับมาท่องเที่ยว ณ ที่
แห่งนั้นอีกครั้ง (Chi & Qu, 2008) 

จากความสำคัญของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า 
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจาก
ภาพลักษณ์จะเป็นตัวแสดงถึงอัตลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศนั้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวยังเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวคาดหวังจากการท่องเที่ยวมากท่ีสุด ว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดี
ซึ่งส่วนใหญ่ในหลายๆประเทศพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และยังให้ภาพลักษณ์
เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ภาพลักษณ์จึงมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว ถ้านักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีกับการท่องเที่ยว อาจส่งผลต่อการตั้งใจ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ำและการแนะนำบอกต่อไปยังนักท่องเที่ยวคนอ่ืนๆต่อไป 

2.2.3 กระบวนการเกิดและสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
การเกิดภาพลักษณ์ขึ้นในความรู้สึกของนักท่องเที่ยวอาจเกิดขึ้นได้จาก 2 ประการ ได้แก่ 

ประการที่ 1 ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวด้วยตนเอง เช่น การ
อ่านรีวิวผ่านโซเชียลมิเดีย การค้นคว้าผ่านอินเตอร์เน็ตหรือการได้รับข่าวสารในชีวิตประจำวันที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ยังรวมไปถึงการรับฟังจากประสบการณ์ของคนรอบ
ข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื ่อนหรือญาติพี ่น้อง เป็นต้น ประการที ่ 2 ภาพลักษณ์ที ่เกิดจากการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกสร้างขึ้นอย่างตั้งใจและนำไปเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนอย่างเปิดเผย โดยอาศัยสื ่อต่างๆในการเป็นกระบอกเสียง ไม่ว ่าจะเป็นโทรทัศน์ 
คอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ ป้ายโฆษณา วิทยุ นิตยสารและสื่อต่างๆอีกมากมาย เพื่อส่งสาร
ไปยังนักท่องเที่ยวได้ทราบทั่วกัน (Kozak & Baloglu, 2011) ซึ่งการทำการตลาดและการทำโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเป็นหน้าที่หลักของหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยหรือททท. โดยมีภาระหน้าที่ตามกฎหมาย คือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ อีกท้ังยังเผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่
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แสดงถึงภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวได้เป็นอย่างดี (กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา , 2561b) 
นอกจากนั ้นการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยยังได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านการทำโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ โดยนำเสนอผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อโฆษณาของททท. สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อ
สังคมออนไลน์ อนุสาร อสท. รวมถึงการร่วมมือกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อเป็นตัวแทนในการส่งต่อ
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวให้ไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) 

การสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เริ่มจากนักท่องเที่ยวได้บริโภคข้อมูลข่า วสารเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวจากสื่อต่างๆ โดยนำข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมาผนวกกับประสบการณ์ส่วนตัว ทัศนคติ 
ความเชื่อ ความคิดเห็นจากคนรอบข้าง และการบอกต่อจากคนรู้จัก จึงทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
ตระหนักรู้และรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ณ ขณะนั้น โดยผ่านการกระบวนการคิดพิจารณาและ
ไตร่ตรองอย่างเหมาะสม จนกลายเป็นภาพลักษณ์ที่เกิดจากแหล่งข้อมูลข่าวสารที่นักท่องเที่ยวไดร้บัรู้ 
(Govers & Go, 2009) ภาพลักษณ์จึงกลายเป็นสิ ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู ้สึกสนใจและ
ต้องการมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ทำให้นักท่องเที่ยวต้องค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือเป็นเครื่องกลั่นกรองในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในครั้งต่อไป (Kozak & Baloglu, 
2011) ซึ่งส่วนใหญ่มักจะได้ข้อมูลจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้นักท่องเที่ยวมีข้อมูล
เพิ ่มมากขึ ้น โดยภาพลักษณ์ที ่ได้จากข้อมูลข่าวสารเบื ้องต้นประกอบกับทัศนคติโดยรวมของ
นักท่องเที ่ยว จะส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในครั ้งต่อไป (Tsiotsou & Goldsmith, 
2012) 

จากกระบวนการเกิดและสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการเกิดและสร้างภาพลักษณ์นั้น มีสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญ
มากที่สุดในการสร้างภาพลักษณ์ เนื่องจากสื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างการแสดงภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวกับการได้รับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยว อีกท้ังยังมีหน่วยงานภาครัฐที่คอยสนับสนุนและ
พยายามทำหน้าที ่ในการทำการตลาดโดยการสร้างชื ่อเสียง สร้างความน่าเชื ่อถือ เพื ่อให้เกิด
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดี และผลลัพธ์สุดท้ายที่จะได้จากการสร้างภาพลักษณ์ คือ สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดความสนใจและต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในครั้ ง
ต่อไป 

2.2.4 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการของบริษัทเอกชนหรือหน่วยงาน

ภาครัฐในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งการมีภาพลักษณ์ที่ดีย่อมส่งผล
ดีต่อหน่วยงานหรือองค์กร ในทางตรงกันข้ามถ้าภาพลักษณ์ไม่ดีก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานหรือ
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องค์กรเช่นกัน โดยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่างๆใช้การสร้างภาพลักษณ์มาเป็นส่วนหนึ่งของ
การกำหนดกลยุทธ์ เพื ่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงานภายในองค์กร เพราะเมื่อ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมองเห็นภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทย จะส่งผลให้
นักท่องเที่ยวเกิดความไว้วางใจในสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของหน่วยงานนั้นๆด้วย (เกศ
สุณีย์ สุขพลอย, 2558) ซึ่งจากการศึกษาของ Tapachai and Waryszak (2000) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เหตุผลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ดีของการ
ท่องเที่ยวไทยว่า คนไทยเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว มีอาหารที่หลากหลาย มีสินค้าราคาถูก อีกทั้งยังมี
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามน่าดึงดูด เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นวัด วิหาร เมือง
เก่า แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเล น้ำตก เป็นต้น ตลอดจนยังมีชุมชนความ
เป็นอยู่ที ่อบอุ่นยังไม่ถูกทำลาย เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทย จึงรู ้สึกได้ถึงการ
พักผ่อนอย่างแท้จริง  

ซึ่งสอดคล้องกับ Henkel, Henkel, Agrusa, Agrusa, and Tanner (2006) ที่ได้ทำการศึกษา
ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวไทยในมุมมองของนักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่า 
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม 
โดดเด่นในเรื่องของความเป็นมิตรของผู้คน รวมถึงการมีอาหารหลากหลายรสชาติ ส่วนความเห็นของ
นักท่องเที่ยวที่ต่างกัน คือ การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายระหว่างการ
พำนักอยู่ในราคาถูก อีกท้ังประเทศไทยยังมีแหล่งสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงและนักท่องเที่ยว
สนใจมากกว่าประเทศอ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน  

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2555) ได้ทำการศึกษาการใช้สื่อและการรับรู้ภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวของประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่งเดินทางมาประเทศ
ไทยเป็นครั้งแรกและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคยเดินทางมาประเทศไทยซ้ำ ให้เหตุผล
ว่า แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจในช่วงก่อนออกเดินทางมายังประเทศไทย นักท่องเที่ยวใช้สื่อ
ออนไลน์มากกว่าสื่อออฟไลน์ และกลุ่มตัวอย่างที่เพ่ิงเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกมีการค้นคว้า
หาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์หรือช่องทางต่างๆ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคย
เดินทางมาประเทศไทยซ้ำ หากพิจารณาในภาพรวมของสื่อทุกประเภท พบว่า สื่อที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในช่วงก่อนออกเดินทางมายังประเทศไทย คือ คำบอกเล่าของคนในครอบครัวและเพื่อน 
รองลงมา คือ หนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของสื่อออนไลน์กับสื่อ
ออฟไลน์ ในส่วนของสื่อออนไลน์ สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจในช่วงก่อนออกเดินทางมายังประเทศไทย 
คือ เว็บไซด์การท่องเที่ยว รองลงมาคือ สื่อสังคมออนไลน์ ในส่วนของสื่อออฟไลน์ สื่อที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในช่วงก่อนออกเดินทางมายังประเทศไทย คือ หนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาคือ 
โทรทัศน์ และเมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตา
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นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านบวกของประเทศไทย ได้แก่ การเป็น
ประเทศพุทธศาสนา การมีมนุษย์สัมพันธ์ดีของคนไทย ความตื่นตาตื่นใจของแหล่งท่องเที่ยว การ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และความแปลกใหม่จากการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ดังนั้นผลการศึกษาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี้ จะสามารถเป็นเครื่องตอกย้ำภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวไทยให้ยังคงชัดเจนในใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น อีกทั้งภาพลักษณ์จะเป็นตัว
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่
สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้  

1) ภาพลักษณ์ด้านคุณภาพ ความสวยงาม และสิ่งดึงดูดใจทางแหล่งท่องเที ่ยว
ธรรมชาติ (Natural Tourism) โดยเฉพาะชายทะเล และอุทยานแห่งชาติ ซ ึ ่งประเทศไทยมี
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นด้านความสวยงามทางธรรมชาติ และการมีทรัพยากรเป็นสิ่งดึงดูด
ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทย
และอันดามัน รวมทั้งชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่มีความเหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบทำ
กิจกรรมทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำ และการพายเรือคายัค เป็นต้น นอกจากประเทศไทยจะมี
ชายฝั่งทะเลแล้ว ยังมีอุทยานแห่งชาติมากมายที่นักท่องเที่ยวสามารถมาดื่มด่ำกับธรรมชาติของไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภูเขา น้ำตก การเดินป่า รวมถึงการอนุรักษ์ป่าพันธุ์พืชต่างๆ เป็นต้น  

2) ภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง (Cultural Tourism) ซึ่งเป็นลักษณะเด่น
ของคนไทย เช่น ความมีมิตรไมตรี ความอ่อนน้อมถ่อนตน ความอ่อนโยน และความประณีต
ละเอียดอ่อน อีกทั ้งประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที ่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีที ่มีความเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงมีทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์เหล่านี้ที่ตน
ได้รู้สึกและได้สัมผัส  

3) ภาพลักษณ์ด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Hub of Medical Tourism) 
หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงความงาม (Aesthetic Tourism) 
ยังรวมไปถึงการท่องเที่ยวเพ่ือทำกิจกรรมต่างๆตามความสนใจเฉพาะด้านของนักท่องเที่ยว เช่น ดำน้ำ 
กอล์ฟ เสิร์ฟ ช็อปปิ้ง เป็นต้น ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และเชิงสุขภาพ เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจและตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางมาเพื ่อรับการรักษาสุขภาพและผลพลอยได้จากการเดินทางมารักษา คือ การเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน โดยประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการบริการทางแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตลอดจนเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ถูกกว่าประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่หลากหลาย เช่น ศาสตร์การนวดแผนโบราณ การบริการสปา ซึ่งเป็นทางเลือกในการรักษาที่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจอย่างมาก ประเทศไทยยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรม
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การท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น เดินป่า ดำน้ำ ปีนเขา ชมธรรมชาติ เป็นต้น อีกทั้งการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาก็ยังได้รับความนิยม เช่น กอล์ฟทัวร์ ที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลีให้ความสนใจ ส่วน
การท่องเที่ยวในรูปแบบการซื้อสินค้าหรือการช็อปปิ้ง ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ไม่ว่า
จะเป็นนักท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียน จากภูมิภาคยุโรป เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ อเมริกา โอเชียเนีย 
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

4) ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Safety 
and Security) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี ซึ่งภาพลักษณด์้าน
ความปลอดภัยเป็นภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างไม่ดีนัก ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยส่วนบุคคลและความ
ปลอดภัยที่เกิดจากการจลาจล รวมไปถึงความปลอดภัยในเรื่องของความสะอาดของอาหารและ
เครื่องดื่ม ตลอดจนความสะอาดโดยรวมทั่วไป ได้แก่ มลภาวะทางอากาศ และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นการทำให้นักท่องเที่ยวรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ดีขึ้น จำเป็นต้องอาศัย
การจัดการขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนใน
การควบคุม ออกกฏเกณฑ์ พร้อมทั้งตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านความสะอาด และด้านเสถียรภาพทางการเมือง 

5) ภาพลักษณ์ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) รวมถึง
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่พัก การขนส่ง การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ประเทศไทยมี
ภาพลักษณ์ค่อนข้างดีในเรื่องของความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวของไทยมีระบบการคมนาคมที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยเครื่องบิน รถไฟ 
เรือ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รถโดยสารปรับอากาศ และรถแท็กซี่ ในส่วนของภาพลักษณ์ด้านที่พักของ
ประเทศ จะมีที่พักที่ให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างหลากหลายและการบริการด้วยความเป็นไทยอย่าง
คุ้มค่าคุ้มราคา ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้
คำนึงถึงความสำคัญในการปรับให้องค์กรต่างๆเป็น Digital Organization ททท.จึงได้มีการส่งเสริม
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้มีความรู้และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
เช่น การใช้เครือข่ายทางสังคม การใช้เครื่องมือสื่อสารในระบบดิจิตอล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่สามารถสร้างสรรค์รูปแบบแอพพลิเคชั่นที่จะใช้ในการ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และสร้างความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ไม่ว่า
จะเป็นการติดต่อด้านการเดินทาง การจองตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักในโรงแรม จะทำให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

6) ภาพลักษณ์ในด้านคุณค่าของประสบการณ์จากการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
(Tourism Experience) และความคุ ้มค่าของเง ิน (Value for Money) ซึ ่งนักท่องเที ่ยวมักใช้
ภาพลักษณ์ด้านนี้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว และการได้รับประสบการณ์ที่
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คุ้มค่ากับเงินที่นักท่องเที่ยวได้จ่ายไป จะส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเที่ยวประเทศไทยซ้ำอีก 
แต่ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีก เช่น ปัจจัยด้าน
ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นที่
กล่าวขานในเรื่องการท่องเที่ยวที่มีความคุ้มค่าของเงิน เนื่องจากค่าเงินบาทของไทยมีจำนวนน้อยกว่า
เงินสกุลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ดอลล่าร์ ยูโรและปอนด์สเตริง เป็นต้น อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นแหล่ง
สินค้าราคาถูก ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามา 

ซึ่งสอดคล้องกับ สีตลา เขมะภาตะพันธ์ (2558) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อและ
การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนและสรุปประเด็นภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้ดังนี้ 

1) ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นและเป็นที่น่า
ดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น 
ทะเลแหวก เกาะเต่า เกาะพีพี อ่าวพระนาง เป็นต้น อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยงทางวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นที่อบอุ่น ทำให้นักท่องเที่ยวต้องการที่จะมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวของไทยเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตน 

2) ภาพลักษณ์สินค้าและบริการ เป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยว ดังนั้นองค์หรือบริษัทที่ขายสินค้าและบริการที่ไม่ได้คุณภาพ ย่อมส่งผล
ด้านลบแก่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ภาพลักษณ์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว จำเป็นต้องมี
ความหลากหลาย มีคุณภาพ มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม มีความสะอาด และมีการตั้งราคาที่เหมาะสมกับ
สินค้าและบริการ เพ่ือทำให้นักท่องเที่ยวสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของไทย 

3) ภาพลักษณ์การเดินทาง เป็นภาพลักษณ์ของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยการ
คมนาคมของไทยที่มีความสะดวกสบาย ซึ่งเป็นการเดินทางด้วยระบบการขนส่งสาธารณะที่รัฐบาล
ไทยได้จัดทำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้ วยเครื่องบิน เรือ รถไฟ รถไฟฟ้า 
รถไฟใต้ดิน รถโดยสารปรับอากาศ และรถแท็กซี่ เป็นต้น 

4) ภาพลักษณ์ความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว เป็นภาพที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจเป็น
อย่างมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะได้รับคุณค่าและประสบการณ์จากการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่ากับเงิน
ที่จ่ายไป เพราะค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไทยมีความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าอาหาร 
ค่าท่ีพัก ล้วนอยู่ในระดับมาตรฐาน ซึ่งประสบการณ์และความคุ้มค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับย่อมส่งผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยในครั้งต่อไป 

5) ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที ่ยว ประเทศไทยมี
ภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างไม่ดีในด้านความปลอดภัย เช่น ความปลอดภัยส่วนบุคคล รวมถึงความปลอดภัย



 30 

ที่เกิดจากการจลาจล ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ตลอดจนความปลอดภัยที่เกิด
จากมลภาวะด้านอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดภาพในเชิงลบต่อการท่องเที่ยวไทย 
ดังนั้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยได้ดีขึ้น องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ต้องมี
การควบคุมมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง นักท่องเที่ยวจะได้รู้สึก
ปลอดภัยขึ้นเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

6) ภาพลักษณ์ประชาชน ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่มีลักษณะโดดเด่นและเห็นชัดมากที่สุด 
โดยแสดงออกให้นักท่องเที่ยวเห็นด้วยความเป็นมิตร จริงใจ มีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น รักความ
อิสระ อ่อนน้อมถ่อมตน จนได้รับสมญานามว่า “สยามเมืองยิ้ม” อีกทั้งยังมีประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นประเพณีสงกรานต์ 
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น 

ในขณะที่ Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert, and Wanhill (2008) ได้กล่าวถึงปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวโดยแบ่งออกเป็น 8 ด้านดังนี้ 

1) ภาพลักษณ์ด้านประสบการณ์ เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวกล่าวถึงความเป็น
มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว ในการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
รวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังมี
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดจนมีโรงแรม
ที่พักเตรียมพร้อมไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทาง 

2) ภาพลักษณ์ด้านสิ่งดึงดูดใจ เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวกล่าวถึงประวัติศาสตร์
ของประเทศที่นักท่องเที่ยวไปเยือน รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเข้าร่วมเทศกาล การรับชม
ศิลปะการช่าง สิ่งปลูกสร้างและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ 

3) ภาพลักษณ์ด้านราคาและสภาพแวดล้อม เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวกล่าวถึง
ราคาสินค้าที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพและเป็นมาตรฐาน รวมไปถึงการได้สัมผัสอากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีสิ่งปฏิกูล ตลอดจนสามารถเดินเท่ียวชมธรรมชาติได้ 

4) ภาพลักษณ์ด้านการพักผ่อนและผ่อนคลาย เป็นภาพลักษณ์ที ่นักท่องเที ่ยว
กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่อึดอัด ไม่วุ่นวาย ไม่ว่าจะเกิดจากคนหรือสภาวะแวดล้อม รวมไปถึง
นักท่องเที่ยวยังอยากไปสัมผัสสถานที่ที่สามารถหลีกหนีความวุ่นวายจากในเมือง เพ่ือเป็นการเติมพลัง
ให้กับชีวิต ตลอดจนสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ดี 

5) ภาพลักษณ์ด้านความน่าตื่นเต้นและการผจญภัย เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยว
กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถทำกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและท้าทายได้ รวมไปถึงการค้นพบความ
สนุกสนานจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยได้จากการเดินป่า การปีนเขา การเล่นเสิร์ฟ เป็นต้น 



 31 

6) ภาพลักษณ์ด้านการเรียนรู ้ เป็นภาพลักษณ์ที ่นักท่องเที ่ยวกล่าวถึงสถานที่
ท่องเที ่ยวที ่สามารถเรียนรู ้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตใหม่ๆ หรือนักท่องเที่ยวอาจเกิดความชอบใน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแหล่งท่องเที ่ยวนั้นๆ ซึ่งจะเป็นการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการ
เดินทางท่องเที่ยวครั้งนั้น 

7) ภาพลักษณ์ด้านสังคม เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวกล่าวถึงประชาชนในแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นว่ามีความเป็นมิตร มีน้ำใจ ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี ตลอดจนคนใน
ชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี 

8) ภาพลักษณ์ด้านชื่อเสียง เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวกล่าวถึงประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวครั้งนั้นให้เพื่อนหรือคนรู้จักฟัง อาจเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจจนอยากกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำ หรืออาจเป็นประสบการณ์ท่ีทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากกลับไปยังสถานที่นั้นอีกเลย 

ในขณะที่ พรชนก เหลืองอ่อน (2559) ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีผลต่อการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวโดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านกายภาพ เป็นลักษณะที่ปรากฏให้นักท่องเที่ยวเห็น
หรือเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก อาคาร สถานที่ อีกท้ังยังมีความเก่ียวข้องกับจิตใจ
ของนักท่องเทีย่วเกิดขึ้นจากมุมมองที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาหรือประสบการณ์โดยการ
ตีความหมายสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งเฉพาะของนักท่องเที่ยวเอง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านกายภาพ
จึงเสมือนเป็นสิ่งทดแทนความหมายของสิ่งต่างๆในแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดความรู้สึกหรือเกิดความ
ประทับใจซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวเกิดการจินตนาการผ่านภาพลักษณ์จนทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที ่เคย
เกิดขึ้นในการท่องเที่ยวจริง ณ เวลานั้น เมื่อมีการบอกต่อเหตุการณ์เหล่านั้นก็จะส่งผลให้ผู้รับฟังเกิด
ความประทับใจและรับรู้ถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนั้น จนเกิดจินตนาการทำให้รู้สึกอยากกลับไป
ท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นอีกครั้ง เช่น ความสะอาดของสถานที่ ความสะดวกสบายในการ
เดินทางเข้าถึง การจัดระเบียบของแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น  

2) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสถานที่ท่องเที่ยว เป็นภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้
และความเข้าใจของนักท่องเที ่ยว ซึ ่งรับรู ้และเข้าใจด้วยการมองเห็น การได้ยิน หรือได้รับ
ประสบการณ์จากการได้ไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวนั้นด้วยตนเอง ผ่านการประเมินทางความคิดจนแปล
ความหมายออกมาเป็นความรู้สึกและทัศนคติ และทำให้เกิดภาพลักษณ์โดยรวมขึ้น ซึ่งภาพลักษณ์
โดยรวมเป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เช่น 
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม มีชื่อเสียง มีความน่าสนใจ เป็นต้น 

3) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านคุณค่า เป็นภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้คุณค่าใน
การเดินทางท่องเที่ยว ก่อให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยว เช่น คุณค่าของการหาความสุขให้กับชีวิต
ด้วยการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใหม่ๆ รวมถึงคุณค่าทางการท่องเที่ยวที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ 
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ความคุ้มค่าของเงิน เนื่องจากการท่องเที่ยวมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การได้รับประสบการณ์
ที่คุ้มค่ากบัเงินที่ต้องจ่ายไปเพ่ือการท่องเที่ยวในครั้งนั้น เพ่ือแลกกับการได้รับความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆเพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น  

4) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านจิตวิทยา เป็นภาพลักษณ์ที่มีผลต่อความรู้สึกของ
นักท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งจะแสดงออกผ่านความคิดและความรู้สึก เกิดเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจและตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง เช่น ต้องการการพักผ่อน 
ต้องการความปลอดภัย เป็นต้น 

5) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการสื่อสาร เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิด
การรับรู้ เกิดความสนใจ เกิดความต้องการที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่งกระตุ้นโดยใช้
การสื่อสารเป็นตัวกระจายข้อมูลข่าวสาร ทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการบอกต่อ
แบบปากต่อปากท่ีจะช่วยให้การกระจายข้อมูลกว้างมากข้ึน  

ในขณะที่ ปฤณฑร กิ่งทอง (2559) ได้ทำการศึกษาเก่ียวกับความคาดหวังกับการรับรู้เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้กล่าวถึงภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวไว้ทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ภาพลักษณ์โดยรวม เป็นภาพลักษณ์ที่รวมความคิดและความประทับใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวจะพิจารณาภาพลักษณ์ผ่านคุณลักษณะต่างๆที่ทำ
ให้ตนเกิดความประทับใจ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานที่นักท่องเที่ยวได้กำหนดเกณฑ์ไว้แล้ว โดย
นักท่องเที่ยวจะทำการประเมินภาพลักษณ์โดยรวมของแหล่งท่องเที่ยว ผ่านองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวจนทำให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1) สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นแล้วเกิดความประทับใจ อาจเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่า
จะเป็นความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความท้าทาย ความแปลกใหม่ ซึ่งสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
ได้แก่ ทัศนียภาพอันสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภูเขา น้ำตก ชายหาด บ่อ
น้ำพุร ้อน เป็นต้น รวมถึงความมีคุณค่าของแหล่งท่องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ไม่ว ่าจะเป็น 
โบราณสถาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดวาอาราม อนุสรณ์สถาน เป็นต้น อีกทั้งยังมีวิถีชีวิตของคน
ท้องถิ่นท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้ไปสัมผัส เช่น การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เทศกาลงานประเพณี
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นมิตรของผู้คน เป็นต้น 

1.2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ทำให้นักท่อง เที่ยว
สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆได้ โดยการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีความสะดวก
และมีความปลอดภัย โดยพิจารณาจากการใช้ระบบขนส่งประเภทใดจึงจะเหมาะสมในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว เช่น ขนส่งด้วยรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เรือ เป็นต้น อีกท้ังยังสามารถพิจารณาได้จาก
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สภาพเส้นทางว่าเส้นทางที่จะพานักท่องเที่ยวไปนั้นมีความรวดเร็ว มีความปลอดภัย และเส้นทางนั้นมี
มาตรฐานระดับสากลหรือไม่ รวมถึงการพิจารณาจากการคมนาคมขนส่งภายในแหล่งท่องเที่ยวว่า
สามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ สุดท้ายนักท่องเที่ยวยังสามารถ
พิจารณาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านปัญหาการจราจรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
การจราจรติดขัด หาที่จอดยาก เป็นต้น  

1.3) สิ ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที ่ยว เป็นสิ ่งที ่มีไว้ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับจนอยากกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำอีกในอนาคต โดยสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวมีดังนี้ ได้แก่  ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว สถานีตำรวจ ห้องน้ำสาธารณะ ร้านค้า ร้านอาหาร ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย 
ป้ายเตือนอันตรายนักท่องเที่ยว รวมถึงในแหล่งท่องเที ่ยวมีศูนย์ปฐมพยาบาลเบื ้องต้นเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น 

1.4) กิจกรรมทางการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแหล่งท่องเที่ยวที่
จะต้องมีความปลอดภัยสูง มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สามารถสร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี รวมถึงทำการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมว่าจะต้องมีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและสร้างความน่าเชื่อถือแก่นักท่องเที่ยวได้ 

1.5) ที่พัก เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นความต้องการพื้นฐานของนักท่องเที่ยว เมื่อ
นักท่องเที่ยวได้เดินทางจากที่อยู่อาศัยเดิมมายังที่อยู่อาศัยที่ใช้ในการพำนักชั่วคราวระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวในครั้งนั้น โดยที่พักจะต้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วน ไม่
ว่าจะเป็นที่นอน ห้องน้ำ อาหารเช้า อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ยังรวมไปถึงทำเลที่ตั้งของที่พักจะต้องเอ้ือ
แก่การเดินทางของนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว สามารถเดินทางไปท่องเที่ย วได้อย่าง
สะดวก อีกทั้งท่ีพักยังต้องมีราคาที่เหมาะสมกับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

2) ภาพลักษณ์ด้านการปฏิบัติการ เป็นภาพลักษณ์ที่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง 
ซึ่งสามารถวัดได้จากความประทับใจที่แสดงออกจากความรู้สึกหรือสภาพโดยรอบ โดยภาพลักษณ์
ด้านการปฏิบัติการ มีองค์ประกอบดังนี้ 

2.1) ภูมิทัศน์และสภาพโดยรอบของแหล่งท่องเที ่ยว มีบรรยากาศที่ทำให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติ มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

2.2) คุณภาพการบริการ เป็นการบริการของแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการ
ดูแลใจใส่นักท่องเที่ยว ความเต็มใจในการให้บริการ การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
เกิดความประทับใจและสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ 
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2.3) ข้อมูลข่าวสาร เป็นสิ่งที่แหล่งท่องเที่ยวได้นำเสนอออกมาเพื่อกระจาย
ข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นทางอินเตอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ โดยข้อมูลเหล่านี้ต้อง
มีแหล่งอ้างอิงและมีความเป็นจริง 

3) ภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยา เป็นภาพลักษณ์ที่สามารถวัดได้จากความรู้สึก การได้ยิน 
การได้สัมผัส การมองเห็น และอารมณ์ โดยสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ในขณะที่
ท่องเที่ยวอยู่ ซึ ่งประสาทสัมผัสทุกอย่างจะถูกกระตุ้นจากภายในตัวของนักท่องเที่ยวจนเกิดเป็น
ความรู้สึกนึกคิด 

4) ภาพลักษณ์ที ่โดดเด่น เป็นภาพลักษณ์ที ่แหล่งท่องเที ่ยวนั ้นๆ  มีความเป็น
เอกลักษณ์ มีความสวยงามของสถานที่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ มีความท้าทาย มีความตื่นเต้นและ
สามารถสร้างความสนุก ความสุข ความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยวได้ โดยวัดจากระดับการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวซึ่งวัดเฉพาะลักษณะที่เป็นจุดเด่นของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ที่สามารถสร้าง
ความประทับใจและสร้างความทรงจำที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวได้  

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมตัวแปรต่างๆจากการศึกษาทั้งสิ้น 24 การศึกษา 
ดังตารางที่ 2.2 

ตารางท่ี 2.2 ตารางสรุปตัวแปรเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
/ 

ผู้แต่ง(ปี)  

ด้านศักยภาพ

ของแหล่ง

ท่องเที่ยว 

ด้านสังคม 

วัฒนธรรม   

และประเพณ ี

ด้านความ

ปลอดภยั 

ด้านการเข้าถึง

แหล่งท่องเทีย่ว 

ด้านสินค้าและ

บริการ 

ด้า
นค

ุณ
ภา

พ 

ด้า
นช

ื่อเ
สีย

ง 

ด้า
นก

าย
ภา

พ 

ด้า
นค

วา
มเ

ป็น
มิต

ร 

ด้า
นม

รด
กท

าง
วัฒ

นธ
รร

ม 

ด้า
นก

าร
เรยี

นร
ู้ 

ด้า
นก

าร
เด

ินท
าง

ท่อ
งเท

ี่ยว
 

ด้า
นม

าต
รก

าร
รัก

ษา
คว

าม
ปล

อด
ภยั

 

ด้า
นค

วา
มส

ะอ
าด

 

ด้า
นค

วา
มส

ะด
วก

 

ด้า
นก

าร
จร

าจ
ร 

ด้า
นก

าร
เช

ื่อม
โย

ง 

ด้า
นค

วา
มค

ุ้มค่
า 

ด้า
นค

ุณ
ภา

พก
าร

บร
ิกา

ร 

ด้า
นค

วา
มเ

ป็น
เอ

กล
ักษ

ณ
์ 

อัครพงศ์ อ้ันทอง และ มิ่ง
สรรพ์ ขาวสอาด (2553) 

/ /  /  / /      /   

พิชัย นิรมานสกุล (2554) /  / / / / / / / / /  /  / 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (2555) 

/   / / / / / / / /  / / / 

เกศสุณีย์ สขุพลอย 
(2558) 

      /         
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พรชนก เหลืองอ่อน 
(2559) 

/ / /   / /   /  / / /  

สีตลา เขมะภาตะพันธ์ 
(2558) 

/ /  /  / / / /    /   

ฤดี หลิมไพโรจน์ และ ไกร
ฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2558) 

/ / / / /  / / / / / / /   

ปฤณฑร กิ่งทอง (2559)  / / / / / / / / / / / / / /  

จิรายุทธ ์สนดา (2557)        /        

วันทนีย์ ศรีนวล และ 
อัศวิน แสงพิกุล (2560) 

/    / / / / / /  / /  / 
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ตารางท่ี 2.2 ตารางสรุปตัวแปรเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (ต่อ) 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
/ 

ผู้แต่ง(ปี)  

ด้านศักยภาพ

ของแหล่ง

ท่องเที่ยว 

ด้านสังคม 

วัฒนธรรม   

และประเพณ ี

ด้านความ

ปลอดภยั 

ด้านการเข้าถึง

แหล่งท่องเทีย่ว 

ด้านสินค้าและ

บริการ 

ด้า
นค

ุณ
ภา

พ 

ด้า
นช

ื่อเ
สีย

ง 

ด้า
นก

าย
ภา

พ 

ด้า
นค

วา
มเ

ป็น
มิต

ร 

ด้า
นม

รด
กท

าง
วัฒ

นธ
รร

ม 

ด้า
นก

าร
เรยี

นร
ู้ 

ด้า
นก

าร
เด

ินท
าง

ท่อ
งเท

ี่ยว
 

ด้า
นม

าต
รก

าร
รัก

ษา
คว

าม
ปล

อด
ภยั

 

ด้า
นค

วา
มส

ะอ
าด

 

ด้า
นค

วา
มส

ะด
วก

 

ด้า
นก

าร
จร

าจ
ร 

ด้า
นก

าร
เช

ื่อม
โย

ง 

ด้า
นค

วา
มค

ุ้มค่
า 

ด้า
นค

ุณ
ภา

พก
าร

บร
ิกา

ร 

ด้า
นค

วา
มเ

ป็น
เอ

กล
ักษ

ณ
์ 

Rittichainuwat, Qu, 
and Brown (2001); 
Rittichainuwat, Qu, 
and Leong (2003) 

/    /  /   / /  /   

Tapachai and 
Waryszak (2000) 

/   /         /   

Henkel et al. (2006) /   / /        / / / 

Chi and Qu (2008) /         /   / / / 

Cooper et al. (2008) / /  / / /       / /  

McDowall and Choi 
(2010) 

/   / /  /  / /   / / / 

STĂNCIOIU, 
TEODORESCE, 
VLADOI, BALTESCU, 
and STOIAN (2011) 

    /     /    /  

Tavitiyaman and Qu 
(2013) 

/   /      /   /   

Sanz Blas and 
Carvajal-Trujillo 
(2014)  

/         / /  /   

Toudert and Bringas-
Rábago (2016) 

/ / /   / /   / / / /   

Martín-Santana, 
Beerli-Palacio, and 
Nazzareno (2017) 

/ / / / / / /   /  / / / / 
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ตารางท่ี 2.2 ตารางสรุปตัวแปรเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (ต่อ) 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
/ 

ผู้แต่ง(ปี)  

ด้านศักยภาพ

ของแหล่ง

ท่องเที่ยว 

ด้านสังคม 

วัฒนธรรม   

และประเพณ ี

ด้านความ

ปลอดภยั 

ด้านการเข้าถึง

แหล่งท่องเทีย่ว 

ด้านสินค้าและ

บริการ 

ด้า
นค

ุณ
ภา

พ 

ด้า
นช

ื่อเ
สีย

ง 

ด้า
นก

าย
ภา

พ 

ด้า
นค

วา
มเ

ป็น
มิต

ร 

ด้า
นม

รด
กท

าง
วัฒ

นธ
รร

ม 

ด้า
นก

าร
เรยี

นร
ู้ 

ด้า
นก

าร
เด

ินท
าง

ท่อ
งเท

ี่ยว
 

ด้า
นม

าต
รก

าร
รัก

ษา
คว

าม
ปล

อด
ภยั

 

ด้า
นค

วา
มส

ะอ
าด

 

ด้า
นค

วา
มส

ะด
วก

 

ด้า
นก

าร
จร

าจ
ร 

ด้า
นก

าร
เช

ื่อม
โย

ง 

ด้า
นค

วา
มค

ุ้มค่
า 

ด้า
นค

ุณ
ภา

พก
าร

บร
ิกา

ร 

ด้า
นค

วา
มเ

ป็น
เอ

กล
ักษ

ณ
์ 

Komsit Kieanwatana 
(2018)  

/  / / /  /   /  / / / / 

Stylidis, Shani, and 
Belhassen (2017) 

/  / / / / /   /  / /   

Komsit Kieanwatana 
and Charinratt 
Thongphan (2018) 

/  / / / / / / / /  / /   

รวม 21 8 9 15 14 12 16 8 8 17 7 9 21 10 8 

สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้จำแนกตัวแปรเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มี
อิทธิพลต่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยแบ่งปัจจัยหลักออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 2) ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 3) ด้านความปลอดภัย 4) ด้าน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยวและ 5) ด้านสินค้าและบริการ และปัจจัยย่อยออกเป็น 15 ด้าน               
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1) ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว (Potential of Destination) 
ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น มีชื่อเสียง และ

ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะที่ปรากฏให้นักท่องเที่ยวเห็นหรือจับต้องได้จนทำให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้
และเกิดความประทับใจ สำหรับด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ด้าน
คุณภาพ ด้านชื่อเสียงและด้านกายภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1) ด้านคุณภาพ (Quality) หมายถึง การเดินทางมาท่องเที่ยวในแต่ละครั้งทำ
ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย ได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของแหล่ง
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ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้ตื่นตาตื่นใจกับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น (Cooper et al., 2008; การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555; สีตลา เขมะภาตะพันธ์, 2558) 

1.2) ด้านชื ่อเสียง (Reputation) หมายถึง ความมีชื ่อเสียงของทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นที่
ทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศ
ไทย (Toudert & Bringas-Rábago, 2016) 

1.3) ด้านกายภาพ (Physical) หมายถึง การจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวสามารถเห็นและจับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบของแหล่งท่องเที่ยว ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัย (พรชนก เหลืองอ่อน, 2559; พิชัย นิรมานสกุล, 
2554) 

2) ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี (Social Cultural and Tradition)  
ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี หมายถึง ลักษณะที่โดดเด่นและเห็นชัดมากที่สุด

โดยแสดงออกให้นักท่องเที่ยวได้เห็นผ่านลักษณะนิสัยที่ถูกหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามจึงทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสสังคมความเป็นอยู่ของคนไทยเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตน สำหรับด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีมีองค์ประกอบสำคัญ 
ได้แก่ ด้านความเป็นมิตร ด้านมรดกทางวัฒนธรรมและด้านการเรียนรู้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1) ด้านความเป็นมิตร (Friendliness) หมายถึง ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของ
คนท้องถิ่น มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ชุมชนอบอุ่นสามัคคี ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอัธยาศัยที่ดี 
(Cooper et al., 2008; Komsit Kieanwatana & Charinratt Thongphan, 2018; McDowall & 
Choi, 2010) 

2.2) ด้านมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) หมายถึง วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ในปัจจุบันได้รับการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญหาจากอดีต เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที ่ยวให้มีความแปลกใหม่และมีความน่าสนใจ อีกทั ้งยังสามารถนำวัฒนธรรมที ่ได้ร ับมา
แลกเปลี่ยนกันระหว่างคนในท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว (Cooper et al., 2008; McDowall & Choi, 
2010; การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555) 

2.3) ด้านการเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว    
ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ซึ่งอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน อีกทั้งยังสามารถทำให้
นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจจากการได้เรียนรู้กิจกรรมนั้นได้เป็นอย่างดี (Cooper et al., 2008; 
Stylidis et al., 2017; ปฤณฑร กิ่งทอง, 2559) 
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3) ด้านความปลอดภัย (Safety) 
ด้านความปลอดภัย หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้งนั้น นักท่องเที่ยวจะ

คำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกและให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยมากที่สุด สำหรับ
ด้านความปลอดภัยมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ด้านการเดินทางท่องเที่ยว ด้านมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและด้านความสะอาด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1) ด้านการเดินทางท่องเที่ยว (Travel) หมายถึง ความปลอดภัยจากการ
เดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศที่นักท่องเที่ยวต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยจากการ
คมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยจากความรุนแรง
ทางการเมือง (Komsit Kieanwatana & Charinratt Thongphan, 2018; การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย, 2555; สีตลา เขมะภาตะพันธ์, 2558) 

3.2) ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย (Security Measures) หมายถึง แหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละแหล่งจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ตลอด 24 ชม.และครอบคลุมทุกพื้นที่อันตราย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ (Komsit 
Kieanwatana & Charinratt Thongphan, 2018; จิรายุทธ์ สนดา, 2557; ฤดี หลิมไพโรจน์ และ 
ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว, 2558) 

3.3) ด้านความสะอาด (Cleanliness) หมายถึง ความปลอดภัยจากมลภาวะ
ทางอากาศหรือมลพิษทางสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่มที่นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสโดยตรง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นว่าจะเดินทางท่องเที่ยวมาเจอสภาพแวดล้อมที่ดี 
ไม่มีสิ่งปฏิกูล (Komsit Kieanwatana & Charinratt Thongphan, 2018; จิรายุทธ์ สนดา, 2557; 
ฤดี หลิมไพโรจน์ และ ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว, 2558) 

4) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)  
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ปัจจัยที่มีความสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยว

เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ซึ่งสามารถเดินทางด้วยระบบ
คมนาคมที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ ทางราง ทางอากาศ สำหรับการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ด้านความสะดวก ด้านการจราจรและด้านการเชื่ อมโยง ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  

4.1) ด้านความสะดวก (Convenience) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศมีความเหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ญาติพี่น้องหรือเพื่อน 
เนื่องจากระบบการคมนาคมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว อีกทั้งยังครอบคลุมการเดินทางทุกรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นทางรถ ทางเรือ ทางรถไฟและทางเครื่องบิน และสามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวได้อย่าง
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เพียงพอ (Chi & Qu, 2008; Sanz Blas & Carvajal-Trujillo, 2014; Tavitiyaman & Qu, 2013; 
ปฤณฑร กิ่งทอง, 2559) 

4.2) ด้านการจราจร (Traffic) หมายถึง การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวแบบ
ไม่ติดขัด พร้อมที่จอดรถที่สามารถรองรับได้เพียงพอ อีกทั้งยังรวมไปถึงการจัดระเบียบการจราจร
ภายในแหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (Rittichainuwat et al., 2001; 
Rittichainuwat et al., 2003; Sanz Blas & Carvajal-Trujillo, 2014; ปฤณฑร กิ ่งทอง , 2559; 
พิชัย นิรมานสกุล, 2554) 

4.3) ด้านการเชื่อมโยง (Linking) หมายถึง เส้นทางการคมนาคมที่ก่อสร้างด้วย
มาตรฐานระดับสากลทำให้สามารถเชื่อมถึงกันได้ อีกทั้งยังจะต้องมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งจะ
ทำให้การเดินทางนั้นมีความรวดเร็วและปลอดภัย (Komsit Kieanwatana, 2018; Stylidis et al., 
2017; Toudert & Bringas-Rábago, 2016; วันทนีย์ ศรีนวล และ อัศวิน แสงพิกุล, 2560) 

5) ด้านสินค้าและบริการ (Products and Services)  
ด้านสินค้าและบริการ หมายถึง สินค้าและบริการทั้งหมดที่โดดเด่นและเกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงสถานบันเทิงยามค่ำคืน 
นวดสปา ที่มีราคาถูกกว่าประเทศอ่ืน ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามา สำหรับด้านสินค้าและ
บริการมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ด้านความคุ้มค่า ด้านคุณภาพการบริการและด้านความเป็น
เอกลักษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

5.1) ด้านความคุ้มค่า (Value for Money) หมายถึง การส่งมอบสินค้าทางการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่าง
สมบูรณ์และทำให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ว่าเงินที่จ่ายไปคุ้มค่ากับสินค้าและบริการที่ได้รับ (Henkel et 
al., 2006; การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555; พรชนก เหลืองอ่อน, 2559; สีตลา เขมะภาตะพันธ์, 
2558) 

5.2) ด้านคุณภาพการบริการ (Quality of Service) หมายถึง การส่งมอบการ
บริการทางการท่องเที่ยวที่เป็นเลิศให้แก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเอาใจใส่ ความเต็มใจใน
การให้บริการ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับและพึงพอใจมากที่สุด (Chi & Qu, 2008; Komsit 
Kieanwatana, 2018; STĂNCIOIU et al., 2011; ปฤณฑร กิ่งทอง, 2559) 

5.3) ด้านความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) หมายถึง สินค้าและบริการที่ส่งมอบ
ให้แก่นักท่องเที่ยวมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยที่ไ ม่เหมือนประเทศอื่นๆ เป็น
เอกลักษณ์ที่สามารถสร้างความทรงจำที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวได้ (Chi & Qu, 2008; Henkel et al., 
2006; ปฤณฑร กิ่งทอง, 2559; วันทนีย์ ศรีนวล และ อัศวิน แสงพิกุล, 2560)  
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2.2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยที่มีเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
Chi and Qu (2008) ได้ทำการศึกษาเรื่องการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของ

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวด้วย
วิธีการแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอวิธีการแบบบูรณาการในการทำความเข้าใจความ
จงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวด้วยการตรวจสอบทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและความจงรักภักดีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม จำนวน 345 ชุด และทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองโครงสร้าง (SEM) ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า   
1.ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมีอิทธิพลโดยตรงกับคุณลักษณะของความพึงพอใจ 2.ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวและคุณลักษณะของความพึงพอใจมีอิทธิพลโดยตรงกับความพึงพอใจของนักท่อ งเที่ยว
โดยรวม และ3.ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยรวมและคุณลักษณะของความพึงพอใจมีผลกระทบ
ในเชิงบวกต่อความจงรักภักดีของแหล่งท่องเที่ยว 

Nimit Soonsan (2018) ได้ทำการศึกษาเรื่องการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์
ของประเทศและภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ประเทศไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและอภิปรายแนวคิดที่เกี ่ยวกับภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมไปถึงความสอดคล้องของภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง
และภาพลักษณ์ของประเทศ เนื่องจากภาพลักษณ์ของประเทศและภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางเป็น
ปัจจัยสองสิ่งที่สำคัญต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว และส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของประเทศ ผู้วิจัยจึงได้ทำการทบทวนวรรณกรรมในอดีตพบว่า การวิเคราะห์ภาพลักษณ์
จุดหมายปลายทางของประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างครอบคลุม ทั้งนี้ผลการศึกษาสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้สำหรับกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ในอนาคตของประเทศไทย นอกจากนี้ กลยุทธ์
ดังกล่าวยังสามารถนำไปออกแบบและปฏิบัติต่อแผนการตลาด ตัวอย่างเช่น การคิดค้นภาพลักษณ์
จุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยว การปรับใช้แผนการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว และการพัฒนา
ภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางเพ่ือการท่องเที่ยว 

McDowall and Choi (2010) ได้ทำการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่านสายตา
ของพลเมืองในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวใน
ประเทศและต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวไปยังภาคใต้ของไทย ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาวิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 352 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 18-34 ปี 
มีสถานโสด ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้อาศัยจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมองว่าความ
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งดงามของธรรมชาติเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย อีกท้ังยังมีภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ด้านอื่นๆตามลำดับ ดังนี้ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเดินป่า 
ปีนเขา ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ด้านอาหารที่ลากหลายรสชาติ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการนวดและสปา ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวด้านสถานบันเทิงในยามค่ำคืน และสุดท้ายคือภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศผ่อน
คลายและสงบเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบครอบครัว 

Martín-Santana et al. (2017) ได้ทำการศึกษาเรื่องผลที่ตามมาของช่องว่างภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบแนวคิดที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวครั้งแรกกับหลังการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว (ช่องว่างระหว่างก่อนท่องเที่ยวและหลัง
ท่องเที่ยว) ที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจและควาจงรักภักดี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การดำเนินงานวิจัย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวในสเปน จำนวน 411 คน ซึ่งผล
จากการศึกษาวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ได้ทุ่มเทเวลาให้กับการ
ค้นหาข้อมูลและจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมนั้นมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ เวลา
ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลคือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเข้มข้นในการเข้าชม ทำให้เกิดช่องว่างในการ
สร้างความพึงพอใจได้มากขึ้นซึ่งมีผลกระทบในเชิงบวกต่อความจงรักภักดี 

Moniz, José Ferreira, Batista, and Maria Pascoal Melo (2017) ได้ทำการศึกษาเรื่อง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาของอะซอเรส โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมของอะซอเรสในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเพื่อยืนยันระดับ
ความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้กล่าวถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ปัญหาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจจะกลับมาท่องเที่ยวซ้ำหรือความตั้งใจแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า 1. 
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจที่จะแนะนำและตั้งใจที่จะกลับมา
ท่องเที่ยวอีกครั้ง 2. ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะแนะนำหรือการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยว
ซ้ำ นอกจากนี้การศึกษาวิจัยยังตรวจสอบได้ว ่านักท่องเที ่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากกับ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของอะซอเรส 

เกศสุณีย์ สุขพลอย (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
และผลกระทบต่อการบอกต่อของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตรังและสตูลในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรังและสตูล ระดับ
การบอกต่อของนักท่องเที ่ยวชาวไทยต่อแหล่งท่องเที ่ยวในจังหวัดตรังและสตูล เปรียบเทียบ
ภาพลักษณ์และการบอกต่อของนักท่องเที่ยวชาวไทยระหว่างจังหวัดตรังและสตูลและผลกระทบของ
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรังและสตูลที่มีผลต่อการบอกต่อ ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
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ปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
ตรังและสตูล จำนวน 400 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป รวมถึงสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
อีกทั้งยังใช้สถิติไคสแควร์ และเปรียบเทียบข้อมูลโดย T-Test F-Test และวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง มีระดับความคิดเห็นภาพลักษณ์ในแต่ละด้านของสถานที่ท่อง เที่ยวต่างๆของ
จังหวัดตรัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 
ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพและด้านพืชพันธ์และสัตว์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งก่อสร้าง ส่วนนักท่ องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว
จังหวัดสตูล มีระดับความคิดเห็นภาพลักษณ์ในแต่ละด้านของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดสตูล 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
พืชพันธ์และสัตว์ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งก่อสร้าง ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และด้านเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ยังพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตรังและสตูล มีระดับความคิดเห็นต่อ
การสื่อสารแบบปากต่อปากต่อจังหวัดตรังและสตูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

อัครพงศ์ อั ้นทอง และ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (2553) ได้ทำการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์และ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้สถานการณ์วิกฤตการเมืองไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
และทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่รวมถึงความภักดีต่อการท่องเที่ยวไทย ภายใต้สถานการณ์วิกฤตการเมืองที่
เกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551- พฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
แบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า  
แบบจำลองที่สร้างขึ้นมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะใช้อธิบายพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ภายใต้สถานการณ์ที ่แตกต่างกันได้ เนื่องจากความแตกต่างของสถานการณ์ไม่ได้ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างพฤติกรรม มีแต่เพียงการเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น จากกรณีศึกษาของประเทศไทย พบว่า ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ใดๆ ก็
ตาม บรรยากาศทางสังคมของความไทยยังคงเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญที่สุด แต่ราคาเริ่มมีความสำคัญ
เพิ่มขึ้นหลังจากเกิดวิกฤตการเมือง โดยภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากวิกฤตการเมืองที่
เกิดขึ้น มีผลทำให้ค่าอิทธิพลของภาพลักษณ์ที่มีต่อความพึงพอใจในกิจกรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่ค่า
อิทธิพลที่มีต่อความพึงพอใจรวมและความภักดีต่อการท่องเที่ยวไทยกลับลดลง แต่อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์วิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
ดังนั้นในระยะสั้นจึงยังไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งรีบในการปรับปรุงภาพลักษณ์ แต่ควรสร้างความเชื่อมั่น
และฟ้ืนฟูสภาพบรรยากาศของความเป็นไทย 
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ศลิษา ธีรานนท์ และ เจริญชัย เอกมาไพศาล (2559) ได้ทำการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
กรณีศึกษาภายหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 ซึ่งบทความวิจัยนี้มุ ่งเน้น
ศึกษาถึงอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวภายหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองปี พ.ศ. 2557 ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤติตกาลทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 ที่มีต่อ
การตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติจำนวน 405 คน โดยสอบถามถึงภาพลักษณ์ของการท่องเที ่ยวในกรุงเทพมหานคร
ภายหลังวิกฤติตกาลทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ
จากนั้นนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอ้างอิง โดยใช้สถิติ Binary Logistic Regression เพื่อพยากรณ์
แนวโน้มการตัดสินใจเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำจากปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีจำนวน 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของ
นักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ด้านสภาพแวดล้อม 2) ภาพลักษณ์ด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว 3) ภาพลักษณ์ด้านปัจจัยการพัฒนาและการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 4) ภาพลักษณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 5) ภาพลักษณ์ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดย
พบว่า สถานภาพ ภูมิลำเนา อายุและอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

2.3.1 ความหมายของความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
ความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ความตั้งใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง

กลับมาท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางเดิมและมีความตั้งใจที่จะแนะนำจุดหมายปลายทางนั้นให้แก่
กลุ่มญาติพี่น้องหรือกลุ่มเพื่อน (Toyama & Yamada, 2012) นอกจากนี้ยังได้รับการนิยามว่าเป็น
ความรู้สึกและทัศนคติทั้งหมดที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางเพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
จุดหมายปลายทางนั้น (Hsu, Killion, Brown, Gross, & Huang. S., 2008) ซึ่งสอดคล้องกับการให้
ความหมายของความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวว่า เป็นความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่ต้องการมาซื้อซ้ำหรือ
ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอีกครั้ง เมื่อนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวและได้รับประสบการณ์
ที่ดีกลับไป อีกทั้งยังนำประสบการณ์เหล่านั้นไปส่งต่อด้วยคำพูดให้แก่ผู้อื่นฟัง (Richard L. Oliver, 
1999) ซึ่งแนวคิดเรื ่องความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที ่ยวได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางใ นหมู่
นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทาง
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ไปยังจ ุดหมายปลายทางได้ด ีข ึ ้น (Kim & Brown, 2012; Mechinda, Serirat, & Gulid, 2009; 
Toyama & Yamada, 2012; Yoon & Uysal, 2005) เนื่องจากความจงรักภักดีถือเป็นตัวบ่งชี้สำคัญ
ที่ใช้ในการพัฒนาข้อได้เปรียบในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อีกท้ังยังสามารถนำมาพัฒนากล
ยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Mechinda et al., 2009; D. B. Weaver & Lawton, 
2010; Yoon & Uysal, 2005) ซึ่งโดยทั่วไปการวัดความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว อาจวัดได้จาก
ความตั้งใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำและการแนะนำและบอกต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวให้กับผู้อื่น (Toyama & Yamada, 2012)  

จากความหมายของความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ว่า ความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยความ
ตั้งใจและได้รับความพึงพอใจจากการท่องเที่ยวในครั้งนั้น จนทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ
และต้องการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ อีกทั้งยังส่งต่อความประทับใจโดยการบอกต่อในเชิงบวก
ให้แก่บุคคลรอบข้างที ่ตนรู้จัก เพื่อชักจูงให้เดินทางไปสัมผัสและตรวจสอบข้อเท็จจริงยังแหล่ ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ 

2.3.2 ความสำคัญของความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
จากการทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาของ Monica and Lena (1998) ได้แสดงให้เหน็ว่า 

การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามที่มีอยู่จริงแล้ว หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจะต้องทำการศึกษาค้นคว้าถึงปัจจัยที่
สามารถผลักดันและก่อให้เกิดความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวให้มีต่อแหล่งท่องเที่ยวด้วย ซึ่งอาจจะ
ไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ แต่อาจจะมาจากปัจจัยภายในอย่างอื่น หากหน่วยงานต่างๆ
สามารถสร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวได้ จะทำให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง
สามารถลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ลงได้อย่างมาก โดยใช้นักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมที่มีความพึงพอใจ
ต่อแหล่งท่องเที่ยวแห่งนั้นเป็นผู้ช่วยในการชักนำนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นหรือคนรอบข้างให้เดินทางมา
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Richard L. Oliver (1999) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวจะส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงธุรกิจ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในระยะยาว สามารถทำให้ลดต้นทุนในการค้นคว้าหาวิธีเพื่อนำมา
พัฒนาลงได้อย่างต่อเนื่อง เพราะนักท่องเที่ยวที่มีความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นอีกหนึ่ง
กระบอกเสียงในการส่งต่อความประทับใจให้แก่ผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นผู้ที ่ช่วยดูแลรักษาความสะอาด 
สภาพแวดล้อมและความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที ่ยวแทนหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
การศึกษาของ  Dick and Basu (1994); Monica and Lena (1998); Richard L. Oliver (1999); 
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Xu (2010); Yooshik, Dogan, and Joseph (2001) ที่ได้กล่าวว่าการศึกษามีความสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนนั้นไม่ใช่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเพียงระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวเพียงเท่านั้น แต่หน่วยงานต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ แปลกใหม่สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว มีกระบวนการ
ให้บริการที่เป็นรูปธรรมที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจและได้รับประสบการณ์ที่ดีกลบัไป 
และที่สำคัญที่สุดคือ การค้นหามาตรการในการสร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที ่ยว
ชาวต่างชาติให้ได้มากที่สุด เนื่องจากความจงรักภักดีเป็นความรู้สึกเชิงลึกที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิด
พฤติกรรมการใช้ซ้ำหรือกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ และชักจูงให้คนรอบข้างเข้ามาใช้บริการเ ช่นเดียวกับ
ตนเอง ตลอดจนมีความรู้สึกร่วมกับแหล่งท่องเที่ยว รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของการบริการนั้นๆ ดังนั้น
หากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวัดภูเก็ตเพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องย่อมเป็นผลดีต่อการพัฒนาความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

จากความสำคัญของความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ว่า ความสำคัญของความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว คือ จะทำให้นักท่องเที่ยวยังคง
ชื่นชอบและมีความต้องการอยากเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีกครั้ง ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว
จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
นักท่องเที ่ยวจะเป็นตัวแทนในการมีส่วนร่วมเพื ่อปกป้องแหล่งท่องเที่ยวและช่วยบอกต่อความ
ประทับใจที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น 

2.3.3 องค์ประกอบในการวัดความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
ที่ผ่านมานักวิจัยต่างตะหนักถึงบทบาทของการศึกษาความจงรักภักดีภายใต้บริบทของ

การตลาด (Aaker, 2009) โดยจากการศึกษางานวิจัยส่วนใหญ่ต่างค้นพบว่า ความจงรักภักดีเป็นเรื่อง
สำคัญของกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับธุรกิจด้านการตลาด และ
จากการศึกษาของ Bowen and Shoemaker (1998) แสดงให้เห ็นว ่า ความจงร ักภ ักด ีของ
นักท่องเที่ยวสามารถทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวอีกครั้ง โดยหาก
ธุรกิจหรือหน่วยงานภาครัฐสามารถรักษาฐานนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นได้ 5% จะทำให้ธุรกิจได้รับผล
กำไรเพิ่มขึ้น 25-100% (Reichheld, 1993) นอกจากนี้ ความจงรักภักดีนั้นยังสามารถสร้างมูลค่า
ให้แก่องค์กรหรือหน่วยงาน กล่าวคือความจงรักภักดีจะทำให้ก่อเกิดอุปสรรคต่อผู้เข้ามาแข่งขันราย
ใหม่ เพิ่มความสามารถขององค์กรหรือหน่วยงานในการตอบสนองต่อภัยคุกคามของคู่แข่ง มียอดขาย
และรายได้ที่มากขึ้น และทำให้ฐานจำนวนนักท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวน้อยลงต่อความพยายามทำ
การตลาดของคู่แข่ง (Ballester & Munuera-Alemán, 2001) 
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ซึ่งองค์ประกอบของการวัดความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยทั่วไปจะเริ่มจากการแบ่ง
นักท่องเที่ยวออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ความจงรักภักดีด้านพฤติกรรม เป็นการแสดงออกทางการ
กระทำที่สามารถมองเห็นได้ชัด เช่น การซื้อหรือการใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวซ้ำๆ การ
บอกต่อหรือการแนะนำบุคคลรอบข้าง เป็นต้น 2) ความจงรักภักดีด้านทัศนคติ เป็นการแสดงความคิด
และความรู้สึกที่นักท่องเที่ยวมีความผูกพันต่อแหล่งท่องเที่ยวซึ่งทำให้เกิดผลลัพธ์เป็นพฤติกรรม เช่น 
การกล่าวคำชมเชย การกล่าวปกป้องแหล่งท่องเที่ยว และการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ เป็นต้น 
(Ivanauskiene & Auruskevicien, 2009) เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะมีกระบวนการคิดและตัดสินใจที่
มีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นแล้วถ่ายทอดเป็นพฤติกรรมเชิงบวก (Szczepanka & Gawron, 2011) จาก
การศึกษางานวิจัยที่ผ่านมานักวิจัยจะให้ความสำคัญกับการวัดทั้งด้านพฤติกรรมและด้านทัศนคติ เพ่ือ
วิเคราะห์ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที ่ยว ในเวลาต่อมานักวิชาการด้าน
การตลาดและนักวิจัยด้านการท่องเที ่ยวได้นำเสนอด้านการแบ่งกลุ ่มความจงรักภักดีต่อ แหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ความจงรักภักดีด้านผสม ซึ่งหมายถึงการรวมความจงรักภักดีดา้น
พฤติกรรมและด้านทัศนคติไว้ด้วยกัน โดยจะสามารถลดช่องว่างของทั้งสองด้านแรกลงได้ คือ จะไม่ได้
เน้นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ความถี่ในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ แต่จะนำความจงรักภักดีด้าน
ทัศนคติเข้ามาเป็นปัจจัยร่วมในการศึกษาด้วย และในปัจจุบันนักวิจัยทางด้านการตลาดและด้านการ
ท่องเที่ยวนิยมใช้มิติทั้งสองด้านรวมกันเพ่ือเป็นตัวชี้วัดความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยสามารถ
ศึกษาเรื่องความจงรักภักดีได้ครอบคลุมมากข้ึน (Boora & Singh, 2011) 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิมาภรณ์ สิทธิชัย และ สิญาธร ขุนอ่อน (2558) ได้สรุปไว้ว่า 
การวัดความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวนั้นมาจาก 3 มุมมอง ดังต่อไปนี้ 

1) ม ุมมองด้านพฤติกรรม (The Behavioral Perspective) เป ็นการว ัดความ
จงรักภักดีด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นการแสดงออกทางการกระทำที่สามารถมองเห็นได้ 
เช่น การซื้อสินค้า การใช้บริการทางการท่องเที่ยวเดิมซ้ำๆหรือการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Revisit 
Intention) การบอกต่อหรือการแนะนำผู้อื่นให้เดินทางมาท่องเที่ยว (Word of Mouth: WOM)  

2) มุมมองด้านทัศนคติ (The Attitude Perspective) เป็นการวัดความจงรักภักดี
ด้านทัศนคติ โดยการวัดความเห็นและความรู้สึกผูกพันของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 
โดยการแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมเชิงบวก เช่น การกล่าวคำชมเชย และความตั้งใจที่จะ
ซื้อซ้ำ 

3) มุมมองด้านผสม (The Behavioral and Attitude Perspective) เป็นการวัด
ความจงรักภักดีด้านพฤติกรรมและด้านทัศนคติรวมกัน เพื่อลดช่องว่างของมุมมองทั้งสองด้าน ทำให้
การวัดความจงรักภักดีแบบมุมมองด้านผสมไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะพฤติกรรมด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ความถี่
ในการซื้อหรือการใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวซ้ำๆ แต่นำพฤติกรรมด้านทัศนคติเข้ามาเป็น
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ปัจจัยร่วมด้วย ดังนั้น งานวิจัยในปัจจุบันจึงมักนิยมใช้การวัดระบบความจงรักภักดีโดยอาศัยมุมมอง
ด้านผสม เพราะจะทำให้การศึกษาในครั้งนั้นมีความครอบคลุมมากข้ึน 

ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดองค์ประกอบในการวัดความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือ
สำรวจความต้องการของนักท่องเที ่ยวในการเดินทางมาท่องเที ่ยวยังจุดหมายปลายทางนั ้นๆ 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ (Robinson & Etherington, 2006) 

1) ด้านการแนะนำและบอกต่อ (Word of Mouth: WOM) เป็นการแนะนำให้กลุ่ม
เพื่อนหรือกลุ่มญาติพี่น้องเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวแห่งนั้น รวมถึงการเล่าความ
ประทับและส่งต่อประสบการณ์ในทางบวก เช่น แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งดึงดูดที่น่าอัศจรรย์ โอบล้อมไป
ด้วยธรรมชาติ ทรัพยากรการท่องเที ่ยวมีความหลากหลาย สิ ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ครบครัน อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีคุณภาพที่พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยความรู้ 
ประสบการณ์ในการทำงานและการบริการที่ดี 

2) ด้านความเต็มใจที่จะใช้จ่ายมากขึ้น (Willingness to Pay: WTP) เป็นความรู้สึก
ของนักท่องเที่ยวที่ไม่หวั่นไหวต่อการขึ้นราคาค่าบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น ราคาสินค้าและบริการ
ในแหล่งท่องเที่ยว ค่าเข้าไปใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยว ค่าเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น โดย
นักท่องเที่ยวที่มีความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะยินยอมที่จะจ่ายมากขึ้น เพ่ือให้ได้เดินทางมา
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นตามความต้องการของตน 

3) ด ้านการตั ้งใจกลับมาท่องเที ่ยวซ ้ำ ( Intention to Revisit: ITR) เป ็นการ
แสดงออกถึงความผูกพันของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยเป็นความรู้สึกที่มีความตั้งใจใน
อนาคตว่าจะกลับมาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนั้นซ้ำอีกครั้ง การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว
อาจเกิดจากการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีและได้รับการตอบสนองที่ตรงกับภาพลักษณ์ที่
นักท่องเที่ยวได้รับรู้ ตลอดจนทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ เช่น พึงพอใจใน
คุณภาพการบริการ พึงพอใจในสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งความพึงพอใจ
เหล่านี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดทัศนคติที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวและมีแนวโน้มที่จะเดินทางกลับมา
ท่องเที่ยวอีกครั้ง อีกท้ังยังอาจนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวนี้เป็นอันดับแรก  

จากการทบทวนวรรณกรรมในข้างต้นสรุปความว่า ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเป็น
พฤติกรรมที่เกิดจากความตั้งใจและเกิดขึ้นภายหลังจากการได้ไปท่องเที่ยวจนเกิดความประทับใจ โดย
การแสดงถึงความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านการแนะนำและบอก
ต่อ 2) ด้านความเต็มใจที่จะใช้จ่ายมากขึ้น และ 3) ด้านการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ ซึ่งในข้างต้น
ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความจงรักภักดีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนถัดไปผู้วิจัย
ต้องการศึกษาและทำการทบทวนวรรณกรรมเฉพาะในส่วนการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ ( Intention 
to Revisit) เพ่ือนำไปตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างตรงจุดและสมบูรณ์ 
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2.3.4 การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
ในทฤษฎีพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การมีพันธะสัญญาว่าจะตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ หรือ

อุดหนุนสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว เรียกว่า ความ
จงรักภักดี (R. L. Oliver, 2010) นักท่องเที่ยวที่มีความจงรักภักดี จึงเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าแก่แหล่ง
ท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวที่มีความจงรักภักดี มีการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำและมีการแนะนำ
ผู้อื่นโดยการบอกแบบปากต่อปากให้กับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว ทำให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ต่างๆประหยัดค่าใช้จ่ายในการแสวงหานักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ (Lovelock & Wirtz, 2011) สำหรับ
บริบทของการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เริ่มมีแนวโน้มหรือเริ่มมีระดับพันธะสัญญาที่มีการตั้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเดิมอีกครั้ง จะช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวยังคงมีความคึกคักและมี
จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านเข้ามาในประเทศตลอดเวลา การเดินทางของนักท่องเที่ยวจะส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้หมุนเวียนได้ (Chen & Tsai, 2007) ซึ ่งการตั ้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเรื่องความจงรักภักดี โดยความจงรักภักดีเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่
สำคัญของความสำเร็จของกลยุทธ์ทางการตลาด (Flavián, Martı́nez, & Polo, 2001) ในทำนอง
เดียวกันจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยว
อาจจะกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำจึงเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อน
การแข่งขันภายในตลาดการท่องเที่ยว (Dimanche & Havitz, 1994)  

การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในด้านการตลาดการท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการทำนายพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยว โดยการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ คือ 
สภาวะการรู้คิดที่สะท้อนให้เห็นถึงแผนการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ้ ำในแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นอีกภายในระยะเวลาที่กำหนด  (Woodside & I. King, 2001) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Baker and Crompton (2000) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวนั้นมีเหตุผลและใช้ข้อมูลของตนที่มีอยู่
อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ นักท่องเที่ยวมีการพิจารณาก่อนตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่เดินทาง
ท่องเที่ยว ซึ่งพฤติกรรมส่วนมากของนักท่องเที่ยวอยู่ภายใต้การควบคุมของการตั้งใจที่จะท่องเที่ยวใน
ครั้งนั้น และสามารถทำนายได้จากการวัดหรือทำนายได้จากการตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว โดยอาจ
ทำนายได้ในระดับบุคคลหรือระดับรวมก็ได้ ในการทำนายพฤติกรรมระดับบุคคล คือ ถามการตั้งใจที่
จะเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยให้มีความตรงกันของเกณฑ์ระหว่างการตั้งใจเดินทาง
ท่องเที่ยว วิธีที่ง่ายที่สุดและให้ผลเป็นไปในทางบวกมากที่สุด คือ การศึกษาถึงการตั้งใจที่จะเลือก
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ถ้าสามารถวัดการตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม
แล้ว ก็จะสามารถทำนายการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากท่ีสุด โดย 
Lennon, Weber, and Henson (2001) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า พฤติกรรมการตั้งใจของนักท่องเที่ยว 
เป็นตัวสะท้อนของการทำนายพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวหรือการใช้บริการในอนาคต สามารถใช้
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เป็นตัวทำนายที่เหมาะสมในการแสดงออกของพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนั้น หลังจาก
การประเมินแหล่งข้อมูลภายใน (Internal Sources of Information) ได้แก่ ประสบการณ์ส่วนตัว
หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น ซึ่งได้มาจากการรวบรวมข้อมูลการได้ยินจากคำบอกเล่า
แบบปากต่อปากเกี่ยวกับการบริการในองค์กรอื่นที่จัดเตรียมไว้ ให้แก่ นักท่อง เที่ยวและแหล่งข้อมูล
จากภายนอก (External Sources of Information) ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในข้อมูลนั้นแล้วนักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งไหน
ควรตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวหรือใช้บริการ โดยพฤติกรรมการตั้ งใจทางบวก อาจเกิดได้จากการ
โฆษณา การออกแคมเปญ หรือการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู ้ของ
นักท่องเที่ยว การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวหรือใช้บริการจึงเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมการ
ตั้งใจ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกที่พบได้โดยทั่วไป การ
ทำนายพฤติกรรมที่มาจากการตั้งใจจะกระทำพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหากมีการตั้งใจในระดับสูง
แล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดพฤติกรรมตามที่ตนได้ตั้งใจไว้มากเช่นกัน ทั้งนี้การตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผน
ที่กำหนดไว้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดพฤติกรรมและจะเป็นตัวผลักดันให้นักท่องเที่ยวแสดงออกมา
เป็นการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Pender, 1996) เพราะฉะนั้นในด้านการท่องเที่ยว หากสามารถ
เข้าใจปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวแล้ว ก็จะสามารถ
ทำนายพฤติกรรมในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Tian (1999) ได้กล่าวว่า หากผู้วิจัยสามารถทราบปัจจัยที่มีอำนาจในการทำนาย
พฤติกรรมการตั้งใจของนักท่องเที่ยวในกลุ่มใดแล้ว ก็จะสามารถทราบพฤติกรรมที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น
ในอนาคตตามพฤติกรรมการตั้งใจ จึงทำให้องค์กรทางการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
สามารถจัดรูปแบบกิจกรรมหรือการบริการตามปัจจัยนั ้นๆ เพื ่อให้ตรงกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว เมื่อความต้องการของนักท่องเที่ยวถูกตอบสนองจะเกิดความพึงพอใจ จนมีพฤติกรรม
การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในครั้งต่อไป ซึ่งจากการศึกษาของ Eugenio – Martin and Avila- 
Foucat (2005) พบว่า การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Intention to Revisit) เกิดจากนักท่องเที่ยวมี
ความสุข มีความเพลิดเพลินกับการมาท่องเที่ยว แล้วเต็มใจที่จะกลับไปท่องเที่ยวอีกในอนาคต มีการ
แนะนำกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จักให้ไปท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ การที่นักท่องเที่ยวกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำ ยังแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในประสบการณ์การท่องเที่ยวครั้งก่อน 
อย่างไรก็ตาม การที่นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวซ้ำหรือไม่กลับมาท่องเที่ยวซ้ำนั้น อาจมีสาเหตุมา
จากปัจจัยอ่ืนด้วย (D. Weaver & Lawton, 2002) 

จากการทบทวนวรรณกรรมในข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ
ของนักท่องเที่ยว เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเคยเดินทางมาแล้วเกิดประสบการณ์ที่ดี 
เกิดจากการที่นักท่องเที่ยวมีความสุขความเพลิดเพลินกับการมาท่องเที่ยวแล้วเต็มใจที่จะ กลับมา
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ท่องเที่ยวอีกในอนาคต จนนำไปสู่การแนะนำและบอกต่อแก่กลุ่มเพ่ือนหรือกลุ่มญาติ รวมไปถึงบุคคล
อื่นที่ตนรู้จัก ถึงความรู้สึกพึงพอใจและพร้อมที่จะบอกต่อเรื่องราวดีๆ ประสบการณ์ที่น่าจดจำ และ
ตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง 

2.3.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยที่มีเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวและการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

Rai Utama, Darma Putra, and Suradnya (2014) ได้ทำการศึกษาเรื่องรูปแบบความภักดี
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปเยี่ยมเยือนบาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้สูงอายุที่เดินทางไปเยี่ยมเยือนบาหลี โดยกลุ่มตัวอยา่ง
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวอาวุโสที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปและนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนในหนึ่งใน
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของบาหลี จำนวน 400 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเครื่องมือวิเคราะห์แบบจำลองโครงสร้าง SEM-AMOS 
ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า 1. แรงจูงใจภายในไม่มีผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 2. แรงจูงใจจาก
ภายนอกมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความภักดี แต่ไม่ได้มีผลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 3. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมีผลอย่างมากต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว 4. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีผลอย่างมากต่อความภักดีของจุดหมายปลายทาง 

Wu (2016) ได้ทำการศึกษาเรื่องแบบจำลองความภักดีของจุดหมายปลายทางของการ
ท่องเที่ยวโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีในการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวและความพึงพอใจในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 475 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบคุณภาพ และวิธีการสร้างแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง (SEM) 
ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัย
สำคัญของความภักดีของจุดหมายปลายทาง นอกจากนี้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและประสบการณ์
การเดินทางของนักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้ยังมีผลกระทบทาง
ทฤษฎีและการตลาดและการจัดการผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทั่วโลก 

Kim and Brown (2012) ได้ทำการศึกษาเรื ่องการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์ที่ได้รับรู้จากการเดินทาง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและความภักดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการรับรู้ประสบการณ์การเดินทางและ
ลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อความพึงพอใจโดยรวมและความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวในแทบเทือกเขาฟิน
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เดอร์ในทางตอนใต้ของภูมิภาคออสเตรเลีย โดยกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยว 
ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัย
พบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมถึงทิวทัศน์และสัตว์ป่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดแรงดึงดูด
นักท่องเที ่ยว อีกทั ้งการค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผจญภัย การท่องเที ่ยวทาง
ธรณีวิทยามีศักยภาพที่จะยกระดับการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แสวงหาความแปลกใหม่และ
จะมีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

Mat Som, Som, Marzuki, Yousefi, and Abukhalifeh (2012) ไดทำการศึกษาเรื่องปัจจัย
ที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวที่มีความตั้งใจในการท่องเที่ยวซ้ำ กรณีศึกษา เมืองซาบาห์ ประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว และกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการ
พักผอน เปนปจจัยที ่สำคัญที ่สุดที ่ก่อใหเกิดแรงจูงใจในการทองเที ่ยวซ้ำในเมืองซาบาหและใน
การศึกษาตระหนักไปถึงการรับรูของนักทองเที่ยวในความซื่อสัตยตอแหลงทองเที่ยว ซึ่งพบวา ผู้ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความภักดีตอเมืองซาบาหที่จะเลือกใหเปนเมืองที่จะมาพักผอนในวันหยุดและ
กลับมาทองเที่ยวซ้ำเรื่อยๆ นอกจากนี้ จะแนะนําตอผูอื่นใหมาทองเที่ยวยังเมืองซาบาห ประเทศ
มาเลเซีย 

มรกต กำแพงเพชรและคณะ (2559) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของ
นักท่องเที ่ยวชาวจีนต่อแหล่งท่องเที ่ยวในกลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อแหล่งท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาว
จีน จำนวน 400 คน ใช้วิธีสุ ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถดถอยเชิงพหุ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ภักดีต่อแหล่งท่องเที ่ยวของนักท่องเที ่ยวชาวจีนสู งสุด คือ ความพึงพอใจในแหล่งท่องเที ่ยว 
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว และความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
ตามลำดับที่ระดับนัยสำคัญ .05 และระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของ
ความภักดีต่อแหล่งท่องเที ่ยวได้ ร้อยละ 39.2 ดังนั ้นนักท่องเที ่ยวชาวจีนมีความมั ่นใจในความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยวภาคตะวันออก 

ฤดี หลิมไพโรจน์ และ ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มีต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของภาพลักษณ์และความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
สำรวจ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จำนวน 403 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและ
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วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่า ความพึงพอใจด้านสิ่งดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อ
การกลับมาเที่ยวซ้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามากที่สุด ตามด้วยความพึงพอใจต่อการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย และภาพลักษณ์ด้านของ
ที่ระลึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จิรายุทธ์ สนดา (2557) ได้ทำการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและการรับรู้การ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดจันทบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและอิทธิพลของการรับรู้การ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดจันทบุรี 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น
รวมทั้งสิ้น คือ 0.933 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอ้างอิง ซึ่งทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุและการวิเคราะห์ถดถอย
แบบง่าย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า การรับรู้การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดส่งผลต่อการเที่ ยวซ้ำ
ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีมากที่สุด ตามด้วยภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในด้านงบประมาณ
การท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

  



 54 

2.4 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี  

2.4.1 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสิงห์บุรี 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าถึงเมืองสิงห์ถวายสมเด็จเจ้า

ฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ไว้ในสาสน์สมเด็จว่า "เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่า มี ป้อม
ปราการ วัง วัดมหาธาตุ และของสำคัญ คือ พระนอนจักรสีห์ใหญ่และยาวกว่า พระนอนองค์อื่นๆ ใน
เมืองไทย ทำเป็นแบบพระนอนอินเดียเหมือนเช่นที่ถ้ำเมืองยะลา คือ พระกรขวาศอกยื่นไปทางด้าน
หน้า ไม่ทำงอพระกรตั้งขึ้นรับพระเศียร แบบพระนอนไทย เมืองสิงห์เรียกชื่อต่างๆ ดังนี้ เมืองสิงหรา
ชาธิราช เมืองสิงหราชา เป็นเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำจักรสีห์อันเป็นลำน้ำใหญ่ ห่างแม่น้ำ เจ้าพระยา 200 
เส้น เพราะแม่น้ำจักรสีห์ตื้นเขิน เมืองสิงห์จึงกลายเป็นเมืองอยู่ลับลี้" ก็แสดงว่า สิงห์บุรีเป็นเมืองที่
ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ มีอดีตยาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี พบว่า มีการ
ตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณมาเป็นเวลานานหลายยุคหลายสมัย ดังนี้ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี, 2560c) 

1) ยุคก่อนประวัติศาสตร์ พบร่องรอยหลักฐานมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านชี
น้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี บ้านบางวัว ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน บ้านคู ตำบลพักทัน อำเภอ
บางระจัน คือ ขวานหิน แวดินเผา หินดุ ชิ้นส่วนกำไลสำริด เป็นต้น 

2) สมัยทวาราวดี พบหลักฐานที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์
บุรี เป็นการตั้งถิ่นฐานแบบ "เมืองคูคลอง" มีแผนผังเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีคูน้ำ คันดินล้อมรอบ 
โบราณวัตถุที่ขุดพบ เช่น ภาชนะดินเผา ลูกปัด แท่นหินบด แวดินเผา ตะคัน ฯลฯ ส่วนหนึ่งจัดแสดง
อยู่ที ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวเป็นสวนรุกขชาติและที่ตั้งหน่วย
อนุรักษ์พันธุ์ไม้ จังหวัดสิงห์บุรี เมืองวัดพระนอนจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง รูปแบบเมืองเป็น
เมืองซ้อน มีเมืองชั้นในรูปค่อนข้างกลมและเมืองชั้นนอกล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมมน ไม่ปรากฏร่องรอย 
กำแพงเมืองที่ทำด้วยดินพูนสูง แต่คูเมืองบางด้านยังปรากฏให้เห็น สิ่งที่พบคือ ลูกปัด แวดินเผา เศษ
ภาชนะ ฯลฯ แหล่งโบราณคดีบ้านคีม ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน มีสภาพเป็นเนินดินรูปรี กว้าง 
200 เมตร ยาว 500 เมตร มีคูน้ำขนาด กว้าง 5 เมตร 

3) สมัยสุโขทัย มีการค้นพบเครื ่องสังคโลก สมัยสุโขทัยตามวัดร้างและลำน้ำ
เจ้าพระยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า ชุมชนต่างๆนั้นมีความสำคัญมากน้อยเพียงไร เพราะในช่วงที่
อาณาจักรสุโขทัยรุ่งเรืองนั้น ได้มีอำนาจแผ่ขยายอาณาเขตครอบคลุมในบริเวณภาคกลางและลุ่ม
แม่น้ำเจ้าพระยา สมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏเหตุการณ์ที่สำคัญ คือ สมัยสมเด็จพระมหารามาธิบดีที่ 1 
(พระเจ้าอู่ทอง) ได้ตั้งเมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองลูกหลวง เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี เป็นเมืองหลาน
หลวง นอกจากนี้แล้วเมืองทั้งสามยังเป็นหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นในหน้าด่าน รายทางด้านทิศ
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เหนืออีกด้วย โดยมีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านหลัก แสดงให้เห็นว่ามีเมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี 
และเมืองพรหมบุรี มีอยู่แล้วเมื่อตั้งเมือง 

4) สมัยกรุงศรีอยุธยา ก่อนหน้านั้นเมืองทั้งสามอาจอยู่ในการปกครองของอาณาจักร
สุโขทัยก็ได้ แต่ไม่ปรากฎแน่ชัดว่า เมืองทั้งสามสร้างขึ้นในสมัยไหน สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ได้จัดการปกครองใหม่ โดยกำหนด ให้หัวเมืองชั้นในเป็นเมืองจัตวา ดังนั้น เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหม
บุรี และเมืองสิงห์บุรี จึงเปลี่ยนเป็นเมืองจัตวา ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เมื่อปี พ.ศ. 2086 
เมืองสิงห์เป็นเมืองที ่สมเด็จพระมหาธรรมราชาให้ทหารไป สืบข่าวเรืองศึกสงครามกับพม่า 
ขณะเดียวกันก็ได้ยกกองทัพไปตั้งที่เมืองอินทร์บุรี เพื่อหยั่งเชิงดูข้าศึกอีกด้วย ดังปรากฎในพระราช
พงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา สมับสมเด็จพระมหาธรรมราชา ในปี พ.ศ. 2110 หลังจากสมเด็จ
พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพได้ไม่นานพม่าก็ได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง ครั้งนี้พม่ายก
กองทัพมาสองทาง คือ ทางเหนือมีพระเจ้าเชียงใหม่เป็นแม่ทัพ และทางตะวันตกมีพระยาพสิมเป็นแม่
ทัพ แต่ทัพของพระยาพสิมถูกกองทัพ กรุงศรีอยุธยาตีแตกไปก่อน โดยที่พระเจ้าเชียงใหม่ยังไม่ทราบ 
เมื่อกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ยกมาถึงเมืองชัยนาท ก็ให้แต่งทัพหน้ามาตั้งที่บางพุทรา ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา ภายหลัง คือ ตัวจังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ. 2308 สมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ ในขณะที่พม่าตั้ง
ค่ายล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่ ชาวบ้านบางระจันได้รวมตัวกัน ต่อสู้กับพม่าที่บ้านบางระจัน เมืองสิงห์บุรี 
ซึ่งมีผู้นำสำคัญของชาวบ้าน และปรากฎชื่อ คือ 1.พระอาจารย์ธรรมโชติ 2.นายแท่น 3.นายโชติ 4.
นายอิน 5.นายเมือง 6.นายทองแก้ว 7.นายดอก 8.นายจันหนวดเขี้ยว 9.นายทองแสงใหญ่ 10.นาย
ทองเหม็น 11.ขุนสรรค์ 12.พันเรือง โดยชาวบ้านบางระจันได้ต่อสู้กับพม่าและสามารถเอาชนะกองทัพ
พม่าได้ถึง 7 ครั้ง จนถึงครั้งที่ 8 ชาวบ้านบางระจันจึงพ่ายแพ้ ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ 
พ.ศ. 2309 รวมเวลาที่ไทยรบกับพม่าทั้งสิ้น 5 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน 4 ปลายปีระกา พ.ศ. 2308 ถึง
เดือน 8 ปีจอ พ.ศ. 2309 

5) สมัยกรุงธนบุรี เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี เมืองสิงห์บุรี ขึ้นกับกรุงธนบุรี ใน
ประชุมพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กล่าวถึงสำเนาท้องตรา พ.ศ. 2316 เกณฑ์ผู้รักษาเมือง
สิงห์บุรี เมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรี ยกทัพไปสกัดข้าศึกด้านตะวันออกและคุมพรรคพวก ซ่องสุม
กำลังยกไปขุดคูเลนพระนครเมืองธนบุรี 

6) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลักฐานที่ปรากฏ คือ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดการปกครองมณฑลเทศาภิบาล เมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุ รี เมืองพรหมบุรี เข้า
อยู่ในมณฑลกรุงเก่า (รัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอยุธยา) และปี พ.ศ. 2439 ยุบเมืองอินทร์บุรี 
และเมืองพรหมบุรี เป็นอำเภอขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี พร้อมกับตั้งเมืองสิงห์บุรีขึ้นใหม่ที่ตำบลบางพุทรา 
ส่วนเมืองสิงห์บุรีเดิมยุบเป็นอำเภอสิงห์ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางระจัน ปี พ.ศ. 2444 
อำเภอเมืองสิงห์บุรีเปลี่ยนเป็นอำเภอบางพุทราและในปี พ.ศ.2481 ทางราชการสั่งให้เปลี่ยนชื่อที่ว่า



 56 

การอำเภอที่ตั้งอยู่ในเมืองให้เป็นชื่อของจังหวัดนั้น ๆ อำเภอบางพุทราจึงได้กลับไปใช้ชื่ออำเภอเมือง
สิงห์บุรีมาจนถึงปัจจุบันนี้ จากหลักฐานที่ปรากฎ สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่
ริมลำน้ำจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง ต่อมาได้มีการย้ายเมืองไปอยู่ที่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ
น้อยบริเวณใต้วัดสิงห์สุทธาวาสและย้ายมาอยู่ที ่ปากบางนกกระทุงตำบลต้นโพธิ์  ต่อมาในปี พ.ศ. 
2439 ได้ย้ายไปอยู่ที่ตำบลบางพุทรา สิงห์บุรีแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่ก็เป็นดินแดนประวัติศาสตรท์ี่
เคยเป็นสมรภูมิรบที่ห้าวหาญของสายเลือดไทยที่เด็ดเดี่ยว สามารถใช้กลยุทธ์และหัวใจที่เสียสละเพ่ือ
ชาติ ปกป้องแผ่นดินไว้เพื่อลูกหลานไทย แม้จะเสียเลือด เสียเนื้อ จนหยดสุดท้าย จากห้วงเวลาของ
การสู้รบและเหนี่อยยาก มาถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้าหลวง(ร.5) ทรงเสด็จ ประพาสเมืองสิงห์ 
ชาวบ้านได้มีโอกาสปรุงอาหารถวาย ต้นเครื่อง-แม่ครัว ในยุคนั้นได้สืบทอดวิชาการปรุงอาหารรสเลิศ
เกิดเป็น ตำนานแม่ครัวหัวป่าเมืองสิงห์ จวบจนปัจจุบัน ภูมิปัญญาในการหาเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นพืช 
ผักกุ้ง ปู ปลา ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำหลายสายเชื่อมโยงการดำเนิน
ชีวิตของชาวบ้านริมน้ำเป็นวิถีชิวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการกิน การอยู่ การเลี้ยงชีพด้วย
การเกษตร จนได้ชื่อว่า "แดนดินแห่งแม่น้ำสามสาย" นอกจากจะปรากฏร่องรอยของตำนาน นักรบ
ไทย เรื่องราวในอดีตยังได้กล่าวถึงความเชื่อความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาที่เป็นศูนย์กลางการยึด
เหนี่ยวจิตใจ นักรบ และชาวบ้านให้เกิดการฮึกเหิม ตั้งมั่น เด็ดเดี่ยว ปรากฏเป็นวัดวาอารามเก่แก่ 
เกจิอาจารย์ชื่อดัง ตลอดจนโบราณสถานทรงคุณค่าให้ประชาชนสักการะตลอด ริมแม่น้ำที่สร้าง
มาร่วมสมัยตั้งแต่เมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเผยแพร่พระพุทธศาสนามายังสุวรรณภูมิให้เราได้
สืบค้น เพื่อเรียนรู้ถึงความเป็นไปที่เปลี่ยนแปลงตามอดีต หลากหลายเชื้อชาติที่พลัดถิ่นจากสงคราม
เดินทางมาตั้งหลักปักฐานกลายเป็นชนพื้นบ้านในแถบ อ.พรหมบุรี หรือชาวลาวเวียง ชาวลาวบ้าน
แป้ง ต้นกำเนิด ประเพณีกำฟ้า ประเพณีต่างๆที ่มีความคล้ายคลึงกันตามแถบลุ่มน้ำกลายเป็น
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ผสมผสานสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

2.4.2 ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดสิงห์บุรี ตั ้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั ้งสิ้น 

822.478 ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ (สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี, 2560) 
1) ทิศเหนือ ติดอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
2) ทิศตะวันออก ติดอำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
3) ทิศใต้ ติดอำเภอไชโย อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
4) ทิศตะวันตก ติดอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอำเภอเดิมบางนางบวช 

2.4.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
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จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้นซึ่งเกิดจากการทับ
ถมของ ตะกอนบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเวลานาน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน เหมาะแก่
การทำกสิกรรม พื้นที่ กว่าร้อยละ 80 เป็นที่ราบเรียบกว้างขวาง มีความลาดเอียงของพื้นที่น้อยมาก 
จึงเกิดเป็นหนองบึงขนาดต่างๆ ทั ่วไป พื ้นที ่ม ีระดับความสูงเฉลี ่ยประมาณ 17 เมตร จาก
ระดับน้ำทะเล ดังนั้นในฤดูน้ำหลากจึงมักมีน้ำท่วมขังเป็น เวลานานๆ พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกและ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพค่อนข้างราบ พื้นดินเป็นลูกคลื่นลอนลาด อันเกิดจากการกัดเซาะ
ของน้ำบนผิวดิน จนเกิดเป็นร่องกว้างทั่วไป (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สิงห์บุรี, 2560b) 

2.4.4 ลักษณะทางธรณี  
สัณฐานของพ้ืนที่ แบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ  

1) พื้นที่ที่เป็นคันดินตามธรรมชาติ อยู่ตามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และ
ร่องน้ำเก่า มีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆ กว้างไม่เกินหนึ่ งกิโลเมตร มีความยาวขนานตามแนวลำน้ำ มี
ระดับค่อนข้างสูงกว่าที่ราบข้างเดียว ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนและเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ๆ 
เช่น อำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี และอำเภอท่าช้าง  

2) พื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงอยู่ใกล้แม่น้ำ หลังคันดินธรรมชาติ เกิดจากการ
เอ่อล้นของน้ำ จึงมีลักษณะแบนราบเรียบกว้างขวาง มีระดับค่อนข้างต่ำ มักมีน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก 
ใช้เป็นพ้ืนที่ทำการเกษตรจำพวกนาข้าว  

3) พื้นที่เป็นลอนลาด อยู่ทางด้านทิศตะวันตกบริเวณอำเภอค่ายบางระจัน และ
บางส่วนของอำเภอบางระจัน มีลักษณะเป็นลูกระนาดหรือลูกคลื่นลอนลาด เกิดจากน้ำผิวพื้นพัดพา
มากัดเซาะจนเป็นร่องกว้าง มีระดับค่อนข้างสูง น้ำท่วมไม่ถึง ใช้เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรจำพวกพชืไร่ 
เช่น อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น  

4) พ้ืนที่เป็นหนองบึง อยู่ทางตอนกลางของพ้ืนที่ใกล้แม่น้ำลำคลองและที่ราบลุ่ม น้ำ
ท่วมถึง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มต่ำ มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาที่มีระดับต่ำมาก น้ำจากบริเวณข้ างเคียงจึง
ไหลมารวมกัน มีลักษณะสัณฐานกลมมน ในบริเวณท่ีมีระดับน้ำขังค่อนข้างตื้น มักใช้ทำนาน้ำลึก ส่วน
ที่มีน้ำขังมากๆ มักปล่อยให้ว่างเปล่า (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี , 
2560b) 

2.4.5 ลักษณะภูมิอากาศ  
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โดยทั่วไปคล้ายกับจังหวัดอ่ืนในภาคกลาง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์-
เมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม (กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี, 2560b) 

2.4.6 การคมนาคม 
มีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดสามารถเดินทางได้โดยสะดวก ได้แก่  

1) หมายเลข 32 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ที่อำเภอบางปะหัน จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ผ่านจังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี ถึงจังหวัดชัยนาท  

2) หมายเลข 309 สายอ่างทอง-ชัยนาท เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ผ่าน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี ถึงจังหวัดชัยนาท  

3) หมายเลข 311 สายลพบุรี-สิงห์บุรี เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 309 ที่สิงห์บุรี 
4) หมายเลข 11 จากอำเภออินทร์บุรี-พิษณุโลก เป็นเส้นทางผ่านอำเภอตากฟ้า 

อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
5) หมายเลข 3039 สายสุพรรณบุรี-สิงห์บุรี โดยผ่านเส้นทางด้านอำเภอเดิมบาง 

นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าทางอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี, 2560) 
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2.4.7 แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
จังหวัดสิงห์บุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศและธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และศาสนา รวมถึงกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งแสดงในตารางที่ 2.3 ดังนี้ (สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี, 2560)  

ตารางท่ี 2.3 ตารางแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสิงห์บุรี 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
 

สถานที่และกิจกรรม เวลา 
การท่องเที่ยว 

1. แหล่งท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ
และธรรมชาติ 
 

1. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
หนองลาด  
2. ศูนย์ศึกษาและสืบสานปณิธานงานของพ่อ  
3. สวนชมพู่ทองสามสีเมืองสิงห์ 

ตลอดทั้งปี 
 
 

2 .  แหล ่ งท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรม  
 
 

1. อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน  
2. วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร 
3. พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
4. วัดประโชติการาม 
5. วัดอัมพวัน  
6. วัดพิกุลทอง 
7. ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น 
8. พิพิธภัณฑ์เตาเผาแม่น้ำน้อย 
9. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี 
10. เทวาลัยพระพรหม 
11. วัดกุฎีทอง 
12. วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์ 
13. วัดพรหมเทพาวาส 
14. เมืองโบราณบ้านคูเมือง 
15. อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ 
16. ตลาดบ้านแป้ง 
17. ตลาดปากบาง 

ตลอดทั้งปี 

ที่มา: สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี, 2560 
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การเดินทางท่องเที่ยวสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที ่อยู ่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 
กิโลเมตร บริการรถโดยสารประจำทางของจังหวัดสิงห์บุร ี มีให้บริการทั ้งรถโดยสารธรรมดา           
รถโดยสาร ปรับอากาศ และรถตู้ รวมถึงการเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 3 
เส้นทาง คือ  

1) จากกรุงเทพมหานคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทาง
หลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่านอำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
อ่างทอง จนถึงตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรี 

2) จากกรุงเทพมหานคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 311 ผ่านอำเภอ
ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีเข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรี 

3) จากกรุงเทพมหานคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงอำเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหมายเลข 309 ผ่านจังหวัดอ่างทอง ไปจนถึงจังหวัด
สิงห์บุรี การเดินทางโดยรถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สิงห์บุรี ออกจาสถานี
ขนส่งสายเหนือหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน  
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของ
ไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุร ี” ในครั ้งนี ้เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจ ัยแบบผสมผสาน ( Mixed 
Research Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ สำหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการออกแบบวิธีวิจัยที่ครอบคลุมตัวแปรที่จะศึกษา พร้อมทั้ง
ยังมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงที่สามารถวัดได้ เนื่องจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะเน้นข้อมูลในเชิงตัวเลข เพื่อวัดผลจากตัวแปรที่ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรม โดยการ
วัดผลนั้น จะใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือ
ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ
จังหวัดสิงห์บุรี ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการออกแบบวิธีวิจัยที่
เน้นการศึกษาวิเคราะห์และแปลความหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเด็น
ที่น่าสนใจ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะทำโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในข้อที่ 2 คือ เพื่อเสนอแนว
ทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งใจกลับมาท่องเที่ยว
ซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี  

ทั้งนี้ เพื่อค้นคว้าหาคำตอบตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้กำหนด
วิธีดำเนินการวิจัยและนำเสนอเป็นขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย กรอบแนวคิด
ในการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใน
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบไปด้วย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย 
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3.1  ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 

เพื ่อให้การดำเนินการศึกษาวิจัยเป็นไปตามขั ้นตอน และระเบียบวิธีวิจัย ผู ้ว ิจัยจึงได้
ดำเนินการไปตามขั้นตอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีการวิจัย โดยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ตลอดจนการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้วิจัยได้
ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย หนังสือ หรือเว็บไซต์ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ และได้ทำการขอ
คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในวิทยานิพนธ์ เพื่อสร้างเป็นโครงร่างและเสนอขออนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ในการศึกษาครั้งนี้ 

ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการวิจัย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ กำหนดกรอบ
แนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย จากนั้นสร้างเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยหรือแบบสอบถาม 
นำมาแก้ไข ปรับปรุง และทำการสรุปข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร หลักการแนวคิด และทฤษฎี
ในเรื่องของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ตลอดจนการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว
หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้วิจัยจะเตรียมลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลของการศึกษาวิจัยจากกลุ่ม
ตัวอย่างในพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ เพ่ือนำข้อมูลมาอภิปรายผลในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องสรุปผลการวิจัยและจัดทำร่างรายงาน 
เพื ่อเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสอบวิทยานิพนธ์ จากนั ้นจะทำการตรวจสอบและแก้ไขตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการคุมสอบวิทยานิพนธ์ จัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์ และเสนอเรื่องต่อคณะ
การจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ืออนุมัติให้สำเร็จการศึกษา 
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
จังหวัดสิงห์บุรี 

(การวิจัยเชิงปริมาณ) 
1. ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว  
2. ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 
3. ด้านความปลอดภัย  
4. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
5. ด้านสินค้าและบริการ 
 

การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ในจังหวัดสิงห์บุรี 

(การวิจัยเชิงปริมาณ) 

แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งใจ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

(การวิจัยเชิงคุณภาพ) 
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3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

3.3.1 ตัวแปรต้น 
การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ ด้านศักยภาพ

ของแหล่งท่องเที่ยว ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี ด้านความปลอดภัย ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวและด้านสินค้าและบริการ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรย่อยของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
โดยประกอบด้วย 15 ตัวแปรย่อย ดังตารางที่ 3.1  

ตารางท่ี 3.1 การกำหนดตัวแปรของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 

ตัวแปรต้น(หลัก) ตัวแปรต้น(ย่อย) 
1. ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว  1.1 ด้านคุณภาพ 

1.2 ด้านชื่อเสียง  
1.3 ด้านกายภาพ 

2. ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 2.1 ด้านความเป็นมิตร  
2.2 ด้านมรดกทางวัฒนธรรม  
2.3 ด้านการเรียนรู้ 

3. ด้านความปลอดภัย 3.1 ด้านการเดินทางท่องเที่ยว 
3.2 ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย 
3.3 ด้านความสะอาด 

4. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 4.1 ด้านความสะดวก   
4.2 ด้านการจราจร 
4.3 ด้านการเชื่อมโยง 

5. ด้านสินค้าและบริการ 5.1 ด้านความคุ้มค่า   
5.2 ด้านคุณภาพการบริการ 
5.3 ด้านความเป็นเอกลักษณ์ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรย่อยเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อใช้ใน
การสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยตัวแปรย่อยดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับ
การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรใีน
การวิจัยเชิงคุณภาพได้ 
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3.3.2 ตัวแปรตาม 
การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยจังหวัดสิงห์บุรี 

3.4 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

3.4.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว

จังหวัดสิงห์บุรี จากสถิติด้านการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในปี พ.ศ. 2561 พบว่า 
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีมีทั้ งหมด 549,163
คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561c) 

3.4.2 กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างตามการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ ได้จากสูตรการคำนวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติของ Krejcie and Morgan (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างถึงใน 
ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2552) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 5% และสัดส่วนของลักษณะ
ประชากรที่สนใจ 0.5 อีกท้ังการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีนี้ สามารถคำนวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างกับประชากรที่มีขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 10 จำนวนขึ้นไปและต้องการข้อมูลเพื่อนำมาแทนค่า
มากกว่า การคำนวณจึงมีความซับซ้อนและละเอียด เพื่อให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการตามสถิติ ดังนี้ 

  n =
x2Np(1 − p)

e2(N − 1) +  x2 p(1 − p)
 

เมื่อ n = ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
N = ขนาดของประชากรทั้งหมด 
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 5% 
p = ค่าสัดส่วนของตัวอย่าง (ถ้าไม่ทราบให้กำหนด 0.5) 
x2= ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% ( x2 = 3.841) 

การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ มีขนาดของประชากรทั้งหมด 549,163 คน โดย
ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 จากประชากรทั้งหมด เนื่องจากอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ (ธานินทร์ ศิลป์
จารุ, 2557) จึงได้ค่าสัดส่วนของตัวอย่าง (p) เท่ากับ 0.5 และต้องการระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
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ดังนั้น ระดับนัยสำคัญจึงเท่ากับ จึงเท่ากับ 0.05 ทำให้ x เท่ากับ 1.96 (x2= 3.841) และยอมรับค่า
ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (e) ได้ 5% หรือเท่ากับ 0.05 (e2= 0.0025) สามารถแทนค่าตาม
สูตรได้ดังนี้ 

n =
(3.841)( 549,163)(0.5)(1 − 0.5)

(0.0025)( 549,163 − 1) + (3.841)(0.5)(1 − 0.5)
 

 

n =
527,333.771

1,372.905 + 0.96025
 

  

n =
527,333.771

1,373.86525
 

   
n = 383.832236 ≈ 384 

ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 คน แต่เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดสิงห์บุรี เป็นจำนวน 400 คน 

3.4.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การวิจ ัยในครั ้งนี ้ใช ้ว ิธ ีการสุ ่มตัวอย่างแบบไม่ใช ้ความน่าจะเป็น ( Non-probability 

Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ซึ่งการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้ 
ผู ้วิจัยได้ทำการจำแนกประชากรออกเป็นส่วนย่อยๆก่อน โดยตัวแปรที่ใช้ในการจำแนกควรจะมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรที่สนใจศึกษา คือ ตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์ ได้แก่ ด้านศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี ด้านความปลอดภัย ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและ
ด้านสินค้าและบริการ จากนั้นพิจารณาขนาดตัวอย่างของแต่ละส่วนย่อย เพื่อกำหนดเป็นโควต้าหรือ
จะเรียกได้ว่าเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยคำนึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร โดยผู้วิจัยได้
กำหนดโควต้าในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ซึ่งแสดงในตารางที่ 3.2 ดังนี้  
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ตารางท่ี 3.2 ตารางการกำหนดโควตาการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด   
สิงห์บุรี 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
 
 

สถานทีท่่องเที่ยว จำนวน 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
(คน) 

1. แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและธรรมชาติ 
 

1. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริหนองลาด  
2. ศูนย์ศึกษาและสืบสานปณิธานงานของพ่อ  
3. สวนชมพู่ทองสามสีเมืองสิงห์ 

10 
10 
10 

2. แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ 
5. ตลาดบ้านแป้ง 
6. ตลาดปากบาง 
7. วัดกุฎีทอง 
8. วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์ 
9. วัดพรหมเทพาวาส 
10. เมืองโบราณบ้านคูเมือง 
11. อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน 
12. วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร 
13. พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
14. วัดประโชติการาม 
15. วัดอัมพวัน 
16. วัดพิกุลทอง 
17. ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น 
18. พิพิธภัณฑ์เตาเผาแม่น้ำน้อย 
19. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี 
20. เทวาลัยพระพรหม 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

รวม 20 400 

จากตารางการกำหนดโควต้าการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
สิงห์บุรี ผู ้วิจัยได้แบ่งสัดส่วนสถานที่ท่องเที่ยวต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ครอบคลุมสถานที่
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ท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากผู้วิจัยทำการศึกษาวิจัยของพื้น ที่ท่องเที่ยวทั้ง
จังหวัด โดยในสถานที่ท่องเที่ยวตั้งแต่ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 10 จะทำการเก็บตัวอย่างสถานที่ละ 10 
คน และสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับที่ 11 ถึงลำดับที่ 20 จะทำการเก็บตัวอย่างสถานที่ละ 30 คน 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับที่ 10 ถึงลำดับที่ 20 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตที่จังหวัดสิงห์บรุี
ได้ยืนยันว่านักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเดินทางไปมากที่สุด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือ
การพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี, 2560a) ผู้วิจัยจึงให้สัดส่วนของการเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวใน
สถานที่ 10 สถานที่ยอดฮิตมากกว่า ซึ่งในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจะครอบคลุมตัวแปรที่ผู้วิจัยใช้ใน
การศึกษาและนักท่องเที่ยวจะสามารถตอบคำถามของการวิจัยครั้งนี้ได้ทุกข้อคำถาม (สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2562) 

3.4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว รวม

ไปถึงการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
2) กำหนดนิยามของตัวแปรที่จะทำการศึกษา โดยต้องให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
3) สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีคำถามชนิดปลายปิดและปลายเปิดโดย

แบ่งโครงสร้างของคำถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา

ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา ในคำถามส่วนนี้ผู้วิจัยได้เก็บ
ข้อมูลไว้เป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งจะไม่ได้นำข้อมูลส่วนนี้ไปวิเคราะห์ผล 

ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีลักษณะคำถามแบบปลายปิดโดยมีทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ 1) 
ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 2) ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 3) ด้านความปลอดภัย 4) 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และ5) ด้านสินค้าและบริการ 

ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรีของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ซึ่งมีลักษณะคำถามแบบปลายเปิดโดยมีทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ 1) ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 2) 
ไม่ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ และ3) ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมา 

ส่วนที ่ 4 เป็นข้อเสนอแนะของนักท่องเที ่ยวชาวไทยเกี ่ยวกับการรับรู ้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว โดยมีลักษณะคำถามแบบปลายเปิด 
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เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ต้องการระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี คำถามในส่วนที่ 2 จึงต้องใช้ลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale) ซึ่งมีลักษณะเป็นคำถามปลายปิด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) เป็นระดับการวัด ซึ่งงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการบริการส่วนใหญ่นิยมใช้
ระดับการวัดแบบ 5 ระดับเนื่องจากมีความเหมาะสมและสามารถได้คำตอบที่ชัดเจน (อัศวิน แสงพิกุล
, 2556) โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกคำตอบ ดังนี้ 

5 หมายถึง มีเกณฑ์ระดับการรับรู้มากที่สุด 
4 หมายถึง มีเกณฑ์ระดับการรับรู้มาก 
3 หมายถึง มีเกณฑ์ระดับการรับรู้ปานกลาง 
2 หมายถึง มีเกณฑ์ระดับการรับรู้น้อย 
1 หมายถึง มีเกณฑ์ระดับการรับรู้น้อยที่สุด 

ซึ่งระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยที่สามารถกำหนดความสำคัญของคะแนน สามารถใช้
หลักการแบ่งช่วงการแปลตามหลักการของการแบ่งตามอันตราภาคชั้น (Class Interval) โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งการแปลความหมายค่าเฉลี่ยในการสรุปผล หาได้จากค่าพิสัยของคะแนนเฉลี่ย 
(วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551) ซึ่งมีวิธีคำนวณ ดังนี้ 

 อันตรภาคชั้น =
  คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ำสุด

จำนวนชั้นของคะแนน
 

 
= 

5−1

5
 

 
= 0.80 

ดังนั้น เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดสิงห์บุรี สามารถพิจารณาค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

คะแนนตั้งแต่ 4.21 - 5.00 หมายถึง มีระดับการรับรู้มากท่ีสุด 
คะแนนตั้งแต่ 3.41 - 4.20 หมายถึง มีระดับการรับรู้มาก 
คะแนนตั้งแต่ 2.61 - 3.40 หมายถึง มีระดับการรับรู้ปานกลาง 
คะแนนตั้งแต่ 1.81 - 2.60 หมายถึง มีระดับการรับรู้น้อย 
คะแนนตั้งแต่ 1.00 - 1.80 หมายถึง มีระดับการรับรู้น้อยที่สุด 
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3.4.5 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ดำเนินการออกแบบสอบถาม โดยได้ทำการทดสอบความ

เที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนนำไปเก็บข้อมูลจริง ดังนี้  
1) นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร หนังสือ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องในเรื่องของการับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ตลอดจนการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัด
สิงห์บุร ีของนักท่องเที ่ยวชาวไทย เพื ่อมากำหนดกรอบแนวคิดและเป็นแนวทางในการสร ้าง
แบบสอบถามในการศึกษาวิจัย 

2) สร้างแบบสอบถามโดยใช้คำจำกัดความหรือนิยามศัพท์เฉพาะตามตัวแปรที่
กำหนดไว้เป็นหลักในการสร้างคำถามต่างๆ ให้ครอบคลุมตัวแปรที่ทำการศึกษาทั้งหมดนั้นมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยประกอบไปด้วยทั้งหมด 2 ด้าน ดังนี้ 

2.1) ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
2.2) ด้านการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

3) นำร่างแบบสอบถามที่ได้เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหา พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

4) นำแบบสอบถามที ่ผ ่านการตรวจสอบแล้วจากอาจารย์ที ่ปร ึกษาเสนอให้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) เพื่อวัดความสอดคล้องของข้อคำถาม วัตถุประสงค์ของการวิจัยตลอดจนความ
เหมาะสมในการใช้ภาษา และความชัดเจนของคำถามในแบบสอบถาม เพื่อให้แบบสอบถามสามารถ
สื่อความหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย และผู้ตอบแบบสอบถาม 

5) การทดสอบค่าความเที ่ยงตรงของแบบสอบถาม ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ได้ใช้เกณฑ์ในการทดสอบ โดย ค่า +1 หมายถึง ข้อคำถามหรือข้อความดังกล่าว
มีความสอดคล้องหรือตรงตามเนื้อหา ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามหรือข้อความดังกล่าวมี
ความสอดคล้องหรือตรงตามเนื ้อหาหรือไม่ ค่า -1 หมายถึง ข้อคำถามหรือข้อความดังกล่าวไม่
สอดคล้องหรือตรงตามเนื ้อหา โดยการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ ์ของความสอดคล้อง ( Item- 
Objective Congruence Index: IOC) มีสูตรคำนวณดังนี้ 

 

IOC =
∑ R

N
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เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
R คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR  คือ ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
N คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
ซึ่งจากเกณฑ์สำหรับใช้ในการตัดสินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

หากพบว่าข้อคำถามส่วนใหญ่มีค่าดัชนีที่คำนวณมากกว่า 0.50 (IOC > 0.50) จึงจะถือว่าข้อคำถาม
นั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2551) ดังนั้น แบบสอบถามทุกข้อใน
การวิจัยในครั้งนี้จึงมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาสามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป 

6) ทำการตรวจสอบเครื่องมือโดยการนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามก่อนทั้งหมด 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเข้าใจในแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวชาวไทย รวมถึงทดสอบเนื้อหาของคำถามว่าสามารถสื่อ
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยต้องการ และเพื่อจะดูว่าแบบสอบถามสามารถใช้วัดได้หรือไม่ในการ
ประมวลผล จากนั้นข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ในการประมาณ
ค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวัด ซึ่งหากผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยรวมมากกว่า 0.7 จะเป็นค่าท่ียอมรับได้ (อัศวิน แสงพิกุล, 2556) 

7) วิเคราะห์เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามที่
สร้างข้ึนมีความน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้ 

8) จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนำไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

3.4.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาเพ่ือเสนอแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

เมืองรองของไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุร ี ผู ้ว ิจ ัยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย โดยเครื่องมือวิจัยนั้น หมายถึง สิ่งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง โดยเครื่องมือการวิจัยจะประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ
ที่ผู้วิจัยต้องการค้นคว้าหาคำตอบ เนื่องจากในการวิจัยนั้น ผู้วิจัยจะต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
อาศัยเครื่องมือวิจัยที่จะนำไปวิเคราะห์และสรุปผล เพ่ือให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่ง
จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ ่งข้อมูลปฐมภูมินี ้ ผู ้ว ิจ ัยได้
ทำการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 400 ชุด ซึ่ง
เป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลในการเก็บกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางมา
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ท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นหนึ่งจังหวัดการท่องเที่ยวเมืองรองในภาคกลางที่กำลังพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัส (กรมการท่องเที่ยว, 2561) 

3.4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้นำคำตอบที่ได้จากแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยวิเคราะห์ข้อมูลและทำการสรุปผลแยกตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้  

1) เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวที ่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดสิงห์บุรี 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้อมูลปฐมภูมิที ่ได้จากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งถามเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและการตั้งใจ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรด้วยสถิติพรรณนาสำหรับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และการตั้งใจ
กลับมาท่องเที่ยวซ ้ำของนักท่องเที ่ยวชาวไทย ได ้แก่ ค ่าความถี ่  (Frequency) ค ่าร ้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D.)  

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistics) โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าสถิติขั้นสูงของตัวแปรด้วยสถิติเชิงอนุมานสำหรับวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อให้ทราบถึงค่าความมี
อิทธิพลว่ามีอิทธิพลต่อกันมากน้อยเพียงใด โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ที ่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ ่งมีเกณฑ์ในการแปล
ความหมายค่าอิทธิพลของตัวแปร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) ซึ่งแสดงในตารางที่ 3.3 

ตารางท่ี 3.3 เกณฑ์การแปลความหมายค่าอิทธิพลของตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ ์ ระดับอิทธิพล 
r > 0.8 สูง 

0.6 < r < 0.8 ค่อนข้างสูง 
0.4 < r < 0.6 ปานกลาง 
0.2 < r < 0.4 ค่อนข้างต่ำ 

r < 0.2 ต่ำ 

ที่มา: พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 
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3.5 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

3.5.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเรื ่อง “แนวทางการเสริมสร้างการรับรู ้ภาพลักษณ์การ

ท่องเที่ยวเมืองรองของไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี” คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี 

3.5.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู ้ว ิจ ัยได้กำหนดกลุ ่มผู ้ให ้ข ้อมูลหลัก (Key Informants) ของผู ้ท ี ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องกับ

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี โดยการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม 
ประกอบไปด้วย 

กลุ่มที่ 1 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที ่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 6 คน 

กลุ่มที่ 2 หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 6 คน 

โดยพิจารณาจากแหล่งบุคคลที่ให้ข้อมูลแตกต่างกัน ไม่ใช่บุคคลเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น โดยใช้
หลักแบบสามเศร้า (Triangulation) ในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูล ด้าน
ผู้วิจัย และด้านวิธีรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะใช้ประกอบในการตรวจสอบข้อมูลต่อไป โดยการศึกษาของ 
Boeije (2010) ได้ให้การสนับสนุนว่ากลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ ควรใช้ประมาณ 6-10 กลุ่ม
ตัวอย่าง ที่จะเพียงพอให้ผู้วิจัยได้เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้ระบุกลุ่มตัวอย่าง
ที่ดีที่สุดที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ระบุกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 10 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 20 คน อีกทั้ง
การศึกษาของ Glaser and Strauss (2009) ได้กล่าวว่า เมื่อผู้วิจัยรู้สึกว่าข้อมูลที่ได้มานั้นไม่มีข้อมูลที่
แตกต่างจากเดิม แสดงว่าเกิดการอิ่มตัวของข้อมูลหรือเกิดข้อมูลซ้ำ ผู้วิจัยถึงจะทราบขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ชัดเจน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามแนวความคิด ความสมบูรณ์
ของเนื้อหา ความครบถ้วนของข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนด 

3.5.3 วิธีการเลือกตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีความเหมาะสมกับการวิจัย โดยลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้ใ ห้ข้อมูล
หลัก ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นคือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจาก
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ประเด็นการวิจัยต้องการข้อมูลเฉพาะเจาะจงจากผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยว และได้
สัมผัสกับปัญหาต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผู้วิจัยจึงกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ให้
ข้อมูลหลักและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานในด้านการ
ท่องเที่ยว 

กลุ่มที่ 2 หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็น
บุคคลที่มีประสบการณ์ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี 

3.5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นไปตาม

หลักการในระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและ
ได้สัมผัสกับปัญหาต่างๆ เพ่ือนำผลการวิเคราะห์มาตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
จัดทำการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้
กำหนดหัวข้อที่ต้องการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างคร่าวๆพอเป็นแนวทาง โดยเป็นคำถามปลายเปิด
และมีความยืดหยุ่นขณะสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุ รี เนื่องจาก
การสัมภาษณ์สามารถทำให้ได้ข้อมูลที่ลึกและกว้างกว่าวิธีอื ่น โดยผู้วิจัยจะทำการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล เนื่องจากต้องการข้อมูลเชิงลึกและต้องการทราบเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรายละเอียด จนทำ
ให้ข้อมูลที่ได้มานั้นชัดเจนและนำผลไปวิเคราะห์ได้รายละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด  

โดยเหตุผลในการเลือกใช้การสัมภาษณ์ เนื่องจากการสัมภาษณ์นั้นทำให้ผู้วิจัยมีโอกาสไ ด้
อธิบาย ทำความเข้าใจกับผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อขยายความงานวิจัยในเบื้องต้นได้อย่างชัดเจน ทำให้
ข้อมูลที่ได้มามีความละเอียดและแม่นยำ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2555) และการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างนั้น เป็นวิธีการสัมภาษณ์ที่มีวิธีการใช้ค่อนข้างง่ายสำหรับผู้วิจัย เนื่องจากผู้วิจัยได้กำหนดข้อ
คำถามไว้ล่วงหน้า ลักษณะการสัมภาษณ์จึงเป็นการสัมภาษณ์ตามคำถามที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็น
สร้างมาตรฐานของข้อคำถามให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านอ่ืนๆ เพ่ือลด
อคติในการสัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลด้วย (สรชัย พิศาลบุตร, 2556) 

ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ จะเป็นลักษณะคำถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือคำตอบ
มาตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาคำถามมาจากการทบทวนวรรณกรรม
ที่เก่ียวข้องต่างๆ โดยแบบสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกได้ 3 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งงาน 
ประเภทของหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 

ส่วนที่ 2 ข้อคำถามเก่ียวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย 
  2.1) จุดเด่นในเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 
  2.2) จุดด้อยในเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 
  2.3) แนวทางในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 

3.5.5 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การทดสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการรับรู ้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวจังหวัด
สิงห์บุรี และการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยทบทวนวรรณกรรมจาก
หนังสือ บทความ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2) สร้างแบบสัมภาษณ์จากการทบทวนวรรณกรรม กำหนดขอบเขตเนื้อหาเพ่ือสร้าง
แบบสัมภาษณ์ให้ถูกต้อง จากนั้นผู้วิจัยจะนำแบบสัมภาษณ์นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนในข้อคำถาม จากนั้นผู้วิจัยจะนำแบบสัมภาษณ์มา
ปรับปรุงแก้ไข ตามคำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แบบสัมภาษณ์มีความถูกต้องและ
สมบูรณ์แบบ เพ่ือนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างดังท่ีกล่าวไว้ในข้างต้น 

3) การตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ ่งวิธีการ
ตรวจสอบข้อมูล จะใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบ 3 เส้า (Triangulation) เพื่อความสอดคล้องและ
ถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ใช่บุคคลเพียงกลุ่มเดียว ซึ่งมีการดำเนินงานระหว่างช่วง
การเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ช่วยนักวิจัยเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างเดียวกันและ
เนื้อหาการสัมภาษณ์เดียวกัน เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละคนได้ข้อมูลการสัมภาษณ์เหมือนกันหรือไม่ 
อย่างไร (สุภางค์ จันทวานิช, 2552) 

3.5.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เป็นผู้เก็บแบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รวบรวม

ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยตนเอง เพ่ือนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไป
ใช้ในการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย อีกท้ังการที่ผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองนั้น จะทำให้ผู้วิจัย
ได้ข้อมูลอย่างละเอียด เนื่องจากการสัมภาษณ์เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลสองฝ่าย จึงทำให้การเก็บ
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รวมรวบข้อมูลได้ผลอย่างถูกต้องและครบถ้วน และเมื่อได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นแล้วนั้น ผู้วิจัยจะ
สามารถนำมาวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ 

3.5.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเสนอแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมือง

รองของไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นำมาใช้ในการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) เป็นหนึ่งในรูปแบบของการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพและเน้นการตรวจสอบภายในข้อมูล ซึ่งเป็นวิธีการเน้นข้อมูลและคำอธิบายที่สมบูรณ์ของชุด
ข้อมูล เพื่อระบุความคิดอย่างชัดเจนภายในข้อมูล รวมทั้งการระบุรหัสเป็นกระบวนการหลักในการ
พัฒนาภายในชุดข้อมูล โดยจดจำช่วงเวลาที่สำคัญของข้อมูลและตั้งรหัสข้อมูลก่อนการตีความ สำหรับ
การตีความรหัสเหล่านี้ อาจรวมถึงการเปรียบเทียบความถี่ของข้อมูลและการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้น การวิเคราะห์แก่นสาระนี้ นักวิจัยส่วนใหญ่พิจารณาว่าเป็นวิธีการ
วิเคราะห์ที่มีประโยชน์อย่างมากในการจับความซับซ้อนของความหมายภายในชุดข้อมูล (อัญญา ปลด
เปลื้อง, 2555) 

โดยขั้นตอนของการวิเคราะห์แก่นสาระมีท้ังหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้  (Braun & Clarke, 2006)   
ขั้นตอนที่ 1 ทำความคุ้นเคยกับข้อมูลโดยการถอดข้อมูลจากการสัมภาษณ์และทำ

การอ่านข้อมูลทบทวนซ้ำๆ จดบันทึกแนวคิดหรือประเด็นต่างๆ 
ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดรหัส เป็นการกำหนดรหัสจากคุณสมบัติของข้อมูลในแต่ละ

รูปแบบอย่างเป็นระบบและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดตามรหัสที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 3 การหาแก่นสาระ ตรวจทานและเรียบเรียงรหัสเข้าสู่แก่นสาระและ

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดตามแก่นสาระท่ีกำหนดไว้ 
ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนแก่นสาระโดยการทบทวนการกำหนดรหัสและชุดข้อมูลที่

ได้จากการกำหนดแก่นสาระเพ่ือสร้างแผนภาพในการวิเคราะห์ 
ขั้นตอนที่ 5 กำหนดใจความสำคัญหรือประเด็นและชื่อให้กับแก่นสาระซึ่งนำข้อมูลที่

ได้มาวิเคราะห์ปรับปรุงรายละเอียดและสร้างคำจำกัดความตามแก่นสาระนั้น 
ขั้นตอนที่ 6 เขียนรายงานวิจัยโดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเขียนรายงานผล

การศึกษาวิจัยและสรุปผลการวิจัย 
อย่างไรก็ตามกระบวนการวิเคราะห์แก่นสาระนั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบและยังคงไม่

มีข้อสรุปว่าการวิเคราะห์แก่นสาระมีการดำเนินการที่ชัดเจนแต่กระบวนการทั้ง 6 ขั้นตอนดังกล่าว มี
ความเหมาะสมกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพราะเป็นกระบวนการเชิงปฏิบัติของการวิเคราะห์และ
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รายงานแก่นสาระจากข้อมูลที่ได้มาและยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการ พร้อมทั้งอธิบายข้อมูลที่มีได้
อย่างละเอียด 

3.6 แผนปฏิบัติการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ ได้มีการกำหนดตารางปฏิบัติการศึกษาวิจัยเพื ่อให้ดำเนินการ
ศึกษาวิจัยตามแผนปฏิบัติการศึกษาวิจัย และเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา ระหว่างเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งแสดงดังตารางที่ 3.4 

ตารางท่ี 3.4 ตารางแผนปฏิบัติการศึกษาวิจัย 

กิจกรรมงาน เดือน (พ.ศ. 2561) เดือน (พ.ศ. 2562) 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง             

2. สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์             

3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย             

4.  ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ท ด ล อ ง
เครื่องมือ 

            

5. เก็บรวบรวมข้อมูล             

6. วิเคราะห์ข้อมูล             

7. เขียนสรุปอภิปรายผล             

8. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์             

9.  จ ั ดทำว ิ ทยาน ิพนธ ์ ฉบั บ
สมบูรณ์ 
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3.7 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ เพื ่อเป็นหลักเกณฑ์ในการทำงานและการประพฤติของผู ้ว ิจัย 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, 2541) เพ่ือให้ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการวิจัยอย่างละเอียด ทำการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ให้อยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ทางวิชาการและจริยธรรม โดยเน้นการทำการศึกษาอย่างมีจริยธรรม ปราศจากอคติ
ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้งานวิจัยชิ้นนี้มีคุณภาพ เพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างการรบัรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ซึ ่งจะทำการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี ดังนั้น ผู้วิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี สิทธิ
มนุษยชน เน้นความเต็มใจ โดยไม่บังคับในการตอบแบบสอบถาม อีกทั้งวิจัยจะต้องวางตัวเป็นกลาง 
ไม่พยายามโน้มน้าว เพื ่อให้ผู ้ตอบแบบสอบถามขาดอิสระทางความคิด อีกทั ้งข้อมูลที ่ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามได้ถูกเก็บไว้เป็นความลับและใช้สำหรับการศึกษาในครั้งนี้เท่านั้น นอกจากนั้น ผู้วิจัย
จะต้องเคารพความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้
และทำการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วงการศึกษา ส่วนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งจะทำการสัมภาษณ์ผู้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับภาพลักษณ์ การ
ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ในกระบวนการการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยได้ขออนุญาตจากทุกภาคส่วนที่
เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ความยินยอมในการตอบคำถามและให้ข้อมูล ในส่วนของข้อมูลที่ได้มาจากการ
สัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยจะนำมาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาและทำการเก็บข้อมูลนั้ นไว้เป็น
ความลับ อีกทั้งผู้วิจัยจะทำการสอบถามความสมัครใจของผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อขออนุญาตใช้ชื่อและ
นามสกุลในการนำมาใส่ไว้ในงานวิจัย สำหรับข้อมูลทั้งหมดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะทำการ
เก็บข้อมูลและประมวลผลด้วยความถูกต้อง ปราศจากอคติในทุกขั้นตอน และนำผลวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในทุกระดับ 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของ
ไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุร ี” ในครั ้งนี ้เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจ ัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Research Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวัดผลนั้น 
จะใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการ
รับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำจังหวัดสิงห์บุรี 
และ 2) เพ่ือเสนอแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทย
ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยได้ทำการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางไป
ท่องเที ่ยวจังหวัดสิงห์บุรี และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์ ผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เพื่อให้ทราบถึงผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้แบ่งการนำเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 14 ส่วนดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสังคม วัฒนธรรมประเพณี 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย 
4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสินค้าและบริการ 
4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
4.8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในองค์ประกอบที่ 1  

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
4.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในองค์ประกอบที่ 2   

ด้านความปลอดภัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
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4.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในองค์ประกอบที่ 3   
ด้านสินค้าและบริการที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

4.12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในองค์ประกอบที่ 4   
ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

4.13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในองค์ประกอบที่ 5   
ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

4.14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้
 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำใน
 จังหวัดสิงห์บุรี 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายและการนำเสนอการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยจึงกำหนดสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
 N แทน ขนาดของกลุ่มประชากร (Population) 
 x̅ แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการแจกแจงแบบที (T-Distribution) 
 F แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 
 df แทน ค่าระดับชั้นแห่งความอิสระ (Degrees of Freedom) 
 MS แทน ค่าความแปรปรวน (Mean of square) 
 SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกำลังสอง (Sum Square) 

R แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

 R2 แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ปรับแก้ 
 ß แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร 
 * แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ** แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรอง
ของไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี” การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจำแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าแจกแจง
ความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จำแนกตามเพศ ของกลุ่มตัวอย่าง (n=400) 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 162 40.5 
หญิง 238 59.5 
รวม 400 100.00 

จากตารางที ่ 4.1 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยจำแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.5 และรองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จำแนกตามอายุ ของกลุ่มตัวอย่าง (n=400) 

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 61 15.3 

21-30 ปี 149 37.3 
31-40 ปี 82 20.5 
41-50 ปี 56 14.0 
51-60 ปี 38 9.5 

61 ปีขึ้นไป 14 3.5 
รวม 400 100.00 
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จากตารางที ่ 4.2 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยจำแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จำนวน 149 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.3 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 อายุต่ำกว่า
หรือเท่ากับ 20 ปี จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.0 อายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และอายุ 61 ปีขึ้นไป จำนวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จำแนกตามสถานภาพ ของกลุ่มตัวอย่าง (n=400) 

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 

โสด 237 59.3 
สมรส 138 34.5 

หย่าร้าง/หม้าย 14 3.5 
อ่ืนๆ 11 2.8 
รวม 400 100.00 

จากตารางที ่ 4.3 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยจำแนกตามสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำนวน 237 คิดเป็นร้อย
ละ 59.3 รองลงมามีสถานภาพสมรส จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 สถานภาพหย่าร้าง/หม้าย 
จำนวน 14 คิดเป็นร้อยละ 3.5 และสถานภาพอ่ืนๆ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จำแนกตามระดับการศึกษา ของกลุ่มตัวอย่าง (n=400) 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 

ระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษา 27 6.8 
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 98 24.5 
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 71 17.8 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 157 39.3 

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 47 11.8 
รวม 400 100.00 
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จากตารางที ่ 4.4 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมามรีะดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.8 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และระดับ
การศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามลำดับ 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรอง
ของไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี” การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัย
ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจำแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านชื่อเสียงและด้านกายภาพ 
ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการ
นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
 

การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

(�̅�) S.D. ระดับ 

1.1 ด้านคุณภาพ    
1.1.1 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสมบูรณ์ของทัศนียภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

3.96 .747 มาก 

1.1.2 น ักท ่องเท ี ่ยวร ับร ู ้ถ ึงความงดงามของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน  

4.17 .685 มาก 

1.1.3 นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ  

4.05 .777 มาก 

1.1.4 นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างข้ึน 

4.15 .733 มาก 
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การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

(�̅�) S.D. ระดับ 

1.2 ด้านชื่อเสียง    
1.2.1 นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงชื ่อเสียงของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

3.91 .804 มาก 

1.2.2 นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงชื ่อเสียงของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน 

3.96 .792 มาก 

1.3 ด้านกายภาพ    
1.3.1 นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงการจัดระเบียบของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

3.77 .870 มาก 

1.3.2 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

3.82 .853 มาก 

จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
นักท่องเที ่ยวชาวไทยด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที ่ยว พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก       
ซึ่งประกอบด้วยด้านย่อยต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้านคุณภาพ พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในด้าน
คุณภาพมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักท่องเที่ยว
รับรู้ถึงความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.17) รองลงมา คือ นักท่องเที่ยว
ตื่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.15) นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย 4.05) และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสมบูรณ์ของทัศนียภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย 3.96) 

2) ด้านชื่อเสียง พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในด้าน
ชื่อเสียง ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักท่องเที่ยว
รับรู้ถึงชื่อเสียงของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.96) และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึง
ชื่อเสียงของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย 3.91) 

3) ด้านกายภาพ พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในด้าน
กายภาพ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักท่องเที่ยว
รับรู้ถึงสภาพแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.82) และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการจัดระเบียบ
ของแหล่งท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.77) 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสังคม วัฒนธรรม
และประเพณ ี

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรอง
ของไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี” การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 
ผู ้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจำแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นมิตร ด้านมรดกทาง
วัฒนธรรมและด้านการเรียนรู้ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x̅) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 
 

การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 

(�̅�)  S.D. ระดับ 

2.1 ด้านความเป็นมิตร    
2.1.1 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวมี
น้ำใจ 

4.13 .748 มาก 

2.1.2 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว
พร้อมให้ความช่วยเหลือ 

4.04 .800 มาก 

2.1.3 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวมี
มนุษย์สัมพันธ์ดี 

4.14 .737 มาก 

2.1.4 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว
พร้อมให้การต้อนรับ 

4.13 .756 มาก 

2.2 ด้านมรดกทางวัฒนธรรม    
2.2.1 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 4.04 .786 มาก 
2.2.2 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย 4.06 .804 มาก 
2.2.3 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม 4.12 .806 มาก 
2.2.4 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 4.17 .817 มาก 

2.3 ด้านการเรียนรู้    
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การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 

(�̅�)  S.D. ระดับ 

2.3.1 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเรียนรู้กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

3.82 .847 มาก 

2.3.2 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเรียนรู้ประสบการณ์ 3.79 .837 มาก 
2.3.3 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงเทศกาลและประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ 

3.99 .851 มาก 

2.3.4 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ความรู้ของคนในท้องถิ่น 

3.91 .868 มาก 

จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ประกอบด้วยด้านย่อยต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้านความเป็นมิตร พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวใน
ด้านความเป็นมิตรมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวมีมนุษย์สัมพันธ์ดี (ค่าเฉลี่ย 4.14) รองลงมา คือ 
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวพร้อมให้การต้อนรับ (ค่าเฉลี่ย 4.13) นักท่องเที่ยว
รับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวมีน้ำใจ (ค่าเฉลี่ย 4.13) และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู ้ให้บริการ
ทางการท่องเที่ยวพร้อมให้ความช่วยเหลือ (ค่าเฉลี่ย 4.04) 

2) ด ้านมรดกทางวัฒนธรรม พบว่า การรับรู ้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวของ
นักท่องเที่ยวในด้านมรดกทางวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย 4.17) รองลงมา คือ นักท่องเที่ยว
รับรู ้ถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั ้งเดิม (ค่าเฉลี ่ย 4.12) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.06) และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ (ค่าเฉลี่ย 4.04) 

3) ด้านการเรียนรู้ พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในด้าน
การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึง
เทศกาลและประเพณีที ่ เป ็นเอกลักษณ์ (ค่าเฉลี ่ย  3.99) รองลงมา คือ นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึง
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ของคนในท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 3.91) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเรียนรู้
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.82) และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเรียนรู้ประสบการณ์  (ค่าเฉลี่ย 
3.79) 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรอง
ของไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี” การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัยได้ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยจำแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านการเดินทางท่องเที่ยว ด้านมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและด้านความสะอาด ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x̅) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้านความปลอดภัย 
 

การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ด้านความปลอดภัย 

(�̅�) S.D. ระดับ 

3.1 ด้านการเดินทางท่องเที่ยว    
3.1.1 น ักท่องเที ่ยวร ับร ู ้ถ ึงความปลอดภัยจากการ
คมนาคมขนส่ง 

3.86 .807 มาก 

3.1.2 นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

3.90 .808 มาก 

3.1.3 นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงความปลอดภัยจากความ
รุนแรงทางการเมือง 

3.75 .925 มาก 

3.2 ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย    
3.2.1 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการรักษาความปลอดภัยโดยมี
เจ้าหน้าที่/ตำรวจอย่างเพียงพอ 

3.75 .907 มาก 

3.2.2 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในแหล่งท่องเที่ยว 

3.81 .884 มาก 

3.2.3 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการติดป้ายคำเตือนสิ่งอันตราย
ในแหล่งท่องเที่ยว 

3.92 .857 มาก 

3.3 ด้านความสะอาด    
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การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ด้านความปลอดภัย 

(�̅�) S.D. ระดับ 

3.3.1 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสะอาดของอาหารและ
เครื่องดื่ม 

3.99 .791 มาก 

3.3.2 นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงความสะอาดภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

3.98 .822 มาก 

จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยด้านความปลอดภัย พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วยด้าน
ย่อยต่างๆ ดังนี้  

1) ด้านการเดินทางท่องเที ่ยว พบว่า การรับรู ้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวของ
นักท่องเที่ยวในด้านการเดินทางท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ค่าเฉลี่ย 3.90) รองลงมา คือ 
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความปลอดภัยจากการคมนาคมขนส่ง (ค่าเฉลี่ย 3.86) และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึง
ความปลอดภัยจากความรุนแรงทางการเมือง (ค่าเฉลี่ย 3.75) 

2) ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการติดป้ายคำเตือนสิ่งอันตรายในแหล่งท่องเที่ยว  (ค่าเฉลี่ย 
3.92) รองลงมา คือ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงระบบรักษาความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 
3.81) และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการรักษาความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่/ตำรวจอย่างเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 
3.75) 

3) ด้านความสะอาด พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวใน
ด้านความสะอาดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักท่องเที่ยว
รับรู้ถึงความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 3.99) และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสะอาด
ภายในแหล่งท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.98) 

4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของ
ไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี” การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้าน
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การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัยได้ทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยจำแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวก ด้านการจราจรและด้านการ
เชื่อมโยง ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 

การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

(�̅�)  S.D. ระดับ 

4.1 ด้านความสะดวก    
4.1.1 นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงการเข้าถึงได้ง่ายของแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง 

3.90 .848 มาก 

4.1.2 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุม
การเดินทาง 

3.79 .843 มาก 

4.2 ด้านการจราจร    
4.2.1 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการจัดการจราจรเพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

3.88 .843 มาก 

4.2.2 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีที่
จอดรถเพียงพอและปลอดภัย 

3.88 .813 มาก 

4.3 ด้านการเชื่อมโยง    
4.3.1 นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงโครงสร้างพื ้นฐานด้านการ
คมนาคมที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย 

3.80 .833 มาก 

4.3.2 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเดินทางเชื่อมโยงระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกเข้าถึงได้ง่าย 

3.84 .878 มาก 

จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ประกอบด้วยด้านย่อยต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้านความสะดวก พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวใน
ด้านความสะดวกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักท่องเที่ยว
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รับรู้ถึงการเข้าถึงได้ง่ายของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง (ค่าเฉลี่ ย 3.90) และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการ
คมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 3.79) 

2) ด้านการจราจร พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในด้าน
การจราจรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึง
การจัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.88) และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึง
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีท่ีจอดรถเพียงพอและปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 3.88) 

3) ด้านการเชื่อมโยง พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวใน
ด้านการเชื่อมโยงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักท่องเที่ยว
รับรู้ถึงการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกเข้าถึงได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.84) และ
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.80) 

4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสินค้าและบริการ 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของ
ไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี” การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้าน
สินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ผู ้วิจัยได้ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยจำแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านความคุ้มค่า ด้านคุณภาพการบริการและด้านความ
เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้านสินค้าและบริการ 
 

การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ด้านสินค้าและบริการ 

(�̅�)  S.D. ระดับ 

5.1 ด้านความคุ้มค่า    
5.1.1 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่เหมาะสม
กับราคา 

3.99 .746 มาก 

5.1.2 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงรูปลักษณ์ของสินค้าที่สวยงาม
และเหมาะสมกับราคา 

3.97 .772 มาก 

5.2 ด้านคุณภาพการบริการ    
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การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ด้านสินค้าและบริการ 

(�̅�)  S.D. ระดับ 

5.2.1 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความเต็มใจในการให้บริการ 4.12 .796 มาก 

5.2.2 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยว  4.06 .813 มาก 
5.2.3 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการส่งมอบการบริการที่เป็น
เลิศ 

3.96 .832 มาก 

5.3 ด้านความเป็นเอกลักษณ์    
5.3.1 นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงสินค้าและบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย 

4.08 .822 มาก 

จากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยด้านสินค้าและบริการ พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วย
ด้านย่อยต่างๆ ดังนี้  

1) ด้านความคุ้มค่า พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในด้าน
ความคุ้มค่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักท่องเที่ยวรับรู้
ถึงคุณภาพของสินค้าที่เหมาะสมกับราคา (ค่าเฉลี่ย 3.99) และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงรูปลักษณ์ของสินค้า
ที่สวยงามและเหมาะสมกับราคา (ค่าเฉลี่ย 3.97) 

2) ด ้านคุณภาพการบร ิการ พบว ่า การร ับร ู ้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวของ
นักท่องเที่ยวในด้านคุณภาพการบริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความเต็มใจในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.12) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการ
ดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.06) และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศ 
(ค่าเฉลี่ย 3.96) 

3) ด้านความเป็นเอกลักษณ์ พบว่า การรับรู ้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวของ
นักท่องเที่ยวในด้านความเป็นเอกลักษณ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงสินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็น
ไทย (ค่าเฉลี่ย 4.08) 

 

4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของ
ไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี” การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของ
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นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจำแนก
ตามรายด้าน ได้แก่ ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ ไม่ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำและไม่แน่ใจว่าจะกลับมา
หรือไม่กลับมา ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (�̅�)  S.D. ระดับ 

1. ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 4.18 .772 มาก 
2. ไม่ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 2.03 1.144 น้อย 
3. ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมา 2.38 1.174 น้อย 

จากตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.18 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมา มีค่าเฉลี่ย 2.38 และไม่ตั้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำ มีค่าเฉลี่ย 2.03 ซ่ึงอยู่ในระดับน้อย 

4.8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรอง
ของไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี” การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของการรับรู้ภาพลักษณ์
การท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจโดยจำแนกตามรายด้านใหญ่ทั้งหมด 5 
ด้าน และรายด้านย่อยทั้งหมด 15 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้าน
คุณภาพ ด้านชื่อเสียง และด้านกายภาพ 2) ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี ประกอบด้วย ด้าน
ความเป็นมิตร ด้านมรดกทางวัฒนธรรม และด้านการเรียนรู้ 3) ด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย 
ด้านการเดินทางท่องเที่ยว ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย และด้านความสะอาด  4) ด้านการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านความสะอาด ด้านการจราจร และด้านการเชื่อมโยง 5) ด้าน
สินค้าและบริการ ประกอบด้วย ด้านความคุ ้มค่า ด้านคุณภาพการบริการและด้านความเป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ค่าสถิติของไคเซอร์-
ไมเยอร์ -โอลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin: KMO) ค ่าสถิต ิของบาร ์ทเลทท์ (Bartlett’s Test of 
Sphericity) การวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญ (Principle Component Analysis: PCA) และการ
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หมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธ ีแวริแมกซ์ (Varimax Method) โดยจะ
นำเสนอผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมด 4 ขั้นตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมี
ความสัมพันธ์อย่างเพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ ซึ่งจะพิจารณาค่าความเหมาะสมของ
ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin: KMO) และค่าสถิติของ
บาร์ทเลทท์ (Bartlett’s Test of Sphericity) ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin: KMO) และค่าสถิติ
ของบาร์ทเลทท์ (Bartlett’s Test of Sphericity) ของข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy 

Bartlett’s Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square df Sig 
0.961 15409.219 780 0.000 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยนั้น มีค่าไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin: KMO) เท่ากับ 0.961 
ซึ ่งมีค่ามากกว่า 0.80 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์ก ันและเหมาะสมที ่จะวิเคาะห์
องค์ประกอบมากที่สุด และเมื่อทดสอบนัยสำคัญทางสถิติด้วยค่าบาร์ทเลทท์ (Bartlett’s Test of 
Sphericity) พบว่า ค่าไคสแควร์ที่ใช้ในการทดสอบมีค่าเท่ากับ 15409.219 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นข้อมูลจึงมี
ความเหมาะสม สามารถนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบตามจดุมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยได้ 

ขั้นตอนที่ 2 การสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
สำคัญ (Principle Component Analysis: PCA) เพ่ือหาตัวแปรที่มีความสำคัญ ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.12 แสดงจำนวนองค์ประกอบ (Component) ค่าไอเกน (Eigenvalues) ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน (% of Variance) และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative %) ในแต่
ละองค์ประกอบของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

Component Eigenvalues % of Variance Cumulative % 

1 21.782 54.456 54.456 
2 2.095 5.237 59.693 
3 1.525 3.812 63.505 
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Component Eigenvalues % of Variance Cumulative % 
4 1.435 3.587 67.092 
5 1.106 2.764 69.857 

จากตารางที ่ 4.12 พบว่า การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญ 
(Principle Component Analysis: PCA) โดยในแต่ละองค์ประกอบต้องมีค่าไอเกนมากกว่า 1 ขึ้นไป
ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบออกมาได้ทั้ งหมด 5 องค์ประกอบ มีค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 
1.106-21.782 และมีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 69.857 สามารถอธิบายได้ว่า องค์ประกอบ
ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ สามารถเป็นองค์ประกอบของการรับรู้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ได้ร้อยละ 69.857 

ขั้นตอนที่ 3 การหมุนแกนองค์ประกอบและอธิบายความหมายขององค์ประกอบ โดยผู้วิจัยได้
ทำการหมุนแกนองค์ประกอบ เพื่อให้ตัวแปรมีลักษณะที่ชัดเจนมากขึ้น โดยทำการหมุนแกนแบบมุม
ฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) และกำหนดองค์ประกอบใน
การหมุนแกนไว้ 5 องค์ประกอบ ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

 Rotated Component Matrix 

ตัวแปร คำอธิบายตัวแปร 
Component 

1 2 3 4 5 

D1131 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการจัดการจราจรเพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

0.728     

D1233 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย 

0.689     

D1030 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการคมนาคมขนส่งท่ีครอบคลมุ
การเดินทาง 

0.688     

D1132 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีที่
จอดรถเพียงพอและปลอดภัย 

0.686     

D1234 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเดินทางเชือ่มโยงระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกเข้าถึงได้ง่าย 

0.674     

D1029 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเข้าถึงได้ง่ายของแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง 

0.659     
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 Rotated Component Matrix 

ตัวแปร คำอธิบายตัวแปร 
Component 

1 2 3 4 5 

C722 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 0.747    

C721 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความปลอดภยัจากการ
คมนาคมขนส่ง 

 0.726    

C825 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในแหล่งท่องเที่ยว 

 0.645    

C824 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการรักษาความปลอดภัยโดยมี
เจ้าหน้าท่ี/ตำรวจอยา่งเพียงพอ 

 0.624    

B410 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว
พร้อมให้ความช่วยเหลือ 

 0.597    

C723 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความปลอดภยัจากความรุนแรง
ทางการเมือง 

 0.579    

C826 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการติดป้ายคำเตือนสิ่งอันตราย 
ให้แก่ นักท่องเที่ยว 

 0.559    

C927 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสะอาดของอาหารและ
เครื่องดื่ม 

 0.534    

B411 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวมี
มนุษย์สัมพันธ์ด ี

 0.532    

C928 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสะอาดภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 0.511    

B49 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวมี
น้ำใจ 

 0.504    

E1439 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการส่งมอบการบริการทีเ่ป็นเลิศ   0.745   
E1437 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความเตม็ใจในการให้บริการ   0.740   
E1438 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยว   0.728   
E1336 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงรูปลักษณ์ของสินค้าท่ีสวยงาม

และเหมาะสมกับราคา 
  0.655   

E1540 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงสินค้าและบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย 

  0.639   

E1335 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าท่ีเหมาะสม
กับราคา 

  0.636   
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 Rotated Component Matrix 

ตัวแปร คำอธิบายตัวแปร 
Component 

1 2 3 4 5 

B516 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร ์    0.728  
B515 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม    0.689  
B514 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวัฒนธรรมที่มคีวามหลากหลาย    0.674  
B513 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่    0.627  
B620 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงประสบการณ์ในการถ่ายทอด

ความรู้ของคนในท้องถิ่น 
   0.621  

B619 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงเทศกาลและประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ ์

   0.584  

A13 นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาต ิ

    0.700 

A26 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงช่ือเสียงของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

    0.692 

A25 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงช่ือเสียงของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

    0.641 

A12 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความงดงามของแหล่งท่องเที่ยว
ที่มนุษย์สร้างขึ้น 

    0.638 

A11 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสมบูรณข์องทัศนียภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

    0.618 

A14 นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น 

    0.610 

ผู ้ว ิจ ัยได้กำหนดค่าน้ำหนักองค์ประกอบ(Factor Loading) มากกว่า 0.5 จะสกัดได้ 5 
องค์ประกอบ จากทั้งหมด 40 ตัวแปร สกัดออกมาตามองค์ประกอบเหลือทั้งหมด 35 ตัวแปร โดย
อธิบายความแปรปรวนสะสมของตัวแปรทุกตัวได้ ร้อยละ 69.857 โดยแต่ละองค์ประกอบมีตัวแปร
ต่างๆ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรที่ D1131, D1233, D1030, D1132, 
D1234 และ D1029 มีค่าไอเกน 21.782 มีพิสัยของค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.659 – 
0.728 ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว ตัวแปรดังกล่าวส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในแบบสอบถามของด้าน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ผู้วิจัยจึงเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว” 
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โดยความหมายนั้นจะครอบคลุมถึงด้านความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงได้ง่ายของแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง การคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมการเดินทาง รวมถึงด้านการจราจรที่มีการ
จัดการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีที่จอดรถเพียงพอและ
ปลอดภัย ตลอดจนด้านการเชื่อมโยงที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
และการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกเข้าถึงได้ง่าย 

องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย 11 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรที่ C722, C721, C825, C824, 
B410, C723, C826, C927, B411, C928 และ B49 ม ีค ่าไอเกน 2.095 มีพ ิส ัยของค ่าน ้ำหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.504 – 0.747 ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว ตัวแปรดังกล่าวส่วนใหญ่จะ
ปรากฏอยู่ในแบบสอบถามของด้านความปลอดภัย ผู้วิจัยจึงเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ด้านความ
ปลอดภัย” 

โดยความหมายนั้นจะครอบคลุมถึงความปลอดภัยในด้านการเดินทางท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น 
การคมนาคมขนส่ง ชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดภัยจากความรุนแรงทางการเมือง รวมถึง ด้าน
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการ
ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ การติดป้ายคำเตือนสิ่งอันตรายให้นักท่องเที่ยวได้เห็น ตลอดจนด้านความ
สะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม ความสะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังรวมถึงด้านความเป็น
มิตรของผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวที่มีน้ำใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรที่ E1439, E1437, E1438, E1336, 
E1540 และ E1335 มีค่าไอเกน 1.525 มีพิสัยของค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.636 – 0.745 
ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว ตัวแปรดังกล่าวส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในแบบสอบถามของด้านสินค้า
และบริการ ผู้วิจัยจึงเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ด้านสินค้าและบริการ” 

โดยความหมายนั้นจะครอบคลุมถึงด้านความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้า รูปลักษณ์
สินค้าที่สวยงามและเหมาะสมกับราคา รวมถึงคุณภาพการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นความเต็มใจในการ
ให้บริการ การดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยว การส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนสินค้าและบริการใน
แหล่งท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย 

องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรที่ B516, B515, B514, B513, B620 
และ B619 มีค่าไอเกน 1.435 มีพิสัยของค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.584 – 0.728 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาโดยรวมแล้ว ตัวแปรดังกล่าวส่วนใหญ่จะปรากฏอยู ่ในแบบสอบถามของ ด้านสังคม 
วัฒนธรรมและประเพณี ผู้วิจัยจึงเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี” 

โดยความหมายนั้นจะครอบคลุมถึงด้านมรดกทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
วัฒนธรรมที่หลากหลาย การอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนด้านการ
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เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้
ของคนในท้องถิ่น 

องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรที่ A13, A26, A25, A12, A11 และ 
A14 มีค่าไอเกน 1.106 มีพิสัยของค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู ่ระหว่าง 0.610 – 0.700 ซึ ่งเมื่อ
พิจารณาโดยรวมแล้ว ตัวแปรดังกล่าวส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในแบบสอบถามของด้านศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว ผู้วิจัยจึงเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว” 

โดยความหมายนั้นจะครอบคลุมถึงด้านคุณภาพไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์ของทัศนียภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมไปถึงความตื่นตา
ตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนด้านชื่อเสียง    
ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างข้ึน 

ขั้นตอนที่ 4 สรุปรายละเอียดค่าไอเกน (Eigen Value) ของแต่ละองค์ประกอบและจัดลำดับ
ความสำคัญ ผู้วิจัยจึงนำเสนอโดยเรียงตามองค์ประกอบ  

ตารางท่ี 4.14 องค์ประกอบของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

องค์ประกอบที่ คำอธิบายองค์ประกอบ ค่าไอเกน ลำดับ
ความสำคัญ 

1 ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 21.782 1 
2 ด้านความปลอดภัย 2.095 2 
3 ด้านสินค้าและบริการ 1.525 3 
4 ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 1.435 4 
5 ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 1.106 5 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า องค์ประกอบของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5  
องค์ประกอบ เรียงลำดับความสำคัญตามผลของค่าไอเกนได้ดังนี้ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว       
มีค่าไอเกนสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความปลอดภัย ด้านสินค้าและบริการ ด้านสังคม วัฒนธรรมและ
ประเพณ ีและด้านที่มีค่าไอเกนต่ำสุด คือ ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และเม่ือผู้วิจัยทำการหมุน
แกนเพื่อหาองค์ประกอบในขั้นตอนที่ 3 จะมีบางตัวแปรที่ไม่ปรากฏอยู่ในตารางการสกัดองค์ประกอบ
เนื่องจากมีค่าองค์ประกอบต่ำกว่า 0.5 คือ ตัวแปรในด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี ได้แก่ ตัว
แปรที่ B412=ผู้ให้บริการทางการท่องเที ่ยวพร้อมให้การต้อนรับ B617=การเรียนรู้กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และB618=การเรียนรู้ประสบการณ์ และตัวแปรในด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 
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A37=การจัดระเบียบของแหล่งท่องเที่ยว A38=สภาพแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยว จึงทำให้ 5 ตัว
แปรนี้ไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือวิเคราะห์ความมีอิทธิพลต่อกันได้ 

4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในองค์ประกอบที่ 1 ด้าน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในส่วนนี้ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 คือ เพื่อศึกษาการรบัรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำจังหวัดสิงห์บุรี โดย
ได้กำหนดสมมติฐานของการวิจัยและวิเคราะห์ผลตามสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานหลักท่ี 1 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ
ในจังหวัดสิงห์บุรี 

สมมติฐานย่อยที่ 4 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพล
ต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ทำการทดสอบการมีอิทธิพลของตัวแปรอิสระในองค์ประกอบที่ 1 คือ 
การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 6 
ตัวแปรย่อยตามการวิเคราะห์องค์ประกอบในองค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ ตัวแปรที่ D1131, D1233, 
D1030, D1132, D1234 และ D1029 ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ
ของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆ ในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามว่ามีอิทธิพลต่อกันมากน้อยเพียงใด โดยการแบ่งการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถ
แบ่งได้ 3 ขั้นตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 



 100 

ตารางที่ 4.15 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
ของนักท่องเที่ยว 

R p Value 

1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการจัดการจราจรเพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (D1131) 

0.488 0.000 

2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย (D1233) 

0.480 0.000 

3) นักท ่องเท ี ่ยวร ับร ู ้ถ ึงการคมนาคมขนส่งที่
ครอบคลุมการเดินทาง (D1030) 

0.462 0.000 

4) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีที่
จอดรถเพียงพอและปลอดภัย (D1132) 

0.468 0.000 

5) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเดินทางเชื่อมโยงระหว่าง
แหล ่งท ่องเท ี ่ยวม ีความสะดวกเข ้าถ ึงได ้ง ่าย 
(D1234) 

0.470 0.000 

6) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเข้าถึงได้ง่ายของแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง (D1029) 

0.516 0.000 

หมายเหตุ: Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมี
ความสัมพันธ์กับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเมื่อพิจารณา
ตัวแปรในแต่ละด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเข้าถึงได้ง่ายของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง 
(D1029) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุดเท่ากับ 0.516 รองลงมา คือ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการ
จัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (D1131) เท่ากับ 0.488 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึง
โครงสร้างพื ้นฐานด้านการคมนาคมที ่เข ้าถึงแหล่งท่องเที ่ยวได้ง ่าย  (D1233) เท่ากับ 0.480 
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกเข้าถึงได้ง่าย (D1234) 
เท่ากับ 0.470 นักท่องเที ่ยวรับรู้ถึงแหล่งท่องเที ่ยวแต่ละแห่งมีที่จอดรถเพียงพอและปลอดภัย 
(D1132) เท่ากับ 0.468 และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมการเดินทาง (D1030) 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำที่สุดเท่ากับ 0.462 
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ขั ้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณของการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของการรับรู้ภาพลักษณ์
การท่องเที ่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยวที ่มีอิทธิพลต่อการตั ้งใจกลับมาท่องเที ่ยวซ้ำของ
นักท่องเที่ยว 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

ß 

1) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงการ
เ ข ้ า ถ ึ ง ไ ด ้ ง ่ า ยขอ งแ ห ล่ ง
ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว แ ต ่ ล ะ แ ห ล่ ง 
(D1029) 

0.469 0.039 0.516 12.017 0.000 

2) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงการ
เด ินทางเช ื ่อมโยงระหว ่าง
แหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวก
เข้าถึงได้ง่าย (D1234) 

0.214 0.047 0.244 4.556 0.000 

3) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงการ
จัดการจราจรเพื่ออำนวยความ
สะดวกแก ่ น ั กท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว 
(D1131) 

0.147 0.060 0.161 2.472 0.014 

R=0.560, R2=0.308, F=60.217, p value<0.05 

จากตารางที่ 4.16 พบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี คิดเป็นร้อยละ 30.8 ซึ่ง
หากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยว
รับรู้ถึงการเข้าถึงได้ง่ายของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง คิดเป็นร้อยละ 51.6 (ß=0.516, t=12.017) 
รองลงมา คือ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกเข้าถึงได้
ง่าย คิดเป็นร้อยละ 24.4 (ß=0.244, t=4.556) และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการจัดการจราจรเพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 16.1 (ß=0.161, t=2.472) 
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ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการเข้ าถึง
แหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

 
ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

สมมติฐานย่อยท่ี 4 สมมติฐานด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ผลการทดสอบ 

1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการจัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว (D1131) 

สนับสนุน 

2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมที่เข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย (D1233) 

ปฏิเสธ 

3) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมการเดินทาง 
(D1030) 

ปฏิเสธ 

4) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีที่จอดรถเพียงพอ
และปลอดภัย (D1132) 

ปฏิเสธ 

5) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวมี
ความสะดวกเข้าถึงได้ง่าย (D1234) 

สนับสนุน 

6) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเข้าถึงได้ง่ายของแหล่งท่องเที่ ยวแต่ละ
แหล่ง (D1029) 

สนับสนุน 

จากตารางที่ 4.17 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการจัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกเข้าถึงได้ง่าย และ
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเข้าถึงได้ง่ายของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ  

ในขณะที่ การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย นักท่องเที่ยว
รับรู้ถึงการคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมการเดินทาง และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
มีที่จอดรถเพียงพอและปลอดภัย ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการตั้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการจัดการจราจร
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เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความสะดวกเข้าถึงได้ง่าย และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเข้าถึงได้ง่ายของแหล่งท่องเที่ยวแต่
ละแหล่ง ดังแสดงในภาพที ่4.1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

4.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในองค์ประกอบที่ 2 ด้าน
ความปลอดภัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในส่วนนี้ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 คือ เพื่อศึกษาการ
รับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำจังหวัดสิงห์บุรี 
โดยได้กำหนดสมมติฐานของการวิจัยและวิเคราะห์ผลตามสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานหลักที่ 1 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยว
ซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

 นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงการจัดการจราจรเพื ่ออำนวย   
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย 

นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงการคมนาคมขนส่งที ่ครอบคลุม   
การเดินทาง 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีที่จอดรถ
เพียงพอและปลอดภัย 

นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงการเดินทางเชื ่อมโยงระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกเข้าถึงได้ง่าย 

นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงการเข้าถึงได้ง ่ายของแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง 

การตั้งใจกลบัมาท่องเที่ยวซำ้

ของนักท่องเที่ยว R2= 0.308 
 

p value < 0.05 
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สมมติฐานย่อยที่ 3 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยมีอิทธิพลต่อการ
ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ทำการทดสอบการมีอิทธิพลของตัวแปรอิสระในองค์ประกอบที่ 2 คือ 
การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย 11 ตัวแปร
ย่อยตามการวิเคราะห์องค์ประกอบในองค์ประกอบที่ 2 ได้แก่ ตัวแปรที่ C722, C721, C825, C824, 
B410, C723, C826, C927, B411, C928 และ B49 ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ การตั้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆ ในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามว่ามีอิทธิพลต่อกันมากน้อยเพียงใด โดยการแบ่งการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะ
สามารถแบ่งได้ 3 ขั้นตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ด้านความปลอดภัยกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

ตารางที่ 4.18 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านความ
ปลอดภัยกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

 
ด้านความปลอดภัย 

 

การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
ของนักท่องเที่ยว 

R p Value 
1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (C722)   

0.471 0.000 

2) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงความปลอดภัยจากการ
คมนาคมขนส่ง (C721) 

0.459 0.000 

3) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในแหล่งท่องเที่ยว (C825) 

0.420 0.000 

4) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการรักษาความปลอดภัยโดย
มีเจ้าหน้าที่/ตำรวจอย่างเพียงพอ (C824) 

0.452 0.000 

5) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว
พร้อมให้ความช่วยเหลือ (B410) 

0.524 0.000 

6) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงความปลอดภัยจากความ
รุนแรงทางการเมือง (C723)  

0.402 0.000 
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ด้านความปลอดภัย 

 

การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
ของนักท่องเที่ยว 

R p Value 
7) นักท่องเที ่ยวร ับร ู ้ถ ึงการติดป้ายคำเต ือนสิ่ง
อันตราย ให้แก่ นักท่องเที่ยว (C826) 

0.451 0.000 

8) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสะอาดของอาหารและ
เครื่องดื่ม (C927) 

0.544 0.000 

9) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี (B411) 

0.500 0.000 

10) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสะอาดภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว (C928) 

0.519 0.000 

11) น ักท ่องเท ี ่ยวร ับร ู ้ถ ึงผ ู ้ ให ้บร ิการทางการ
ท่องเที่ยวมีน้ำใจ (B49) 

0.499 0.000 

หมายเหตุ: Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

จากตารางที ่ 4.18 พบว่า การรับรู ้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวด้านความปลอดภัยมี
ความสัมพันธ์กับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงเมื่อพิจารณา
ตัวแปรในแต่ละด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม (C927) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุดเท่ากับ 0.544 รองลงมา คือ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการ
ท่องเที่ยวพร้อมให้ความช่วยเหลือ (B410) เท่ากับ 0.524 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสะอาดภายใน
แหล่งท่องเที่ยว (C928) เท่ากับ 0.519 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู ้ให้บริการทางการท่องเที่ยวมีมนุษย์
สัมพันธ์ดี (B411) เท่ากับ 0.500 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู ้ให้บริการทางการท่องเที่ยวมีน้ำใจ (B49) 
เท่ากับ 0.499 นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (C722) เท่ากับ 0.471 
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความปลอดภัยจากการคมนาคมขนส่ง (C721) เท่ากับ 0.459 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึง
การรักษาความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่/ตำรวจอย่างเพียงพอ (C824) เท่ากับ 0.452 นักท่องเที่ยว
รับรู้ถึงการติดป้ายคำเตือนสิ่งอันตราย ให้แก่ นักท่องเที่ยว (C826) เท่ากับ 0.451 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึง
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว (C825) เท่ากับ 0.420 และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึง
ความปลอดภัยจากความรุนแรงทางการเมือง (C723) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำที่สุดเท่ากับ 
0.402 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

ตารางที่ 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

ด้านความปลอดภัย 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

ß 

1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความ
ส ะ อ า ด ข อ ง อ า ห า ร แ ล ะ
เครื่องดื่ม (C927) 

0.531 0.041 0.544 12.946 0.000 

2) น ักท ่องเท ี ่ยวร ับร ู ้ ถ ึ งผู้
ให้บริการทางการท่องเที ่ยว
พร ้ อมให ้ ความช ่ วย เหลื อ 
(B410) 

0.304 0.047 0.315 6.406 0.000 

3) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความ
สะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว 
(C928) 

0.160 0.067 0.170 2.389 0.017 

4) น ักท ่องเท ี ่ยวร ับร ู ้ ถ ึ งผู้
ให้บริการทางการท่องเที่ยวมี
มนุษย์สัมพันธ์ดี (B411) 

0.145 0.067 0.138 2.163 0.031 

R=0.615, R2=0.372, F=60.182, p value<0.05 

จากตารางที่ 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของการรับรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวด้านความปลอดภัยที ่มีอิทธิพลต่อการตั ้งใจกลับมาท่องเที ่ยวซ้ำของ
นักท่องเที่ยวพบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยมีอิทธิพลต่อ
การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี คิดเป็นร้อยละ 37.2 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปร
ย่อยในองค์ประกอบด้านความปลอดภัย พบว่า นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสะอาดของอาหารและ
เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 54.4 (ß=0.544, t=12.946) รองลงมา คือ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการ
ทางการท่องเที่ยวพร้อมให้ความช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 31.5 (ß=0.315, t=6.406) นักท่องเที่ยว
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รับรู้ถึงความสะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 17 (ß=0.170, t=2.389) และนักท่องเที่ยว
รับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวมีมนุษย์สัมพันธ์ดี คิดเป็นร้อยละ 13.8 (ß=0.138, t=2.163) 

ขั ้นตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านความ
ปลอดภัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว  

ตารางที ่ 4.20 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู ้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวด้านความ
ปลอดภัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

สมมติฐานย่อยท่ี 3 สมมติฐานด้านความปลอดภัย ผลการทดสอบ 

1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (C722)   ปฏิเสธ 
2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความปลอดภัยจากการคมนาคมขนส่ง (C721) ปฏิเสธ 
3) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงระบบรักษาความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว 
(C825) 

ปฏิเสธ 

4) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการรักษาความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่/ตำรวจ 
อย่างเพียงพอ (C824) 

ปฏิเสธ 

5) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวพร้อมให้ 
ความช่วยเหลือ (B410) 

สนับสนุน 

6) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความปลอดภัยจากความรุนแรงทางการเมือง (C723)  ปฏิเสธ 
7) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการติดป้ายคำเตือนสิ่งอันตราย ให้แก่  
นักท่องเที่ยว (C826) 

ปฏิเสธ 

8) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม (C927) สนับสนุน 
9) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวมีมนุษย์สัมพันธ์ดี (B411) สนับสนุน 
10) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว (C928) สนับสนุน 
11) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวมีน้ำใจ (B49) ปฏิเสธ 

จากตารางที่ 4.20 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย 
ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวพร้อมให้ความช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว
รับรู้ถึงความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวมีมนุษย์
สัมพันธ์ดี และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

ในขณะที่การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย นักท่องเที่ยว
รับรู้ถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความปลอดภัยจากการคมนาคมขนส่ง 
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นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงระบบรักษาความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการรักษา
ความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่/ตำรวจอย่างเพียงพอ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความปลอดภัยจากความ
รุนแรงทางการเมือง นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการติดป้ายคำเตือนสิ่งอันตราย ให้แก่ นักท่องเที่ยว และ
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวมีน้ำใจ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
กับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการ
ท่องเที ่ยวพร้อมให้ความช่วยเหลือ นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงความสะอาดของอาหารและเครื ่องดื่ม 
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความ
สะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว ดังแสดงในภาพที่ 4.2 

 
  



 109 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำ 

ด้านความปลอดภัย 

 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความปลอดภัยจากการคมนาคม
ขนส่ง 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
แหล่งท่องเที่ยว 

นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงการรักษาความปลอดภัยโดยมี
เจ้าหน้าที่/ตำรวจ 

นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงผู ้ให้บริการทางการท่องเที ่ยว
พร้อมให้ความช่วยเหลือ 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความปลอดภัยจากความรุนแรงทาง
การเมือง 

การตั้งใจกลบัมาท่องเที่ยวซำ้

ของนักท่องเที่ยว R2= 0.372 
 

p value < 0.05 

นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงการติดป้ายคำเตือนสิ ่งอันตราย 
ให้แก่ นักท่องเที่ยว 

นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงความสะอาดของอาหารและ
เครื่องดื่ม 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวมี
มนุษย์สัมพันธ์ดี 

นักท ่องเท ี ่ยวร ับร ู ้ถ ึงความสะอาดภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเท่ียวมีน้ำใจ 
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4.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในองค์ประกอบที่ 3 ด้าน
สินค้าและบริการที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในส่วนนี้ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 คือ เพื่อศึกษาการ
รับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำจังหวัดสิงห์บุรี 
โดยได้กำหนดสมมติฐานของการวิจัยและวิเคราะห์ผลตามสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานหลักที่ 1 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยว
ซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

สมมติฐานย่อยที่ 5 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสินค้าและบริการมีอิทธิพลต่อการ
ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ทำการทดสอบการมีอิทธิพลของตัวแปรอิสระในองค์ประกอบที่ 3 คือ 
การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้านสินค้าและบริการ ซึ่งประกอบด้วย 6 ตัวแปร
ย่อยตามการวิเคราะห์องค์ประกอบในองค์ประกอบที่ 3 ได้แก่ ตัวแปรที่ E1439, E1437, E1438, 
E1336, E1540 และ E1335 ที ่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ การตั ้งใจกลับมาท่องเที ่ยวซ้ำของ
นักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆ ในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามว่ามี
อิทธิพลต่อกันมากน้อยเพียงใด โดยการแบ่งการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถแบ่งได้ 3 
ขั้นตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ด้านสินค้าและบริการกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

ตารางที่ 4.21 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้าน
สินค้าและบริการกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

 
ด้านสินค้าและบริการ 

 

การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
ของนักท่องเที่ยว 

R p Value 

1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการส่งมอบการบริการที่เป็น
เลิศ (E1439) 

0.507 0.000 

2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความเต็มใจในการให้บริการ 
(E1437) 

0.538 0.000 



 111 

 
ด้านสินค้าและบริการ 

 

การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
ของนักท่องเที่ยว 

R p Value 

3) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยว 
(E1438) 

0.510 0.000 

4) น ักท่องเที ่ยวร ับร ู ้ถ ึงร ูปลักษณ์ของสินค้าที่
สวยงามและเหมาะสมกับราคา (E1336) 

0.532 0.000 

5) นักท่องเที ่ยวรับรู้ถึงสินค้าและบริการในแหล่ง
ท่องเที ่ยวมีเอกลักษณ์ที ่แสดงถึงความเป็นไทย 
(E1540) 

0.563 0.000 

6) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่เหมาะสม
กับราคา (E1335) 

0.479 0.000 

หมายเหตุ: Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

จากตารางที ่ 4.21 พบว่า การรับรู ้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวด้านสินค้าและบริการมี
ความสัมพันธ์กับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเมื่อพิจารณา
ตัวแปรในแต่ละด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงสินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ที่
แสดงถึงความเป็นไทย (E1540) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุด เท่ากับ 0.563 รองลงมา คือ 
นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงความเต็มใจในการให้บริการ (E1437) เท่ากับ 0.538 นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึง
รูปลักษณ์ของสินค้าที่สวยงามและเหมาะสมกับราคา (E1336) เท่ากับ 0.532 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการ
ดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยว (E1438) เท่ากับ 0.510 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการส่งมอบการบริการที่เป็น
เลิศ (E1439) เท่ากับ 0.507 และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่เหมาะสมกับราคา (E1335) 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำที่สุดเท่ากับ 0.479 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวด้านสินค้าและบริการที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

  



 112 

ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวด้านสินค้าและบริการที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

ด้านสินค้าและบริการ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

ß 

1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงสินค้า
และบริการในแหล่งท่องเที่ยว
มีเอกลักษณ์ที ่แสดงถึงความ   
เป็นไทย (E1540) 

0.529 0.039 0.563 13.577 0.000 

2)  น ั กท ่ อ ง เท ี ่ ย วร ั บ ร ู ้ ถึ ง
รูปลักษณ์ของสินค้าที่สวยงาม
แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ก ั บ ร า ค า 
(E1336) 

0.291 0.052 0.291 5.595 0.000 

3) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความ
เ ต ็ ม ใ จ ใ น ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร 
(E1437) 

0.139 0.065 0.143 2.121 0.035 

R=0.611, R2=0.369, F=78.732, p value<0.05 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้านสินค้าและ
บริการมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี คิดเป็นร้อยละ 36.9 ซึ่งหากแยก
พิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้านสินค้าและบริการ พบว่า นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงสินค้าและ
บริการในแหล่งท่องเที ่ยวมีเอกลักษณ์ที ่แสดงถึงความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 56.3 (ß=0.563, 
t=13.577) รองลงมา คือ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงรูปลักษณ์ของสินค้าที่สวยงามและเหมาะสมกับราคา 
คิดเป็นร้อยละ 29.1 (ß=0.291, t=5.595) และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความเต็มใจในการให้บริการคิด
เป็นร้อยละ 14.3 (ß=0.143, t=2.121) 

ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสินค้าและ
บริการที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสินค้าและ
บริการที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

สมมติฐานย่อยท่ี 5 สมมติฐานด้านสินค้าและบริการ ผลการทดสอบ 

1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศ (E1439) ปฏิเสธ 
2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความเต็มใจในการให้บริการ (E1437) สนับสนุน 
3) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยว (E1438) ปฏิเสธ 
4) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงรูปลักษณ์ของสินค้าที่สวยงามและเหมาะสม
กับราคา (E1336) 

สนับสนุน 

5) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงสินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยวมี
เอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย (E1540) 

สนับสนุน 

6) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงคุณภาพของสินค้าที ่เหมาะสมกับราคา 
(E1335) 

ปฏิเสธ 

จากตารางที่ 4.23 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสินค้าและบริการ 
ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความเต็มใจในการให้บริการ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงสินค้าและบริการ
ในแหล่งท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยและนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงรูปลักษณ์ของสินค้าที่
สวยงามและเหมาะสมกับราคา มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ  

ในขณะที่ การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยว 
และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่เหมาะสมกับราคา ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความเต็มใจใน
การให้บริการ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงสินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็น
ไทยและนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงรูปลักษณ์ของสินค้าที่สวยงามและเหมาะสมกับราคา แสดงในภาพที่ 4.3 
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ภาพที่ 4.3 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสินค้าและบริการที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำ 

4.12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในองค์ประกอบที่ 4 ด้าน
สังคม วัฒนธรรมและประเพณีที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของ
นักท่องเที่ยว 

การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในส่วนนี้ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 คือ เพื่อศึกษาการ
รับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำจังหวัดสิงห์บุรี 
โดยได้กำหนดสมมติฐานของการวิจัยและวิเคราะห์ผลตามสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานหลักที่ 1 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยว
ซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

สมมติฐานย่อยที่ 2 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีมี
อิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ทำการทดสอบการมีอิทธิพลของตัวแปรอิสระในองค์ประกอบที่ 4 คือ 
การรับรู ้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวของนักท่องเที ่ยวด้านสังคม ว ัฒนธรรมและประเพณี  ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 ตัวแปรย่อยตามการวิเคราะห์องค์ประกอบในองค์ประกอบที่ 4 ได้แก่ ตัวแปรที่ 

ด้านสินค้าและบริการ 

 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศ 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความเต็มใจในการให้บริการ 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงรูปลักษณ์ของสินค้าที่สวยงามและ
เหมาะสมกับราคา 

นักท ่องเที ่ยวร ับร ู ้ถ ึงส ินค ้าและบร ิการในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่เหมาะสมกับ
ราคา 

การตั้งใจกลบัมาท่องเที่ยวซำ้

ของนักท่องเที่ยว R2= 0.369 
 

p value < 0.05 
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B516, B515, B514, B513, B620 และ B619 ที ่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ การตั ้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว โดยใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆ ในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามว่ามีอิทธิพลต่อกันมากน้อยเพียงใด โดยการแบ่งการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะ
สามารถแบ่งได้ 3 ขั้นตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

ตารางที่ 4.24 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสังคม 
วัฒนธรรมและประเพณีกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

 
ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 

 

การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
ของนักท่องเที่ยว 

R p Value 
1) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
(B516) 

0.374 0.000 

2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม 
(B515) 

0.422 0.000 

3) น ักท ่องเท ี ่ยวร ับร ู ้ถ ึ งว ัฒนธรรมท ี ่ม ีความ
หลากหลาย (B514) 

0.424 0.000 

4) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ (B513) 0.501 0.000 
5) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ความรู้ของคนในท้องถิ่น (B620) 

0.444 0.000 

6) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงเทศกาลและประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ (B619) 

0.456 0.000 

หมายเหตุ: Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

จากตารางที่ 4.24พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี
มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาตัวแปรในแต่ละด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ (B513) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สูงที่สุด เท่ากับ 0.501 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงเทศกาลและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ (B619) 
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เท่ากับ 0.456 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ของคนในท้องถิ่น  (B620) 
เท่ากับ 0.444 นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงว ัฒนธรรมที ่ม ีความหลากหลาย  (B514) เท่ากับ 0.424 
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม (B515) เท่ากับ 0.422 และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึง
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ (B516) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำที่สุด เท่ากับ 0.374 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที ่ยวด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีที ่มีอิทธิพลต่อการตั ้งใจกลับมาท่องเที ่ยวซ้ำของ
นักท่องเที่ยว 

ตารางที่ 4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที ่ยวด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีที ่มีอิทธิพลต่อการตั ้งใจกลับมาท่องเที ่ยวซ้ำของ
นักท่องเที่ยว 

ด้านสังคม วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

ß 

1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู ่

0.493 0.043 0.501 11.562 0.000 

2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงเทศกาล
และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ 

0.222 0.048 0.245 4.666 0.000 

R=0.539, R2= 0.287, F= 81.215, p value<0.05 

จากตารางที่ 4.25 พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้านสังคม 
วัฒนธรรมและประเพณีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี คิดเป็นร้อยละ 
28.7 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี พบว่า 
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่  คิดเป็นร้อยละ 50.1 (ß=0.501, t=11.562) รองลงมา คือ 
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงเทศกาลและประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 24.5 (ß=0.245, t=4.666)  

ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวด้านสังคม 
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 
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ตารางที ่ 4.26 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสังคม 
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

สมมติฐานย่อยท่ี 2 สมมติฐานด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี ผลการทดสอบ 

1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (B516) ปฏิเสธ 
2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม (B515) ปฏิเสธ 
3) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลาย (B514) ปฏิเสธ 
4) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ (B513) สนับสนุน 
5) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ของคน
ในท้องถิ่น (B620) 

ปฏิเสธ 

6) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงเทศกาลและประเพณีที ่เป็นเอกลักษณ์ 
(B619) 

สนับสนุน 

จากตารางที่ 4.26 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสังคม วัฒนธรรม
และประเพณี ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงเทศกาล
และประเพณีที ่เป็นเอกลักษณ์ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการตั ้งใจกลับมา   
ท่องเที่ยวซ้ำ  

ในขณะที่ การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี ประกอบด้วย 
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์  นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม 
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงประสบการณ์ในการ
ถ่ายทอดความรู้ของคนในท้องถิ่น ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการตั้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสังคม วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงเทศกาลและประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ ดังแสดงในภาพที่ 4.4 
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ภาพที่ 4.4 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีที่มีอิทธิพลต่อการ
ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

4.13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในองค์ประกอบที่ 5 ด้าน
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของ
นักท่องเที่ยว 

การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในส่วนนี้ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 คือ เพื่อศึกษาการ
รับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำจังหวัดสิงห์บุรี 
โดยได้กำหนดสมมติฐานของการวิจัยและวิเคราะห์ผลตามสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานหลักที่ 1 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยว
ซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

สมมติฐานย่อยที่ 1 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวมี
อิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ทำการทดสอบการมีอิทธิพลของตัวแปรอิสระในองค์ประกอบที่ 5 คือ 
การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 
6 ตัวแปรย่อยตามการวิเคราะห์องค์ประกอบในองค์ประกอบที่ 5 ได้แก่ ตัวแปรที่ A13, A26, A25, 

ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 

 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้
ของคนในท้องถิ่น 

นักท่องเที ่ยวร ับร ู ้ถ ึงเทศกาลและประเพณีท ี ่ เป็น
เอกลักษณ์ 

การตั้งใจกลบัมาท่องเที่ยวซำ้

ของนักท่องเที่ยว R2= 0.287 
 

p value < 0.05 
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A12, A11 และ A14 ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 
โดยใช้สถิต ิการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เ พ่ือ
คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆ ในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามว่ามี
ความสัมพันธ์ต่อกันมากน้อยเพียงใด โดยการแบ่งการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถแบ่ง
ได้ 3 ขั้นตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

ตารางท่ี 4.27 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

 
ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

 

การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
ของนักท่องเที่ยว 

R p Value 
1) นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ (A13)  

.363 0.000 

2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงชื่อเสียงของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน (A26) 

.371 0.000 

3) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงชื่อเสียงของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (A25) 

.420 0.000 

4) นักท่องเที ่ยวรับร ู ้ถ ึงความงดงามของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน (A12) 

.443 0.000 

5) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสมบูรณ์ของทัศนียภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (A11) 

.407 0.000 

6) นักท่องเที ่ยวตื ่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างข้ึน (A14) 

.357 0.000 

หมายเหตุ: Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 4.27 พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
มีความสัมพันธ์กับการตั ้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาตัวแปรในแต่ละด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น (A12)มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุด เท่ากับ 0.443 รองลงมา คือ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงชื่อเสียง
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ของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (A25) เท่ากับ 0.420 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสมบูรณ์ของ
ทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (A11) เท่ากับ 0.407 นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงชื่อเสียงของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (A26) เท่ากับ 0.371 นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (A13) เท่ากับ 0.363 และนักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างข้ึน (A14) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำที่สุด เท่ากับ 0.357 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที ่ยวด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที ่ยวที ่มีอิทธิพลต่อการตั ้งใจกลับมาท่องเที ่ยวซ้ำของ
นักท่องเที่ยว 

ตารางที่ 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที ่ยวด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที ่ยวที ่มีอิทธิพลต่อการตั ้งใจกลับมาท่องเที ่ยวซ้ำของ
นักท่องเที่ยว 

ด้านศักยภาพของ 
แหล่งท่องเที่ยว 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

ß 

1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความ
งดงามของแหล่งท่องเที ่ยวที่
มนุษย์สร้างข้ึน 

0.499 0.051 0.443 9.860 0.000 

2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงชื่อเสียง
ของทรัพยากรการท่องเที ่ยว
ทางธรรมชาติ 

0.249 0.049 0.259 5.044 0.000 

3) นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับ
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น 

0.128 0.055 0.122 2.333 0.020 

4) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความ
สมบูรณ์ของทัศนียภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

0.129 0.061 0.125 2.104 0.036 

R=0.513, R2=0.256, F=35.278, p value<0.05 
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จากตารางที่ 4.28 พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้านศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี คิดเป็นร้อยละ 25.6 
ซึ ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที ่ยว พบว่า 
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น คิดเป็นร้อยละ  44.3 (ß=0.443, 
t=9.860) รองลงมา คือ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงชื่อเสียงของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คิด
เป็นร้อยละ 25.9 (ß=0.259, t=5.044) นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 12.2 (ß=0.122, t=2.333) และนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสมบูรณ์ของทัศนียภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 12.5 (ß=0.125, t=2.104) 

ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

ตารางท่ี 4.29 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว 

สมมติฐานย่อยท่ี 1 สมมติฐานด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ผลการทดสอบ 

1) นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (A13)  ปฏิเสธ 
2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงช่ือเสียงของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์ 
สร้างข้ึน (A26) 

ปฏิเสธ 

3) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงช่ือเสียงของทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ (A25) 

สนับสนุน 

4) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น (A12) 

สนับสนุน 

5) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสมบูรณ์ของทัศนียภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (A11) 

สนับสนุน 

6) นักท่องเที ่ยวตื ่นตาตื ่นใจกับแหล่งท่องเที ่ยวที ่มนุษย์สร้างขึ้น 
(A14) 

สนับสนุน 

จากตารางที่ 4.29 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงชื ่อเสียงของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความ
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สมบูรณ์ของทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และนักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ  

ในขณะที่ การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงชื่อเสียงของทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการตั ้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงชื่อเสียงของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างขึ้น นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสมบูรณ์ของทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ
นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 4.5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 4.5 การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

 

ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

 นักท่องเที ่ยวตื ่นตาตื ่นใจก ับแหล่งท่องเท ี ่ยวทาง
ธรรมชาติ 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงชื่อเสียงของทรัพยากรการท่องเที่ยว
ที่มนุษย์สร้างขึ้น 

นักท่องเที ่ยวร ับร ู ้ถ ึงชื ่อเส ียงของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น 

นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสมบูรณ์ของทัศนียภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างขึ้น 

การตั้งใจกลบัมาท่องเที่ยวซำ้

ของนักท่องเที่ยว R2= 0.256 
 

p value < 0.05 
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จากการนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในองค์ประกอบที่ 1 ถึง
องค์ประกอบที่ 5 ในข้างต้น ผู้วิจัยได้ทำการสรุปตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ำ ซึ่งตัวแปรนั้นสนับสนุนสมมติฐาน โดยแสดงการจัดลำดับความสำคัญดังตาราง
ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.30 แสดงการจัดลำดับความสำคัญของตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ
ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

องค์ประกอบที่ ตัวแปรที่มีอิทธิพล จัดลำดับ
ความสำคัญ 

องค์ประกอบที่ 1 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการจัดการจราจร
เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  
2) น ักท ่องเท ี ่ยวร ับร ู ้ถ ึงการเด ินทาง
เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวมีความ
สะดวกเข้าถึงได้ง่าย  
3) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเข้าถึงได้ง่าย
ของแหล่งท่องเทีย่วแต่ละแหล่ง 

ลำดับที่ 3 

องค์ประกอบที่ 2 
ด้านความปลอดภัย 

1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการ
ท่องเที่ยวพร้อมให้ความช่วยเหลือ 
2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสะอาดของ
อาหารและเครื่องดื่ม  
3) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการ
ท่องเที่ยวมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
4) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสะอาดภายใน
แหล่งท่องเที่ยว 

ลำดับที่ 1 

องค์ประกอบที่ 3 
ด้านสินค้าและบริการ 

1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความเต็มใจในการ
ให้บริการ 

ลำดับที่ 4 
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องค์ประกอบที่ ตัวแปรที่มีอิทธิพล จัดลำดับ
ความสำคัญ 

2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงสินค้าและบริการใน
แหล่งท่องเที ่ยวมีเอกลักษณ์ที ่แสดงถึง
ความเป็นไทย 
3) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงรูปลักษณ์ของสินค้า
ที่สวยงามและเหมาะสมกับราคา 

องค์ประกอบที่ 4 
ด้านสังคม วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงเทศกาลและ
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ 

ลำดับที่ 5 

องค์ประกอบที่ 5 
ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงชื่อเสียงของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความงดงามของ
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น 
3) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสมบูรณ์ของ
ทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 
4) นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น 

ลำดับที่ 2 

 
จากตารางที่ 4.30 แสดงให้เห็นถึงตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตั ้งใจ

กลับมาท่องเที่ยวซ้ำ ซึ่งจำนวนตัวแปรที่สนับสนุนสมมติฐานมากที่สุด คือ ตัวแปรในองค์ประกอบด้าน
ความปลอดภัยและด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยแต่ละด้านมีจำนวนตัวแปร 4 ตัวแปรเท่ากัน
และท้ัง 2 ด้านนี้เป็นด้านที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรีมากที่สุด 
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4.14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างการ
รับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งใจกลับมาท่องเที่ยว
ซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

การศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 12 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.31 แสดงการกำหนดรหัสแก่ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก รหัส หน่วยงาน(ตำแหน่ง) 

1. หน่วยงานภาครัฐ  
    จำนวน 6 ท่าน 

G1 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี  
(หัวหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี) 

     G2 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี 
(หัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี) 

 G3 สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี 
(หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี) 

 G4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
(นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ) 

 G5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
(เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน) 

 G6 ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์  
วีรชนค่ายบางระจัน (ผู้ช่วยนัดจัดการงานทั่วไป) 

2. หน่วยงานภาคเอกชน  P1 ร้านอาหารแม่ลาปลาเผา (เจ้าของกิจการ) 
    จำนวน 6 ท่าน P2 บ้านของเรารีสอร์ท (เจ้าของกิจการ) 
 P3 ร้านของฝากแม่ศรีเมือง (เจ้าของกิจการ) 
 P4 แสนสบายรีสอร์ท (เจ้าของกิจการ) 
 P5 โรงแรมโกลเด้นท์ดราก้อนรีสอร์ท (หัวหน้าฝ่ายบุคคล) 
 P6 ร้านของฝากเกษราเบเกอรี่ (เจ้าของกิจการ) 

หมายเหตุ: G = Government = หน่วยงานภาครัฐ 
     P = Private Sector = หน่วยงานภาคเอกชน 



 126 

จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาว
ไทยตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยได้นำข้อมูล
มาวิเคราะห์โดยการใช้การวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) ซึ ่งจะทำการนำเสนอการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางและการบรรยาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.14.1 จุดเด่นของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 
จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นของภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี และนำมาซึ่งการเสนอแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้
แสดงความคิดเห็นในแต่ละด้าน ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.32 แสดงจุดเด่นของแต่ละด้านของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 

จุดเด่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 
ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว   
1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เด่นชัด G1,G3,G5 P1,P2 
2) ความมีชื่อเสียงของโบราณสถาน G1,G2,G3 P4,P5 
3) อัตลักษณ์ของเมืองท่ีชัดเจน G2,G4 P2 
ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี   
1) ความเป็นอยู่เรียบง่าย  
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

G2,G3,G4,G5,G6 P2,P3,P4,P5 

2) การสืบทอดวัฒนธรรมที่หลากหลาย G1,G5 P6 
3) ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ G4,G5,G6 P1,P6 

ด้านความปลอดภัย   
1) ความปลอดภัยสูง G1,G2,G3,G4 P2,P3,P4 
2) การดูแลรักษาความปลอดภัยโดย
เจ้าหน้าที่ 

 P1,P5 

3) การส่งเสริมและฝึกฝนประชาชนให้เป็น
อาสาสมัครในการดูแลความปลอดภัย 

G1,G5,G6  
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จุดเด่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว   
1) การเดินทางสะดวกด้วยพาหนะส่วนตัว G1,G3,G6 P1,P2,P4,P5 
2) ถนนหนทางเข้าถึงทุกแหล่งท่องเที่ยว G2,G6  
ด้านสินค้าและบริการ   
1) สินค้ามีคุณภาพและเหมาะสมกับราคา G1,G2,G3,G5,G6 P1,P2,P3,P4,P5,P6 
2) มีการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ G2,G6 P1,P2 

 
1) ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้
ทำการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สิงห์บุรี ในส่วนของจุดเด่นของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ด้านศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เห็นว่า สิงห์บุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถานมีชื ่อเสียงและเป็นที่รู ้จัก นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที ่มี       
อัตลักษณ์ของเมืองที่ชัดเจนด้วยการนำเสนอเรื่องราวของการสู้รบของชาวบ้านบางระจัน ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นได้จากบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้  

“ผมเห็นว่า สิงห์บุรีมีแหล่งท่องเที่ยวให้เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โดยการจำลองเหตุการณ์
สำคัญ ได้แก่ ถิ่นวีรชนคนกล้าค่ายบางระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น ตลาดย้อนยุคบ้านระจัน งานสดุดีวีรชน 
ศูนย์ประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมเพ่ือน้อมรำลึกถึงวีรชนค่ายบางระจัน” (G1) 

“สิงห์บุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเรื่องของโบราณสถาน วัดวาอารามที่มีชื่อเสียง” (G2) 
“ผอ.คิดว่า สิงห์บุรีแวดล้อมด้วยวัด มีปูชนียสถานที่สำคัญ วัดวาอารามทางประวัติศาสตร์ มี

อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันซึ่งเป็นสถานที่ที่แสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติ” (G3) 
“สิงห์บุรีโดดเด่นและยิ่งใหญ่ด้วยเรื่องราวของวีรกรรมการสู้รบของชาวบ้านบางระจัน ดังนั้น

แหล่งท่องเที่ยวจึงเก่ียวกับประวัติศาสตร์และศาสนาเป็นส่วนมาก” (G5) 
“สิงห์บุรีเป็นเมืองอิงประวัติศาสตร์ เช่น เครื่องปั้นดินเผาบริเวณเตาเผาแม่น้ำน้อย” (P2) 
“ผมในฐานะผู ้บริหารโรงแรมมองว่า สถานที ่ท่องเที ่ยวส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอาราม             

อนุสาวรีย์ค่ายบางระจัน” (P5) 

2) ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้
ทำการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
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สิงห์บุรี ในส่วนของจุดเด่นของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ด้านสังคม วัฒนธรรมและ
ประเพณี พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เห็นว่า สิงห์บุรีมีความเป็นอยู่ของผู้คนที่เรียบง่าย ดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมที่หลากหลายและช่วยกันอนุรักษ์
ประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์ไว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

“ผมมองว่า สิงห์บุรีมีลักษณะการเป็นอยู่เรียบง่าย อยู่ร่วมกันและมีความสามัคคี สิงห์บุรีจึง
ได้รับการจัดอันดับว่า เป็นเมืองที่ประชาชนมีความสุขเป็นอันดับ 1 ของประเทศ” (G2) 

“ผอ.คิดว่า ที่นี่มีความเป็นอยู่เรียบง่ายตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ผู้คนอัธยาศัยดี” (G3) 
“พ่ีว่า ผู้คนที่นี่ยังยิ้มแย้มแจ่มใสนะ มีอัธยาศัยไมตรี รวมถึงมีประเพณีท่ีหลากหลาย” (G4) 
“ดำรงชีว ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการสืบทอดวัฒนธรรม มีประเพณี

หลากหลาย” (G5) 
“เป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของประเทศ ความเป็นอยู่เรียบง่าย ประเพณีมีเอกลักษณ”์ (G6) 
“การดำเนินชีวิตยังเป็นวิถีไทย มีความเรียบง่ายอบอุ่นและทุกคนโอบอ้อมอารี” (P2) 
“พ่ีว่า ชาวบ้านมีความเป็นอยู่เรียบง่ายใช้ชีวิตพอเพียง มีความโอบอ้อมอารี” (P3) 
“สิงห์บุรีเป็นเมืองขนาดเล็กนะ สังคมเรียบง่าย และยังเป็นจังหวัดที่น่าอยู่เป็นอันดับ 1 ของ

ประเทศด้วยนะ” (P4) 
“มีความเป็นอยู่เรียบง่าย มีการแข่งขันกันทางธุรกิจค่อนข้างต่ำและเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 1 

ของประเทศ” (P5) 
“ผมว่า มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น ลาวพวน ลาวเวียง ลาวแง้ว และยังเป็นสังคม

เก่ายึดรูปแบบประเพณีเดิม” (P6) 

3) ด้านความปลอดภัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้
ทำการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สิงห์บุรี ในส่วนของจุดเด่นของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ด้านความปลอดภัย พบว่า 
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เห็นว่า การท่องเที่ยวในสิงห์บุรีมีความปลอดภัยสูง มีการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ ตลอดจนมีการส่งเสริมและฝึกฝนประชาชนให้มีจิตอาสาในการดูแลความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

“ทางเรามีอาสาสมัครคอยดูแลความปลอดภัย มีความปลอดภัยสูง” (G1) 
“ผอ.ว่า มีความปลอดภัยสูงนะ” (G3) 
“พ่ีว่า ปลอดภัยดี ดีมากๆ เพราะไม่มีอาชญากรรมร้ายแรง” (G4) 
“มีการส่งเสริมและฝึกฝนประชาชนในพื้นท่ี เพื่อดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว” (G5) 
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“มีระบบความปลอดภัยที่ดี มีอาสาสมัครที่คอยดูแลความปลอดภัย” (G6) 
“มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง” (P1) 
“เรื่องความปลอดภัยค่อนข้างสูง” (P2) 
“มีความปลอดภัยดี ไม่มีอาชญากรรม” (P3) 
“พ่ีว่า มีความปลอดภัยสูง เพราะสิงห์บุรีคนน้อย” (P4) 
“ผมในฐานะผู้บริหารโรงแรมมองว่า มีการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

อย่างทั่วถึง” (P5) 

4) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้
ทำการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สิงห์บุรี ในส่วนของจุดเด่นของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เห็นว่า สิงห์บุรีมีการเดินทางสะดวก เพราะจังหวัดมีขนาดเล็ก รวมถึง
ถนนหนทางสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่วได้ทุกแหล่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

“สิงห์บุรี มีเส้นทางเข้าถึงทุกแหล่งท่องเที่ยว” (G1) 
“จังหวัดเราพัฒนาเส้นทางได้ทั่วถึง” (G2) 
“สามารถเดินทางสะดวก ถนนทุกสายมีป้ายบอกทาง” (G6) 
“พ่ีว่า สิงห์บุรีเป็นจังหวัดเล็ก ทำให้เดินทางง่าย” (P4) 

5) ด้านสินค้าและบริการ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้
ทำการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สิงห์บุรี ในส่วนของจุดเด่นของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ด้านสินค้าและบริการ พบว่า 
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เห็นว่า สินค้ามีคุณภาพและเหมาะสมกับราคา ตลอดจนมีการบริการที่เป็น
เอกลักษณ์ด้วยการใช้ภาษาสมัยก่อน เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการท่องเที่ยว ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จาก
บทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

“ผมว่า สิงห์บุรีมีร้านอาหารร้านของฝากไว้บริการนักท่องเที่ยวมากมาย” (G1) 
“สินค้าหลักและเป็นอาหารขึ้นชื่อ คือ ปลาช่อนแม่ลา บริการดีโดดเด่นทุกร้าน  

ของฝากมากมาย มีบริการด้านที่พักแก่นักท่องเที่ยว” (G2) 
“ผอ.ว่า สินค้ามีคุณภาพราคาไม่แพงมาก สามารถจับต้องได้” (G3) 
“สินค้าโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์” (G5) 
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“สินค้าราคาถูก บริการดีน่าประทับใจ” (G6) 
“พ่ีว่าจุดเด่น คือ ปลาช่อนแม่ลา พยายามนำสิ่งที่มีอยู่มาเพ่ิมมูลค่าให้กับตัวสินค้า มีการ

บริการที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการใช้ภาษาสมัยก่อน” (P1) 
“สินค้าราคาถูก คุณภาพดี ราคาจับต้องได้ ร้านอาหารบริการดี” (P2) 
“ขนมเปี๊ยะเป็นของฝากท่ีมีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง” (P3) 
“พ่ีว่า สินค้าเหมาะสมกับราคา” (P4) 
“ของฝากโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และราคาไม่แพง คือ ปลาช่อนและเค้กปลาช่อน” (P5) 
“ผมว่า สินค้าบริการเยอะมาก มีราคาถูก” (P6) 

4.14.2 จดุด้อยของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 
จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้ทราบถึงจุดด้อยของภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี และนำมาซึ่งการเสนอแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้
แสดงความคิดเห็นในแต่ละด้าน ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.33 แสดงจุดด้อยของแต่ละด้านของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 
จุดด้อย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว   
1) คนในพื้นที่ไม่เข้าใจการท่องเที่ยวอย่าง
แท้จริง 

G1 P6 

2) ข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณด้านการ
ท่องเที่ยว 

G4  

3) ความไม่เป็นระเบียบของแหล่งท่องเที่ยว G2  
4) ความไม่สะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว  P2 
5) แหล่งท่องเที่ยวบางแหล่งยังไม่ได้รับการ
พัฒนาและไม่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว 

G2,G3 P1,P3 

ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี   
1) ขาดการสร้างคุณค่าและการสืบทอด
ประเพณีที่ไม่ต่อเนื่อง 

G1  

2) ขาดบุคคลที่มาต่อยอดสิ่งที่มีอยู่  P6 
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จุดด้อย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 
3) วัฒนธรรมประเพณีไม่น่าสนใจกับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ 

G4  

ด้านความปลอดภัย   
1) ในพื้นที่ที่ติดกับถนนสายเอเชียมักเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

 P3 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว   
1) ขาดการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว G2,G4 P2,P4,P5 
2) ขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและคน
รุ่นใหม่ 

G2,G3 P6 

ด้านสินค้าและบริการ   
1) สินค้าไม่หลากหลาย มีความซ้ำกัน G2,G3,G4 P1,P3 
2) ขาดการโฆษณาสินค้าขึ้นชื่ออ่ืนๆ  P5 

 
1) ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้

ทำการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สิงห์บุรี ในส่วนของจุดด้อยของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ด้านศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เห็นว่า คนในพื้นที่ไม่เข้าใจการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงว่า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ในพื้นที่ได้ อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวบาง
แหล่งยังไม่ได้รับการพัฒนาและไม่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ รวมไปถึงความไม่เป็นระเบียบ
ของแหล่งท่องเที่ยว ไม่มีการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน ตลอดจนความไม่สะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว  
นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความเห็นถึงข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณจากภาครัฐที่จัดสรรมาให้
ไม่เต็มที ่ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี ้

“คนในพ้ืนที่ไม่เข้าใจการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง” (G1) 
“แหล่งท่องเที่ยวบางแหล่งยังไม่ได้รับการพัฒนา ความไม่เป็นระเบียบของแหล่งท่องเที่ยว 

ไม่มีการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน” (G2) 
“ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้อย่างทั่วถึง” (G3) 
“ข้อจำกัดในเรื่องของพ้ืนที่ที่คับแคบไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ได้อย่างเต็มที่

และข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณจากภาครัฐที่จัดสรรมาให้ไม่เต็มที่” (G4) 
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“ขาดการสานต่อของการพัฒนา” (P1) 
“ความไม่สะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว” (P2) 
“แหล่งท่องเที่ยวไม่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว การลงทุนจากกลุ่มธุรกิจอยู่ในระดับ

ต่ำ” (P3) 
“ขาดผู้นำชุมชนที่ดี ขาดการสานต่อจากเด็กรุ่นใหม่” (P6) 

2) ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้

ทำการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สิงห์บุรี ในส่วนของจุดด้อยของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ด้านสังคม วัฒนธรรมและ
ประเพณี พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เห็นว่า สิงห์บุรีมีวัฒนธรรมประเพณีไม่น่าสนใจสำหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ รวมไปถึงยังขาดการสร้างคุณค่าและการสืบทอดประเพณีที่ไม่ต่อเนื่อง ที่สำคัญ
คือ ขาดบุคคลหรือผู้นำที่ดีมาต่อยอดจึงทำให้สิ่งที่มีกลายเป็นจุดอ่อนไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากบท
สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

“ขาดการสร้างคุณค่าและการสืบทอดประเพณีท่ีไม่ต่อเนื่อง” (G1) 
“วัฒนธรรมประเพณีไม่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่” (G4) 
“ขาดบุคคลหรือผู้นำที่ดีมาต่อยอด” (P6) 

3) ด้านความปลอดภัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้

ทำการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สิงห์บุรี ในส่วนของจุดด้อยของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ด้านความปลอดภัย พบว่า 
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เห็นว่า ในพื้นที่ที่ติดกับถนนสายเอเชียมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจาก
เป็นถนนสายหลักของไทยที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้สัญจรไปภาคเหนือ ซึ่งการใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลจะหนาแน่นกว่าปกติจึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ  ซึ ่งสะท้อนให้เห็นได้จากบทสัมภาษณ์
ดังต่อไปนี้ 

“ในพ้ืนที่ที่ติดกับถนนสายเอเชียมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง” (P3) 

4) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้

ทำการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สิงห์บุรี ในส่วนของจุดด้อยของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
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พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เห็นว่า สิงห์บุรียังขาดการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน 
ยังไม่มีเส้นทางท่องเที่ยวที่ชัดเจน ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและคนรุ่นใหม่ที่จะ
พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากบท
สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

“การสร้างเรื่องราวของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่น่าสนใจ ขาดการเชื่อมโยงระหว่าง 
แหล่งท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน” (G2) 

“ยังไม่มีใครเข้ามาจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกัน” (G3) 
“ป้ายบอกทางน้อยไม่เชื่อมต่อกัน” (G4) 
“การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวควรได้รับการพัฒนา” (P2) 
“การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวลำบาก ไม่มีรถประจำทางไปจอดทุกที่” (P4) 
“การทำสื่อโฆษณาน้อย การเดินทางไม่ค่อยสะดวก” (P5) 
“ขาดคนรุ่นใหม่ที่จะมานำเสนอการท่องเที่ยวของจังหวัด” (P6) 

5) ด้านสินค้าและบริการ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้

ทำการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สิงห์บุรี ในส่วนของจุดด้อยของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ด้านสินค้าและบริการ พบว่า 
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เห็นว่า สินค้าที่มีไม่หลากหลาย มีความซ้ำกันในสินค้าเดียวกัน อีกทั้งยังขาด
การโฆษณาสินค้าข้ึนชื่ออ่ืนๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

“สินค้าในแต่ละชุมชนค่อนข้างซ้ำกัน” (G2) 
“ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน มีความซ้ำกัน” (G3) 
“สินค้าไม่หลากหลาย ราคาสูงในบางสินค้าและจับต้องยาก” (G4) 
“มีความซ้ำกันในสินค้าตัวเดียวกัน” (P1) 
“สินค้าไม่หลากหลาย มีความซ้ำกัน ขาดการโฆษณาสินค้าขึ้นชื่ออ่ืนๆ” (P3) 

4.14.3 แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาว
ไทยตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวจังหวัดสิงห์บุรี เพื ่อให้ทราบถึงภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี และนำมาซึ่งการเสนอแนวทางการเสริมสร้างการรับรู ้ภาพลักษณ์การ
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ท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้
แสดงความคิดเห็นในแต่ละด้าน ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.34 แสดงแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของแต่ละด้าน 

แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ 
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว   
1) สร้างอัตลักษณ์และชูจุดเด่นให้ชัดเจน รวมถึง
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับคนใน
พื้นที่ 

G1,G2,G6 P1,P2,P3,P6 

2) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการท่องเที่ยวให้
น่าสนใจ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น 

G1,G2,G3 P1,P3,P4,P5 

3) ควรส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม 

G3  

ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี   
1) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทำให้
นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นกระแส
ของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

G1  

2) ใช้จุดเด่นของความเป็นเมืองท่ีเรียบง่ายมา
นำเสนอแก่นักท่องเที่ยว 

G2  

3) ควรปลูกฝัง เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจให้
คนในจังหวัดเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

G6 P2 
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แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ 
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

ด้านความปลอดภัย   
1) ควรเพิ่มมาตรการการตรวจสอบความปลอดภัย
ให้มีความถี่มากขึ้น 

 P5 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว   
1) ควรเพิ่มการคมนาคมหรือการเดินทางโดยสาร
ด้วยรถประจำทางให้เชื่อมโยงมากขึ้น 

 P5 

2) ควรเพิ่มป้ายบอกเส้นทางให้มากขึ้น G4  
3) ควรให้ความรู้กับคนในพื้นที่ให้สามารถแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงและเชื่อมโยงกันได้ 

G6  

ด้านสินค้าและบริการ   
1) ควรมีข้อจำกัดของการทำงานของชาวต่างด้าว
ที่ผิดกฎหมาย ไม่ควรให้เข้ามาอยู่ในภาคบริการ
และด่านหน้าของแหล่งท่องเที่ยว 

 P2 

2) ควรบริการด้วยความเต็มใจ จริงใจ ไม่
หลอกลวง 

G6  

3) สินค้าต้องมีความสดใหม่ G6  
4) ควรติดป้ายบอกราคาสินค้าให้ชัดเจน G6  

 
1) ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้

ทำการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สิงห์บุรี ในส่วนของแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ด้าน
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เห็นว่า ควรสร้างอัตลักษณ์และชูจุดเด่น
ให้ชัดเจน รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับคนในพื้นที่ นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ยัง
กล่าวว่าควรส่งเสริมเรื่องงบประมาณด้านการท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จาก
บทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

“ปัจจุบันสิงห์บุรีต้องอาศัยเทรนการท่องเที่ยว กระแสการท่องเที่ยว ต้องอาศัยโลกโซเชียล  
คนในพ้ืนที่ต้องสามารถทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ได้” (G1) 
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“สิงห์บุร ีควรสร้างการรับรู ้แหล่งท่องเที ่ยวด้วยการใช้เกจิอาจา รย์ชื ่อดัง เพื ่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มากราบสักการะ พยายามสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสิงห์บุรี ให้เป็นเมืองเทพ 
ได้แก่ พระอินทร์ พระพรหม พระพิฆเนศ ควรใช้จุดเด่นเรื่อง พระนั่ง พระนอน พระยืน ในการสร้าง
ภาพลักษณ์” (G2) 

“เน้นการประชาสัมพันธ์ของทุกสื่อให้มากขึ้น จัดทำข่าวสารทางเทคโนโลยีให้ทันสมัย  
สื่อสารทาง IT ให้มากกว่านี้ ใช้สื่อทำคลิปให้เป็นที่รู้จัก” (G3) 

“ควรจัดพ้ืนที่ให้ชัดเจน” (G6) 
“ออกรายการเพื่อโปรโมทภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและนำเสนออัตลักษณ์ 

เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ” (P1) 
“พัฒนาและทำให้มีจุดเด่น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวรู้จักสิงห์บุรีมากขึ้น” (P2) 
“ต้องสร้างอัตลักษณ์ให้ชัดเจน ใหญ่อลังการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ การ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะกับจังหวัดสิงห์บุรีควรได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังควรให้ความสำคัญใน
การโปรโมทให้มากกว่านี้ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์” (P3) 

“ประชาสัมพันธ์ข่าวการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ผ่านเพจประจำจังหวัด” (P4) 
“อยากให้ทำสื่อโฆษณาให้มากขึ้น เช่น ทางอินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์” (P5) 
“ควรสร้างอัตลักษณ์ที่ชูจุดเด่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น บ้านระจันที่โดด

เด่นมากที่สุด คือ เรื่องวีรชน” (P6) 

2) ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้

ทำการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สิงห์บุรี ในส่วนของแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ด้านสังคม 
วัฒนธรรมและประเพณี พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เห็นว่า สิงห์บุรีควรพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นกระแสของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และใช้
จุดเด่นของความเป็นเมืองที่เรียบง่ายมานำเสนอแก่นักท่องเที่ยว รวมไปถึงควรปลูกฝัง เสริมความรู้ 
สร้างความเข้าใจให้คนในจังหวัดเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

“กระแสการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กำลังมา คือ ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมและเกิดการ
เรียนรู้ รวมถึงได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ” (G1) 

“ใช้จุดเด่นของความเป็นเมืองที่เรียบง่าย วิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ำที่ค่อนข้างสมบูรณ”์ (G2) 
“ควรส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นให้ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
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ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ควรเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กว้างขวางในชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว” (G6) 

“ต้องปลูกนิสัยของคนในจังหวัดให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นกระบอกเสียงบอกต่อสิ่งที่น่าสนใจ
ให้แก่น ักท่องเที ่ยว เพื ่อต้อนรับนักท่องเที ่ยวที ่จะมาบ้านเราโดยการพูดจากร ิยามารยาท                    
การยิ้มแย้มแจ่มใส” (P2) 

3) ด้านความปลอดภัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้

ทำการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สิงห์บุรี ในส่วนของแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ด้านความ
ปลอดภัย พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เห็นว่า ควรเพิ่มมาตรการการตรวจสอบความปลอดภัยให้มี
ความถี่มากข้ึน ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

“ควรเพิ่มมาตรการการตรวจสอบความปลอดภัยให้มีความถี่มากขึ้น” (P5) 

4) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้

ทำการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สิงห์บุรี ในส่วนของแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ด้านการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เห็นว่า ควรเพิ่มการคมนาคมหรือการเดินทาง
โดยสารด้วยรถประจำทางให้เชื่อมโยงมากขึ้น รวมถึงเพิ่มป้ายบอกเส้นทางให้มากขึ้น ตลอดจนให้
ความรู้กับคนในพื้นที่ให้สามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงและเชื่อมโยงกันได้ ซึ่งสะท้ อนให้
เห็นได้จากบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

“ควรเพ่ิมป้ายบอกเส้นทางให้มากขึ้น” (G4) 
“ควรให้ความรู้กับคนในพื้นที่ให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงและเชื่อมโยงกันได้” (G6) 
“ควรเพิ่มการคมนาคมหรือการเดินทางโดยสารด้วยรถประจำทางให้เชื่อมโยงมากข้ึน” (P5) 

5) ด้านสินค้าและบริการ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้

ทำการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สิงห์บุรี ในส่วนของแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ด้านสินค้า
และบริการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เห็นว่า ควรมีข้อจำกัดของการทำงานของชาวต่างด้าวที่ผิด
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กฎหมาย ไม่ควรให้เข้ามาอยู่ในภาคบริการและด่านหน้าของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการบริการด้วย
ความเต็มใจ จริงใจ ไม่หลอกลวง ในส่วนของสินค้าต้องมีความสดใหม่และควรติดป้ายบอกราคาสินค้า
ให้ชัดเจน ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

“ควรบริการด้วยความเต็มใจ จริงใจ ไม่หลอกลวง อีกท้ังสินค้าต้องมีความสดใหม่และควรติด
ป้ายบอกราคาสินค้าให้ชัดเจน” (G6) 

“ควรมีข้อจำกัดของการทำงานของชาวต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ไม่ควรให้เข้ามาอยู่ในภาค
บริการและด่านหน้าของแหล่งท่องเที่ยว” (P2) 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่างๆ ทำให้ผู้วิจัยได้ทราบมุมมองจากผู้ให้สัมภาษณ์ที่
แสดงความคิดเห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว รวมไปถึงความคิดเห็นในส่วน
ของแนวทางที่จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสิงห์บุรีให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวมากข้ึน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงข้อเสนอแนะไปใช้เพื่ออภิปรายผลและ
เสนอเป็นแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งใจ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี โดยจะกล่าวในบทถัดไป 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเมืองรองของไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาการรับรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีมีความสัมพันธ์ต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำจังหวัดสิงห์บุรี 
และ 2) เพ่ือเสนอแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทย
ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Research Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 400 ชุด ส่วนระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเสริมสร้างการ
รับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ซึ ่งประกอบไปด้วย 
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 12 ท่าน ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงทำการสรุปผลการศึกษา 
รวมถึงอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรอง
ของไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี” ผู้วิจัยได้ทำการสรุปผลการศึกษาวิจัยตามการนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 ดังนี้ 

5.1.1 สรุปผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไป

ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 มีสถานภาพโสด จำนวน 237 คิดเป็นร้อยละ 
59.3 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 ซึ่งผลการ
วิเคราะห์การศึกษาในส่วนนี้จะไม่นำไปทำการอภิปรายผล เนื่องจากผู้วิจัยได้ทำการสอบถามข้อมูล
จากนักท่องเที่ยว เพ่ือให้ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น 
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5.1.2 สรุปผลการศึกษาการรับรู ้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวด้านศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู ้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวด้านศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
รับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วยด้านย่อยต่างๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้าน
ชื่อเสียงและด้านกายภาพ 

5.1.3 สรุปผลการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสังคม วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสังคม วัฒนธรรมและ
ประเพณีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
รับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วยด้านย่อยต่างๆ ได้แก่ ด้านความเป็น
มิตร ด้านมรดกทางวัฒนธรรมและด้านการเรียนรู้ 

5.1.4 สรุปผลการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู ้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวด้านความปลอดภัยของ

นักท่องเที ่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที ่ยวจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า นักท่องเที ่ยวส่วนใหญ่รับรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วยด้านย่อยต่างๆ ได้แก่ ด้านการเดินทาง
ท่องเที่ยว ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยและด้านความสะอาด 

5.1.5 สรุปผลการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ รับรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วยด้านย่อยต่างๆ ได้แก่ ด้านความสะดวก 
ด้านการจราจรและด้านการเชื่อมโยง 

5.1.6 สรุปผลการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสินค้าและบริการ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวด้านสินค้าและบริการของ

นักท่องเที ่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที ่ยวจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า นักท่องเที ่ยวส่วนใหญ่รับรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วยด้านย่อยต่างๆ ได้แก่ ด้านความคุ้มค่า ด้าน
คุณภาพการบริการและด้านความเป็นเอกลักษณ์ 

5.1.7 สรุปผลการศึกษาการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งใจจะกลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีกในครั้งต่อไป
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

5.1.8 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อนำ
องค์ประกอบที่ได้ไปหาความีอิทธิพลต่อกัน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ท้ังหมด 4 ขั้นตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมี
ความสัมพันธ์อย่างเพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ ซึ่งจะพิจารณาค่าความเหมาะสมของ
ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin: KMO) และค่าสถิติของ
บาร์ทเลทท์ (Bartlett’s Test of Sphericity) 

สามารถสรุปได้ว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยนั้น มีค่าไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin: KMO) เท่ากับ 0.961 ซึ ่งมีค่า
มากกว่า 0.80 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันและเหมาะสมทีจ่ะวิเคราะห์องค์ประกอบมาก
ที่สุดและเมื่อทดสอบนัยสำคัญทางสถิติด้วยค่าบาร์ทเลทท์ (Bartlett’s Test of Sphericity) พบว่า 
ค่าไคสแควร์ที่ใช้ในการทดสอบมีค่าเท่ากับ 15409.219 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้
เห็นว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นข้อมูลจึงมีความเหมาะสม 
สามารถนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยได้ 

ขั้นตอนที่ 2 การสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
สำคัญ (Principle Component Analysis: PCA) เพ่ือหาตัวแปรที่มีความสำคัญ 

สามารถสรุปได้ว่า การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญ (Principle 
Component Analysis: PCA) โดยในแต่ละองค์ประกอบต้องมีค่าไอเกนมากกว่า 1 ขึ้นไป ผู้วิจัยจึงได้
ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบออกมาได้ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ มีค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 1.106-21.782 
และมีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 69.857 สามารถอธิบายได้ว ่า องค์ประกอบทั ้งหมด               
5 องค์ประกอบ สามารถเป็นองค์ประกอบของการรับรู้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ร้อยละ 
69.857 

ขั้นตอนที่ 3 การหมุนแกนองค์ประกอบและอธิบายความหมายขององค์ประกอบ 
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โดยผู้วิจัยได้ทำการหมุนแกนองค์ประกอบ เพื่อให้ตัวแปรมีลักษณะที่ชัดเจนมากขึ้น โดยทำ
การหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) และ
กำหนดองค์ประกอบในการหมุนแกนไว้ 5 องค์ประกอบ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.1 

ตารางท่ี 5.1 แสดงตัวแปรที่ได้จากการสกัดองค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 
รายด้านย่อยภายใน

องค์ประกอบ 
ตัวแปรที่ได้จากการสกัด

องค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 1                  
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว          
ประกอบด้วย 3 ด้านย่อย 6 ตัวแปร  

1) ด้านความสะดวก 1) การเข้าถึงได้ง่ายของแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง  
2) การคมนาคมขนส่งที่
ครอบคลุมการเดินทาง 

 2) ด้านการจราจร 3) การจัดการจราจรเพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว  
4) แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมี
ที่จอดรถเพียงพอและ
ปลอดภัย 

 3) ด้านการเชื่อมโยง 5) โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมที่เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ง่าย 
6) การเดินทางเชื่อมโยง
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวมีความ
สะดวกเข้าถึงได้ง่าย 
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องค์ประกอบที่ 
รายด้านย่อยภายใน

องค์ประกอบ 
ตัวแปรที่ได้จากการสกัด

องค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 2                   
ด้านความปลอดภัย      
ประกอบด้วย 4 ด้านย่อย 11 ตัว
แปร 

1) ด้านการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

1) ความปลอดภ ัยจากการ
คมนาคมขนส่ง  
2) ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
3) ความปลอดภัยจากความ
รุนแรงทางการเมือง 

 2) ด้านมาตรการรักษา
ความปลอดภัย  

4) การรักษาความปลอดภัย
โดยมีเจ้าหน้าที่/ตำรวจอย่าง
เพียงพอ  
5)  ร ะบบการร ั กษาความ
ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว  
6)  การต ิดป ้ายคำเต ือนสิ่ ง
อันตรายให้แก่ นักท่องเที่ยว 

 3) ด้านความสะอาด  7) ความสะอาดของอาหาร
และเครื่องดื่ม  
8) ความสะอาดภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 4) ด้านความเป็นมิตร 9)  ผ ู ้ ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ท า ง ก า ร
ท่องเที่ยวมีน้ำใจ  
10)  ผ ู ้ ใ ห ้ บ ร ิ ก า รทา งการ
ท ่อง เท ี ่ ยวพร ้อมให ้ความ
ช่วยเหลือและ  
11)  ผ ู ้ ใ ห ้ บ ร ิ ก า รทา งการ
ท่องเที่ยวมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
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องค์ประกอบที่ 
รายด้านย่อยภายใน

องค์ประกอบ 
ตัวแปรที่ได้จากการสกัด

องค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 3                  
ด้านสินค้าและบริการ   
ประกอบด้วย 3 ด้านย่อย 6 ตัวแปร 

1) ด้านความคุ้มค่า 1)  ค ุ ณภ าพขอ งส ิ น ค ้ า ที่
เหมาะสมกับราคา  
2)  ร ูปล ักษณ์ ของส ินค ้ าที่
สวยงามและเหมาะสมกับ
ราคา 

 2) ด้านคุณภาพการ
บริการ  

3)  ค ว า ม เ ต ็ ม ใ จ ใ น ก า ร
ให้บริการ 
4)  ก า ร ด ู แ ล เ อ า ใ จ ใ ส่
นักท่องเที่ยว  
5) การส่งมอบบริการที ่ เป็น
เลิศ 

 3) ด้านความเป็น
เอกลักษณ์  

6) สินค้าและบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ที่แสดง
ถึงความเป็นไทย 

องค์ประกอบที่ 4                  
ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี           
ประกอบด้วย 2 ด้านย่อย 6 ตัวแปร 
 

1) ด้านมรดกทาง
วัฒนธรรม  

1) วิถีชีวิตความเป็นอยู่  
2)  ว ั ฒ น ธ ร ร ม ที่ ม ี ค ว า ม
หลากหลาย  
3)  การอน ุร ักษ ์ว ัฒนธรรม
ดั้งเดิม  
4) คุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

 2) ด้านการเรียนรู้  5) เทศกาลและประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ ์
6) ประสบการณ์การถ่ายทอด
ความรู้ของคนในท้องถิ่น 
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องค์ประกอบที่ 
รายด้านย่อยภายใน

องค์ประกอบ 
ตัวแปรที่ได้จากการสกัด

องค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 5                  
ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว            
ประกอบด้วย 2 ด้านย่อย 6 ตัวแปร 

1) ด้านคุณภาพ 1)  ค ว า ม ส ม บ ู ร ณ ์ ข อ ง
ทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ  
2)  ความงดงามของแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน  
3) ความตื่นตาตื่นใจกับแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
4) ความตื่นตาตื่นใจกับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน 

 2) ด้านชื่อเสียง  5) ชื่อเสียงของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
6) ชื่อเสียงของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน 

ขั้นตอนที่ 4 สรุปรายละเอียดค่าไอเกน (Eigen Value) ของแต่ละองค์ประกอบและจัดลำดับ
ความสำคัญ ผู้วิจัยจึงนำเสนอโดยเรียงตามองค์ประกอบ 

สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5  
องค์ประกอบ เรียงลำดับความสำคัญตามผลของค่าไอเกนได้ดังนี้ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมี
ค่าไอเกนสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความปลอดภัย ด้านสินค้าและบริการ ด้านสังคม วัฒนธรรมและ
ประเพณีและด้านที่มีค่าไอเกนต่ำสุด คือ ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และเม่ือผู้วิจัยทำการหมุน
แกนเพื่อหาองค์ประกอบในขั้นตอนที่ 3 จะมีบางตัวแปรที่ไม่ปรากฎอยู่ในตารางการสกัดองค์ประกอบ
เนื่องจากมีค่าองค์ประกอบต่ำกว่า 0.5 คือ ตัวแปรในด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี ได้แก่ ตัว
แปรที่ B412=ผู้ให้บริการทางการท่องเที ่ยวพร้อมให้การต้อนรับ B617=การเรียนรู้กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และB618=การเรียนรู้ประสบการณ์ และตัวแปรในด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 
A37=การจัดระเบียบของแหล่งท่องเที่ยว A38=สภาพแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยว จึงทำให้ 5 ตัว
แปรนี้ไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้ 
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5.1.9 สรุปผลการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีต่อ
การตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

จากผลการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีต่อการตั้งใจ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ำ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์ในแต่ละด้านและ
จัดลำดับความสำคัญตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำมากที่สุด  ผู้วิจัยสามารถสรุป
ได้ทั้งหมด 5 ด้าน ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5.2 แสดงตัวแปรในแต่ละด้านที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

การรับรู้ภาพลักษณ์ ตัวแปรที่มีอิทธิพล 
จัดลำดับ

ความสำคัญ 

1) ด้านความปลอดภัย 1) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงผ ู ้ให ้บริการ
ทางการท ่อง เท ี ่ ยวพร ้อมให ้ ความ
ช่วยเหลือ 
2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสะอาดของ
อาหารและเครื่องดื่ม  
3) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงผ ู ้ให ้บริการ
ทางการท่องเที่ยวมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
4) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงความสะอาด
ภายในแหล่งท่องเที่ยว 

ลำดับที่ 1 

2) ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 1) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงช ื ่อเส ียงของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความงดงามของ
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน 
3) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงความสมบูรณ์
ของทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 
4) นักท่องเที ่ยวตื ่นตาตื ่นใจกับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน 

ลำดับที่ 2 



 147 

การรับรู้ภาพลักษณ์ ตัวแปรที่มีอิทธิพล 
จัดลำดับ

ความสำคัญ 

3) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการจัดการจราจร
เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  
2) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงการเดินทาง
เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวมีความ
สะดวกเข้าถึงได้ง่าย  
3) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเข้าถึงได้ง่าย
ของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง 

ลำดับที่ 3 

4) ด้านสินค้าและบริการ 1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความเต็มใจใน
การให้บริการ 
2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงสินค้าและบริการ
ในแหล่งท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ท่ีแสดงถึง
ความเป็นไทย 
3) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงรูปลักษณ์ของ
สินค้าท่ีสวยงามและเหมาะสมกับราคา 

ลำดับที่ 4 

5) ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ 
2) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงเทศกาลและ
ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

ลำดับที่ 5 

จากตารางที่ 5.2 แสดงให้เห็นถึงตัวแปรในแต่ละด้านที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยว
ซ้ำซึ่งจำนวนตัวแปรที่สนับสนุนสมมติฐานมากที่สุด คือ ตัวแปรในองค์ประกอบด้านความปลอดภัย
และด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยแต่ละด้านมีจำนวนตัวแปร 4 ตัวแปรเท่ากันและทั้ง 2 ด้าน
นี้เป็นด้านที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรีมากท่ีสุด 
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5.1.10 สรุปผลการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในผลการสัมภาษณ์เรื ่องของจุดเด่น จุดด้อยและแนวทางการ
เสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีที่ได้จากการสัมภาษณ์ในบทที่ 4 หัวข้อที่ 
4.14 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในข้อที่ 2 คือ เพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี  โดยผู้วิจัยได้ทำการ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาในประเด็นต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) จุดเด่นที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

(1) ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
สิงห์บุร ีมีแหล่งท่องเที ่ยวที ่โดดเด่นในเรื ่องการท่องเที ่ยวเชิงประวัต ิศาสตร์ 

โบราณสถานมีชื ่อเสียงและเป็นที่รู ้จัก นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์ของเมืองที่
ชัดเจนด้วยการนำเสนอเรื่องราวของการสู้รบของชาวบ้านบางระจัน 

(2) ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 
สิงห์บุรีมีความเป็นอยู่ของผู้คนที่เรียบง่าย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมที่หลากหลายและช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีที ่มี
เอกลักษณ์ไว้ 

(3) ด้านความปลอดภัย 
การท่องเที่ยวในสิงห์บุรีมีความปลอดภัยสูง มีการดูแลรักษาความปลอดภัยโดย

เจ้าหน้าที่ ตลอดจนมีการส่งเสริมและฝึกฝนประชาชนให้มีจิตอาสาในการดูแลความปลอดภัย
แก่นักท่องเทีย่ว 

(4) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
สิงห์บุรีมีการเดินทางสะดวก เพราะจังหวัดมีขนาดเล็ก รวมถึงถนนหนทางสามารถ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ทุกแหล่ง 

(5) ด้านสินค้าและบริการ 
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สินค้ามีคุณภาพและเหมาะสมกับราคา ตลอดจนมีการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ด้วย
การใช้ภาษาสมัยก่อน เพ่ือให้เข้ากับบรรยากาศการท่องเที่ยว 

2) จุดด้อยที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

(1) ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
คนในพื้นที ่ไม่เข้าใจการท่องเที ่ยวอย่างแท้จริงว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวมี

ประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ในพื้นที่ได้ อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวบางแหล่งยังไม่ได้รับการ
พัฒนาและไม่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ รวมไปถึงความไม่เป็นระเบียบของแหล่ง
ท่องเที่ยว ไม่มีการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน ตลอดจนความไม่สะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ผู ้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความเห็นถึงข้อจำกัดเรื ่องของงบประมาณจากภาครัฐที่
จัดสรรมาให้ไม่เต็มที ่

(2) ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 
สิงห์บุรีมีวัฒนธรรมประเพณีไม่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ รวมไปถึงยัง

ขาดการสร้างคุณค่าและการสืบทอดประเพณีท่ีไม่ต่อเนื่อง ที่สำคัญคือ ขาดบุคคลหรือผู้นำที่ดี
มาต่อยอดจึงทำให้สิ่งที่มีกลายเป็นจุดอ่อนไป 

(3) ด้านความปลอดภัย 
ในพื้นที่ที่ติดกับถนนสายเอเชียมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  เนื่องจากเป็นถนนสาย

หลักของไทยที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้สัญจรไปภาคเหนือ ซึ่งการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล
จะหนาแน่นกว่าปกติจึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ 

(4) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
สิงห์บุรียังขาดการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ยังไม่มีเส้นทาง

ท่องเที่ยวที่ชัดเจน ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและคนรุ่นใหม่ที่จะพัฒนาการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

(5) ด้านสินค้าและบริการ 
สินค้าท่ีมีไม่หลากหลาย มีความซ้ำกันในสินค้าตัวเดียวกันและขาดการโฆษณาสินค้า

ขึ้นชื่ออ่ืนๆ 
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3) แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

(1) ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
ควรสร้างอัตลักษณ์และชูจุดเด่นให้ชัดเจน รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวให้กับคนในพื้นที่ นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ยังกล่าวว่าควรส่งเสริมเรื่องงบประมาณ
ด้านการท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม 

(2) ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 
สิงห์บุรีควรพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ 

เนื่องจากเป็นกระแสของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และใช้จุดเด่นของความเป็นเมืองที่เรียบ
ง่ายมานำเสนอแก่นักท่องเที่ยว รวมไปถึงควรปลูกฝัง เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจให้คนใน
จังหวัดเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

(3) ด้านความปลอดภัย 
ควรเพิ่มมาตรการการตรวจสอบความปลอดภัยให้มีความถี่มากข้ึน 

(4) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ควรเพิ่มการคมนาคมหรือการเดินทางโดยสารด้วยรถประจำทางให้เชื่อมโยงมากขึ้น 

รวมถึงเพิ่มป้ายบอกเส้นทางให้มากขึ้น ตลอดจนให้ความรู้กับคนในพื้นที่ให้สามารถแนะนำ
สถานที่ท่องเทีย่วใกล้เคียงและเชื่อมโยงกันได้ 

(5) ด้านสินค้าและบริการ 
ควรมีข้อจำกัดของการทำงานของชาวต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ไม่ควรให้เข้ามาอยู่ใน

ภาคบริการและด่านหน้าของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการบริการด้วยความเต็มใจ จริงใจ ไม่
หลอกลวง ในส่วนของสินค้าต้องมีความสดใหม่และควรติดป้ายบอกราคาสินค้าให้ชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวนั ้นจำเป็นต้องอาศัยการรับรู้
ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านศักยภาพของ
แหล่งท่องเที ่ยว ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี ด้านความปลอดภัย ด้านการเ ข้าถึงแหล่ง
ท่องเที ่ยว และด้านสินค้าและบริการ ซึ ่งจากผลการวิจัยในเชิงปริมาณที ่ได้จากการสอบถาม
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า นักท่องเที่ยวรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวในทุกด้านอยู่ในระดับมาก จึงแสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์การ
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ท่องเที่ยวและใช้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวช่วยประกอบการตัดสินใจว่าจะกลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีกครั้ง 
ดังนั้น การเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
มากขึ้นและใช้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ผู้วิจัย
จึงเห็นว่า การเสริมสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีควรมีการผลักดันให้มี
การปฏิบัติได้จริงตามแนวทางที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาต่อยอดให้เกิดภาพลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเจน 
ด้วยการบริหารจัดการ สร้างแนวทาง ปฏิบัติตามกลยุทธ์ วางแผนและกำหนดนโยบาย เพื่อรักษา
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้คงไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ดังนั้น แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังนี้ 

1) แนวทางการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ไว้วางใจในเรื่องความปลอดภัย หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรื่องการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สิน ต้องมีการกำกับและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยให้
รัดกุมมากข้ึน 

2) แนวทางการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับคนในพื้นที่ เพื่อให้คน
ในพื้นที่มองเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากงานที่ทำอยู่ โดย
การนำคนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว ร่วมกันพัฒนา รับผิดชอบ ช่วยกันมอง
หาอัตลักษณ์ที่มีอยู่ นำเสนออัตลักษณ์ชูจุดเด่นให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเกิดความสนใจ รวมถึงการ
จัดระเบียบภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาด เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อยกระดับศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับ 

3) แนวทางการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถประจำทางให้ครอบคลุมการ
เดินทาง เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น สามารถเดินทาง
มาด้วยตนเองได้ รวมถึงส่งเสริมให้คนในชุมชนช่วยกันพัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังต้อง
ให้ความรู้กับคนในพื้นท่ีเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อที่จะสามารถแนะนำให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 

4) แนวทางการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและควบคุมการเข้ามาของแรงงาน
ต่างชาติในภาคบริการ เพื่อให้สินค้าตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด 
โดยเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเพื่อความสดใหม่ อีกทั้งยังต้องเข้มงวดกับการเข้ามาทำงาน
ของแรงงานต่างชาติในภาคบริการ เพ่ือให้การบริการยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี 

5) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์จะเกิดได้โดยชุมชนและคนในพ้ืนที่ ช่วยกันระดมสมองและลงความเห็นจนเกิดกิจกรรม
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ที่นำมาสู่การเรียนรู้ โดยการนำเสนอวิถีชีวิตพื้นบ้าน ใช้จุดเด่นของความเรียบง่ายและการเกษตรเข้า
มาเสริมความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆจะช่วยเพ่ิมทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว 
เป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำเดิม รวมถึงพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่เพ่ือต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ให้น่าสนใจ ซึ่งจะ
เป็นการสร้างคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีให้สืบทอดต่อไป 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

5.2.1 อภิปรายผลการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีต่อการตั้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี โดยการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ด้าน
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 2) ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 3) ด้านความปลอดภัย 4) ด้าน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และ5) ด้านสินค้าและบริการ พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นต่อ
การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทั้งหมด 5 ด้านอยู่ในระดับมาก ส่งผลให้การรับรู้ภาพลักษณ์มี
อิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 
แสดงได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งใจจะกลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีกในครั้งต่อไปโดย
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ฤดี หลิมไพโรจน์ และ ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว 
(2558) ได้ทำการศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาถึงอิทธิพลของภาพลักษณ์และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่า ความพึงพอใจด้านสิ่งดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยว
ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับมากที่สุด ตามด้วยความพึงพอใจ
ต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย และ
ภาพลักษณ์ด้านของที่ระลึก อยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ จิรายุทธ์ สนดา 
(2557) ได้ทำการศึกษาเรื ่องภาพลักษณ์ของการท่องเที ่ยวและการรับรู ้การประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์อิทธิพลของภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและอิทธิพลของการรับรู้การประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งผลจากการศึกษา
พบว่า การรับรู้การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดส่งผลต่อการเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวในจังหวัด
จันทบุรีอยู่ในระดับมากที่สุด ตามด้วยภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในด้านงบประมาณการท่องเที่ยว
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และภาพลักษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Moniz et 
al. (2017) ได้ทำการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา
ของอะซอเรส โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อทำความเข้าใจภาพรวมของอะซอเรสในฐานะที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญและเพ่ือยืนยันระดับความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ซึ่ง
ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจที่
จะแนะนำและตั้งใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง 2) ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะแนะนำ
หรือการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ นอกจากนี้การศึกษาวิจัยยังตรวจสอบได้ว่านักท่องเที่ ยวส่วนใหญม่ี
ความพึงพอใจมากกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของอะซอเรส 

5.2.2 อภิปรายผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อนำองค์ประกอบไปวิเคราะห์การมี
อิทธิพล 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อนำองค์ประกอบไปวิเคราะห์การมีอิทธิพลของการรับรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว สามารถแบ่งได้ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้าน
ความปลอดภัย ด้านสินค้าและบริการ ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีและด้านศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศลิษา ธีรานนท์ และ เจริญชัย เอกมาไพศาล (2559) ได้
ทำการศึกษาเร ื ่องภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวที ่ม ีผลต่อการตัดสินใจกลับมาท่องเที ่ยวซ ้ำใน
กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรณีศึกษาภายหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง 
พ.ศ. 2556-2557 ซึ่งทำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจจากปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของการ
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีจำนวน 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ด้านสภาพแวดล้อม 2) 
ภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว 3) ภาพลักษณ์ด้านปัจจัยการพัฒนาและ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว 4) ภาพลักษณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 5) ภาพลักษณ์ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

5.2.3 อภิปรายผลการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มี
ต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

จากการวิเคราะห์ผลความมีอิทธิพลของการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีต่อการตั้งใจ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ำ สามารถอภิปรายผลการวิเคราะห์ตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์ในแต่ละด้านว่ ามี
ความสอดคล้องหรือมีความแตกต่างจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา โดยผู้วิจัยสามารถสรุปได้
ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ 
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1) ด้านความปลอดภัย ได้แก่ 1.1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว
พร้อมให้ความช่วยเหลือ 1.2) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถึงความสะอาดของอาหารและเครื ่องดื ่ม 1.3) 
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวมีมนุษย์สัมพันธ์ดี และ1.4) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความ
สะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยว
ซ้ำ ซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับการศ ึกษาของTapachai and Waryszak (2000) พบว ่า กล ุ ่มต ัวอย ่าง
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เหตุผลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ดีของการ
ท่องเที่ยวไทยว่า คนไทยเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว อีกท้ังยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามน่าดึงดูด แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ ตลอดจนยังมีชุมชนความเป็นอยู่ที ่อบอุ่นยังไม่ถูกทำลาย เมื่อ
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทย จึงรู้สึกได้ถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริง  อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับ Henkel et al. (2006) ที่ได้ทำการศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในมุมมองของนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม โดดเด่นในเรื่องของความเป็นมิตรของผู้คน อีกท้ังประเทศไทยยัง
มีแหล่งสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชื ่อเสียงและนักท่องเที่ยวสนใจมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค
เดียวกัน  

ซึ ่งแตกต่างจากการศึกษาของการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย (2555)  ที ่ได้
ทำการศึกษาเรื ่องการใช้สื ่อและการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติที ่เพิ ่งเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั ้งแรกและกลุ ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคยเดินทางมาประเทศไทยซ้ำ ให้เหตุผลว่า การพิจารณาถึงคุณลักษณะ
ของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  พบว่า ภาพลักษณ์
ด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งภาพภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี ซึ่งภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยเป็นภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างไมด่ี
นัก ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยส่วนบุคคลและความปลอดภัยที่เกิดจากการจลาจล รวมไปถึงความ
ปลอดภัยในเรื่องของความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนความสะอาดโดยรวมทั่วไป ได้แก่ 
มลภาวะทางอากาศ และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการทำให้นักท่องเที่ยวรับรู้ภาพลักษณ์กา ร
ท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ดีขึ้น จำเป็นต้องอาศัยการจัดการขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในการควบคุม ออกกฎเกณฑ์ พร้อมทั้งตรวจสอบ
มาตรการด้านความปลอดภัยในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านความสะอาด และ
ด้านเสถียรภาพทางการเมือง  

อีกทั ้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ มรกต กำแพงเพชรและคณะ (2559) ได้
ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
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ภักดีต่อแหล่งท่องเที ่ยวของนักท่องเที ่ยวชาวจีนสูงสุด คือ ความพึงพอใจในแหล่งท่องเที ่ยว 
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว คุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว และความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
ตามลำดับที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของ
ความภักดีต่อแหล่งท่องเที ่ยวได้ ร้อยละ 39.2 ดังนั ้นนักท่องเที ่ยวชาวจีนมีความมั ่นใจในความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยวภาคตะวันออก และสอดคล้องกับการศึกษาของ ฤดี หลิมไพโรจน์ และ ไกร
ฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจาก
การศึกษาวิจัยพบว่า ความพึงพอใจด้านสิ่งดึงดูดของแหล่งท่องเที่ ยวส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามากท่ีสุด ตามด้วยภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

2) ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 2.1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงชื่อเสียงของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 2.2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น 2.3) นักท่องเที ่ยวรับรู้ถึงความสมบูรณ์ของทัศนียภาพของแหล่งท่องเที ่ยวทาง
ธรรมชาติ และ 2.4) นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยตัวแปรดังกล่าว
เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (2555) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องการใช้สื่อและการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่งเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก
และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคยเดินทางมาประเทศไทยซ้ำ ให้เหตุผลว่า การพิจารณา
ถึงคุณลักษณะของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
พบว่า ภาพลักษณ์ด้านคุณภาพ ความสวยงาม และสิ่งดึงดูดใจทางแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  ซึ่ง
ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวที ่โดดเด่นด้านความสวยงามทางธรรมชาติ และการมี
ทรัพยากรเป็นสิ่งดึงดูดด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสีตลา เขมะภาตะพันธ์ 
(2558) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อและการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นและ
เป็นที่น่าดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
เช่น ไร่นา ป่าเขา เป็นต้น มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นที่อบอุ่น ทำให้นักท่องเที่ยวต้องการที่จะมาสัมผัสแหล่ง
ท่องเที่ยวของไทยเพ่ือตอบสนองความต้องการของตน  

ซึ ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Cooper et al. (2008) ได้ศึกษาถึงปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว พบว่า ภาพลักษณ์ด้านประสบการณ์ เป็นภาพลักษณ์ที่
นักท่องเที่ยวกล่าวถึงความเป็นมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว ในการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก
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ให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยว
ยามค่ำคืนที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปฤณฑร กิ่งทอง (2559) ได้ทำการศึกษา
เกี่ยวกับความคาดหวังกับการรับรู้เกี ่ยวกับภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย กรณีศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ด้านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ว่าเป็นสิ่งดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นแล้วเกิดความประทับใจ อาจเป็นสิ่งที่ตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งสิ ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ได้แก่ ทัศนียภาพอันสวยงามของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงความมีคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือแหล่งท่องเที่ยว
ที่มนุษย์สร้างขึ้น  

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ศลิษา ธีรานนท์ และ เจริญชัย เอกมาไพศาล (2559) 
ได้ทำการศึกษาเรื ่องภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวที ่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาท่องเที ่ยวซ้ำใน
กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรณีศึกษาภายหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง 
พ.ศ. 2556-2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวในสายตา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤติตกาลทาง
การเมือง พ.ศ. 2556-2557 ที่มีต่อการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ภาพลั กษณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีตัวแปรเรื ่องของศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอยู ่ภายใต้ ซึ ่งส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ฤดี หลิมไพโรจน์ และ ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง
อิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มีต่อความ
ตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่า ความพึงพอใจด้านสิ่ง
ดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามากที่สุด ตามด้วย
ภาพลักษณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 3.1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการจัดการจราจร
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 3.2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความสะดวกเข้าถึงได้ง่าย และ3.3) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการเข้าถึงได้ง่ายของแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง โดยตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2555) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องการใช้สื่อ
และการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เพิ่งเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคยเดินทางมา
ประเทศไทยซ้ำให้เหตุผลว่า การพิจารณาถึงคุณลักษณะของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า ภาพลักษณ์ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
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ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ค่อนข้างดีในเรื ่องของความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
เนื่องจากการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของไทยมีระบบคมนาคมที่ครอบคลุมการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถ
โดยสารประจำทาง เครื่องบิน รถไฟ เรือ เป็นต้น ดังนั้นผลการศึกษาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยนี้ จะสามารถเป็นเครื่องตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้ยังคงชัดเจนในใจของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติมากขึ้น อีกทั้งภาพลักษณ์จะเป็นตัวขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้
อย่างรวดเร็ว  

ซึ ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสีตลา เขมะภาตะพันธ์ (2558) ได้ทำการศึกษา
เกี่ยวกับการเปิดรับสื่อและการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
พบว่า ภาพลักษณ์การเดินทาง เป็นภาพลักษณ์ของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยการคมนาคมของ
ไทยที่มีความสะดวกสบาย ซึ่งเป็นการเดินทางด้วยระบบการขนส่งสาธารณะที่รัฐบาลไทยได้จัดทำเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยเครื่องบิน เรือ รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รถ
โดยสารปรับอากาศ และรถแท็กซี่ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปฤณฑร กิ่งทอง (2559) ได้
ทำการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังกับการรับรู้เกี ่ยวกับภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 
กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่มี
ความสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆได้ โดยการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวจะต้องมีความสะดวกและมีความปลอดภัย โดยพิจารณาจากการใช้ระบบขนส่งประเภทใด
จึงจะเหมาะสมในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เช่น ขนส่งด้วยรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เรือ เป็นต้น  

อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ศลิษา ธีรานนท์ และ เจริญชัย เอกมาไพศาล 
(2559) ได้ทำการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำใน
กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรณีศึกษาภายหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง 
พ.ศ. 2556-2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวในสายตา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤติตกาลทาง
การเมือง พ.ศ. 2556-2557 ที่มีต่อการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้าน
ปัจจัยการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีตัวแปรความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
อยู่ภายใต้ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและการตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ำ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

4) ด้านสินค้าและบริการ ได้แก่ 4.1) นักท่องเที ่ยวรับรู ้ถ ึงความเต็มใจในการ
ให้บริการ 4.2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงสินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความ
เป็นไทยและ4.3) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่เหมาะสมกับราคา โดยตัวแปรดังกล่าวเป็น
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  Tapachai and 
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Waryszak (2000) พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้
เหตุผลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทยว่า มีสินค้าราคาถูกและมีคุณภาพเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Henkel et al. (2006) ที่ได้ทำการศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยใน
มุมมองของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย 
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม โดดเด่นในเรื่องของความเป็นมิตรของผู้คน 
รวมถึงการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศมีค่าใช้จ่ายระหว่างการพำนักอยู่ในราคาถูก อีกทั้ง
ประเทศไทยยังมีแหล่งสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงและนักท่องเที่ยวสนใจมากกว่าประเทศอ่ืน
ในภูมิภาคเดียวกัน  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สีตลา เขมะภาตะพันธ์ (2558) ได้ทำการศึกษา
เกี่ยวกับการเปิดรับสื่อและการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
พบว่า ภาพลักษณ์สินค้าและบริการ เป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว จำเป็นต้องมีความหลากหลาย มี
คุณภาพ มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม มีความสะอาด และมีการตั้งราคาที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการ เพ่ือ
ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของไทย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Cooper et al. (2008) ได้ศึกษาถึงปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที ่มีอิทธิพลต่อการท่องเที ่ยว พบว่า 
ภาพลักษณ์ด้านราคาและสภาพแวดล้อม เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวกล่าวถึงราคาสินค้าที่มีความ
เหมาะสมกับคุณภาพและเป็นมาตรฐาน รวมไปถึงการได้สัมผัสอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีสิ่ง
ปฏิกูล ตลอดจนสามารถเดินเที่ยวชมธรรมชาติได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปฤณฑร กิ่งทอง 
(2559) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังกับการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ผจญภัย กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ด้านคุณภาพการบริการ เป็นการ
บริการของแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการดูแลใจใส่นักท่องเที่ยว ความเต็มใจในการให้บริการ การให้
ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้  

อีกทั ้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ฤดี หลิมไพโรจน์ และ ไกรฤกษ์ ปิ ่นแก้ว 
(2558) ได้ทำการศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจากการศึกษาวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจด้านสิ ่งดึงดูดของแหล่งท่องเที ่ยวส่งผลต่อการกลับมาเที ่ยว ซ้ำที ่จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยามากที่สุด ตามด้วยภาพลักษณ์ด้านของที่ระลึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

5) ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี ได้แก่ 5.1) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่และ5.2) นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงเทศกาลและประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ โดยตัวแปรดังกล่าวเป็นตัว
แปรที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของการท่องเที่ยวแห่ง
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ประเทศไทย (2555) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องการใช้สื ่อและการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่งเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก
และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคยเดินทางมาประเทศไทยซ้ำ ให้เหตุผลว่า การพิจารณา
ถึงคุณลักษณะของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
พบว่า ภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของคนไทย เช่น ความมีมิตรไมตรี 
ความอ่อนน้อมถ่อนตน ความอ่อนโยน และความประณีตละเอียดอ่อน อีกทั้งประเทศไทยยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติจึงมีทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์เหล่านี้ที่ตนได้รู้สึกและได้สัมผัส ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Cooper et al. (2008) ได้ศึกษาถึงปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว พบว่า 
ภาพลักษณ์ด้านสังคม เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวกล่าวถึงประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นว่ามี
ความเป็นมิตร มีน้ำใจ ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี ตลอดจนคนในชุมชนมีความสมัคร
สมานสามัคค ีและภาพลักษณ์ด้านการเรียนรู้ เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตใหม่ๆ หรือนักท่องเที่ยวอาจเกิดความชอบในวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่งจะเป็นการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนั้น  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปฤณฑร กิ่งทอง (2559) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ
ความคาดหวังกับการรับรู้เกี ่ยวกับภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย กรณีศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ ่งได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ด้านสิ ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที ่ยว ว่าเป็นสิ ่งดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นแล้วเกิดความประทับใจ อาจเป็นสิ่งที่ตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที ่ยว ซึ ่งสิ ่งที ่ดึงดูดใจนักท่องเที ่ยว ได้แก่ วิถีชีวิตของคนท้องถิ ่นที ่ด ึงดูด
นักท่องเที่ยวให้ได้ไปสัมผัส เช่น การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เทศกาลงานประเพณีที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ เป็นต้น  

ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ เกศสุณีย์ สุขพลอย (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่องการ
เปรียบเทียบภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและผลกระทบต่อการบอกต่อของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
และสตูลในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง มีระดับความคิดเห็นภาพลักษณ์ในแต่ละด้านของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของ
จังหวัดตรัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งก่อสร้าง ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดสตูล มีระดับ
ความคิดเห็นภาพลักษณ์ในแต่ละด้านของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดสตูล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านพืชพันธ์และสัตว์ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งก่อสร้าง 
ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดตรังและสตูล มีระดับความคิดเห็นต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากต่อจังหวัดตรังและ
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สตูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สิ่งที่แตกต่างกับการศึกษาของผู้วิจัย คือ ด้านวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์มีอิทธิพลกับการบอกต่อ ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

5.2.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวเมืองรองของไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี  เพื่อ
เสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว 

  1) แนวทางการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ไว้วางใจในเรื่องความปลอดภัย หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรื่องการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สิน ต้องมีการกำกับและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยให้
รัดกุมมากขึ้น โดยแนวทางที่ได้มีความสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงปริมาณที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับรู้ถึง
ผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวพร้อมให้ความช่วยเหลือมีมนุษย์สัมพันธ์ดี รวมถึงมั่นใจในความสะอาด
ของอาหารเครื่องดื่มและความสะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวต่างๆที่ดีแล้วนั้น ทำให้นักท่องเที่ยวลงความเห็นว่า ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยมีอิทธิพล
ต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ  

ซึ ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับผลการศึกษาของ การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย 
(2555) ที่สรุปประเด็นเกี่ยวกับการใช้สื่อและการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยว่า 
ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี ซึ่ง
ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยเป็นภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างไม่ดีนัก ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยส่วน
บุคคลและความปลอดภัยที่เกิดจากการจลาจล รวมไปถึงความปลอดภัยในเรื่องของความสะอาดของ
อาหารและเครื ่องดื ่ม ตลอดจนความสะอาดโดยรวมทั ่วไป ดังนั ้นการทำให้นักท่องเที ่ยวรับรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวของประเทศไทยได้ดีขึ ้น จำเป็นต้องอาศัยการจัดการขององค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในการควบคุม ออกกฎเกณฑ์ 
พร้อมทั้งตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้าน
ความสะอาด และด้านเสถียรภาพทางการเมือง เป็นต้น และยังเป็นไปในแนวทางเดียวกับผลการศึกษา
ของ สีตลา เขมะภาตะพันธ์ (2558) ที่สรุปประเด็นเก่ียวกับการเปิดรับสื่อและการรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนว่า ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในการเดินทาง
ท่องเที่ยว ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างไม่ดีในด้านความปลอดภัย เช่น ความปลอดภัยส่วน
บุคคล รวมถึงความปลอดภัยที่เกิดจากการจลาจล ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว 
ตลอดจนความปลอดภัยที่เกิดจากมลภาวะด้านอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดภาพใน
เชิงลบต่อการท่องเที่ยวไทย ดังนั้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยได้ดีขึ้น 
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องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ต้องมีการควบคุมมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือการดูแลนักท่องเที่ยว
อย่างทั่วถึง นักท่องเที่ยวจะได้รู้สึกปลอดภัยขึ้นเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย มากไปกว่านั้น
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ อรรฆพร ก๊กคางพลูและกนกกานต์ แก้วนุช (2560) ที่ได้สรุปแนว
ทางการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที ่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของ
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนที่สุด คือ ความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวก 
แหล่งท่องเที่ยว และที่พัก ดังนั้นจากผลการวิจัยเชิงปริมาณจึงได้นำมาสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับชุมชน 
คนในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานแหล่งท่องเที่ยวจำเป็น
อย่างยิ ่งที่จะมีแนวทางการส่งเสริมพัฒนาด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญชุมชนขนอม คือ ควรมีการจัดการเวรยามรักษาความปลอดภัยในแต่ละสถานที่ 
รวมถึงควรจัดการอุปกรณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัยให้พร้อมทุกสถานการณ์ 

2) แนวทางการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับคนในพื้นที่ เพื่อให้คน
ในพื้นที่มองเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากงานที่ทำอยู่ โดย
การนำคนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว ร่วมกันพัฒนา รับผิดชอบ ช่วยกันมอง
หา อัตลักษณ์ที่มีอยู่ นำเสนออัตลักษณ์ชูจุดเด่นให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเกิดความสนใจ เช่น สิงห์บุรี
มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถานมีชื่อเสียงและเป็นที่
รู้จักและยังเป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์ของเมืองที่ชัดเจนด้วยการนำเสนอเรื่องราวของการสู้รบของ
ชาวบ้านบางระจัน เป็นต้น รวมถึงการจัดระเบียบภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาด เป็น
หมวดหมู่ชัดเจน เพื่อยกระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับ โดยแนวทางที่ได้มีความ
สอดคล้องกับผลวิจัยเชิงปริมาณที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับรู้ ถึงความงดงามและตื่นตาตื่นใจกับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงรับรู้ถึงชื่อเสียงของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความ
สมบูรณ์ของทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เมื่อนักท่องเที ่ยวรับรู้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวต่างๆที่ดีแล้วนั้น ทำให้นักท่องเที่ยวลงความเห็นว่า ภาพลักษณ์ด้านศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับผลการศึกษาของ สีตลา เขมะภาตะพันธ์ (2558) ที่สรุป
ประเด็นเก่ียวกับการเปิดรับสื่อและการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาว
จีนว่า ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นและเป็นที่น่าดึงดูดให้แก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นที่อบอุ่น 
ทำให้นักท่องเที่ยวต้องการที่จะมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวของไทยเพ่ือตอบสนองความต้องการของตน 
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3) แนวทางการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถประจำทางให้ครอบคลุมการ
เดินทาง เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น สามารถเดินทาง
มาด้วยตนเองได้ รวมถึงส่งเสริมให้คนในชุมชนช่วยกันพัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังต้อง
ให้ความรู้กับคนในพื้นท่ีเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อที่จะสามารถแนะนำให้แก่นักท่องเที่ยวได้  

ซึ่งเป็นไปในแนวตรงกันข้ามกับผลการศึกษาของ สีตลา เขมะภาตะพันธ์ (2558) ที่
สรุปประเด็นเกี ่ยวกับการเปิดรับสื ่อและการรับรู ้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนว่า ภาพลักษณ์การเดินทาง เป็นภาพลักษณ์ของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยการ
คมนาคมของไทยที่มีความสะดวกสบาย ซึ่งเป็นการเดินทางด้วยระบบการขนส่งสาธารณะที่รัฐบาล
ไทยได้จัดทำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยเครื่องบิน เรือ รถไฟ รถไฟฟ้า 
รถไฟใต้ดิน รถโดยสารปรับอากาศ และรถแท็กซี่ เป็นต้น และยังเป็นไปในแนวทางตรงกันข้ามกับผล
การศึกษาของ ปฤณฑร กิ่งทอง (2559) ที่สรุปประเด็นเกี่ยวกับความคาดหวังกับการรับรู้เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีว่า การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆได้ โดยการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีความสะดวกและมีความปลอดภัย โดยพิจารณาจากการใช้ระบบขนส่ง
ประเภทใดจึงจะเหมาะสมในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เช่น ขนส่งด้วยรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เรือ 
เป็นต้น ซึ่งอาจจะสะดวกสบายในบางพื้นที่ตามหัวเมืองต่างๆ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สิงห์บุรียังขาดการเชื ่อมโยงการเดินทางท่องเที ่ยวและยังต้องได้รับการ
พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอยู่ 

4) แนวทางการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและควบคุมการเข้ามาของแรงงาน
ต่างชาติในภาคบริการ เพื่อให้สินค้าตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด 
โดยเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเพื่อความสดใหม่ อีกทั้งยังต้องเข้มงวดกับการเข้ามาทำงาน
ของแรงงานต่างชาติในภาคบริการ เพ่ือให้การบริการยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี  

ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับผลการศึกษาของ สีตลา เขมะภาตะพันธ์ (2558) ที่สรุป
ประเด็นเก่ียวกับการเปิดรับสื่อและการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาว
จีนว่า ภาพลักษณ์สินค้าและบริการ เป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยว ดังนั้นองค์หรือบริษัทที่ขายสินค้าและบริการที่ไม่ ได้คุณภาพ ย่อมส่งผลด้านลบแก่
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ภาพลักษณ์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว จำเป็นต้องมีความ
หลากหลาย มีคุณภาพ มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม มีความสะอาด และมีการตั้งราคาที่เหมาะสมกับสินค้า
และบริการ เพ่ือทำให้นักท่องเที่ยวสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของไทย 

5) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์จะเกิดได้โดยชุมชนและคนในพ้ืนที่ ช่วยกันระดมสมองและลงความเห็นจนเกิดกิจกรรม
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ที่นำมาสู่การเรียนรู้ โดยการนำเสนอวิถีชีวิตพื้นบ้าน ใช้จุดเด่นของความเรียบง่ายและการเกษตรเข้า
มาเสริมความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆจะช่วยเพ่ิมทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว 
เป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำเดิม รวมถึงพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่เพ่ือต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ให้น่าสนใจ ซึ่งจะ
เป็นการสร้างคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีให้สืบทอดต่อไป  

ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับผลการศึกษาของ ปฤณฑร กิ่งทอง (2559) ที่สรุป
ประเด็นเกี ่ยวกับความคาดหวังกับการรับรู ้เกี ่ยวกับภาพลักษณ์สถานที ่ท่องเที ่ยวเชิงผจญภัย 
กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมี
การรับรู้มากกว่าความคาดหวังทุกด้าน โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยคาดหวังภาพลักษณ์โดยรวมในด้านที่
พักมากที่สุดและรับรู้ในด้านสิ่งดึงดูดใจมากที่สุด โดยกิจกรรมสามารถทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อน
คลายและรู้สึกสนุกสนาน ทั้งยังสร้างประสบการณ์และความประทับใจได้เป็นอย่างดี และยังเป็นไปใน
แนวทางเดียวกับผลการศึกษาของ Cooper et al. (2008) ที ่สรุปประเด็นเกี ่ยวกับปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวว่า ภาพลักษณ์ด้านการเรียนรู้ เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยว
กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตใหม่ๆ หรือนักท่องเที่ยวอาจเกิด
ความชอบในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่งจะเป็นการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ
จากการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนั้น มากไปกว่านั้นยังสอดคล้องกับการศึกษาของ กนกกานต์ แก้วนุช 
(2562) ที่สรุปประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยในการออกแบบรายการนำเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ว่า การ
มีส่วนร่วมของชุมชน เป็นปัจจัยหนึ่งในการออกแบบรายการนำเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยจาก
การสัมภาษณ์พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจของการจัดการชุมชนและเป็นองค์ประกอบ
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน เนื่องจากกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมในการบริหาร
จัดการชุมชน อีกทั้งยังการลดข้อขัดแย้งจากความแตกต่างของความคิดและคุณค่า 

จากการอภิปรายผลของแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
เมืองรองของไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้วิจัยไดส้รุปออกมาเป็นแนวทางและกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงดังตารางที่ 5.3 
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ตารางท่ี 5.3 ตารางสรุปแนวทางและกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง 

แนวทาง กลยุทธ์ 

แนวทางที่ 1 แนวทางการเพิ่มความถี่ใน
การตรวจสอบความปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 1 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีการ
กำกับและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยให้
รัดกุมมากข้ึน 

แนวทางท ี ่  2 การสร ้างความเข ้ าใจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับคนในพื้นที่ 

กลยุทธ์ที่ 1 การนำคนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 2 ร่วมกันนำเสนออัตลักษณ์ชูจุดเด่นให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเกิดความสนใจ 

กลยุทธ์ที่ 3 การจัดระเบียบภายในแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีความสะอาด เป็นหมวดหมู่ชัดเจน 

แนวทางที่ 3 แนวทางการเชื่อมโยงการ
เดินทางท่องเที ่ยวด้วยรถประจำทางให้
ครอบคลุมการเดินทาง 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้คนในชุมชนช่วยกัน
พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 2 ต้องให้ความรู้กับคนในพื้นที่เก่ียวกับ
สถานที่ท่องเที่ยว 

แนวทางที ่  4 แนวทางการเพิ ่มความ
หลากหลายของสินค้าและควบคุมการเข้า
มาของแรงงานต่างชาติในภาคบริการ 

กลยุทธ์ที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเพ่ือ
ความสดใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 2 ต้องเข้มงวดกับการเข้ามาทำงานของ
แรงงานต่างชาติในภาคบริการ 
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แนวทาง กลยุทธ์ 

แนวทางที ่  5 แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ชุมชนและคนในพ้ืนที่ช่วยกันระดม
สมองและลงความเห็นจนเกิดกิจกรรมที่นำมาสู่การ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2 นำเสนอวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน ใช้จุดเด่นของ
ความเรียบง่ายและการเกษตรเข้ามาเสริมความรู้
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่เพ่ือต่อยอดสิ่งที่มีอยู่
ให้น่าสนใจ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจัย 
1) จากผลการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวยัง

จังหวัดสิงห์บุรีรับรู ้ภาพลักษณ์การท่องเที ่ยวในทุกด้านอยู ่ในระดับมาก และจากการสอบถาม
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำหรือไม่ พบว่า การ
รับรู้ภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำยังจังหวัดสิงห์บุรีในระดับมากเช่นกัน ดังนั้น 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
สามารถนำผลการศึกษาวิจัยนี ้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการกำหนดนโยบายการส่งเสริม
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว รวมถึงยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นจังหวัด
เล็กๆในเมืองรองที่น่าสนใจและดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา 

2) จากผลการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพพบว่า ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ซึ่งเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ มองว่า ในทุกด้านควรได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสมเพื่อรักษาและพัฒนา
ภาพลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยผลการศึกษาวิจัยทำให้ได้แนวทางการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบความ
ปลอดภัย แนวทางในการสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับคนในพื้นที่ แนวทางการ
เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถประจำทางให้ครอบคลุมการเดินทางแนวทางการเพิ่มความ
หลากหลายของสินค้าและควบคุมการเข้ามาของแรงงานต่างชาติและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งแนวทางดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐและ
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ภาคเอกชน เพ่ือให้แนวทางที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และนำไปสู่
การปฏิบัติได้จริง 

3) จากผลการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความ
ปลอดภัยและด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำมากที่สุด ซึ่ง
ด้านความปลอดภัยและด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวยังสอดคล้องกับแนวทางที่ได้จากการ
วิเคราะห์ผลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แนวทางการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบความปลอดภัยและ
แนวทางในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับคนในพ้ืนที่ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพัฒนาภาพลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การท่องเที่ยว ควรตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาเป็นอันดับแรก 

4) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ทำให้ทราบจุดเด่นของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดด
เด่นในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และยังเป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์ของเมืองที่ชัดเจนด้วยการ
นำเสนอเรื่องราวของการสู้รบของชาวบ้านบางระจัน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของ
จังหวัด ต้องให้ความสำคัญกับการนำเสนออัตลักษณ์ รวมถึงพยายามสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ดังกล่าวให้กลายเป็นจุดแข็งที ่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เพื ่อสร้างความแตกต่างให้
นักท่องเทีย่วสนใจและดึงดูดจำนวนนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีมากข้ึน 

5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของไทย 

กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
รู้จักการท่องเที่ยวเมืองรองของไทยให้มากข้ึน โดยเฉพาะจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยอย่างสิงห์บุรี 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปจึงควรทำการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลที่
สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ให้ตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเป็นด่านแรกที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมา
ท่องเที่ยวสิงห์บุรีได้ง่ายขึ้นและช่วยสร้างความประทับในจนนักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

2) ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของไทย ใน
จังหวัดใกล้เคียงกับสิงห์บุรี เช่น อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรีและสุพรรณบุรี เป็นต้น โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวและร่วมกันพัฒนา
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยา อีกทั้งยังสามารถนำผลที่ได้มาวางแผนและกำหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุม 
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3) ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของไทย 
กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี โดยการเพิ่มทางเลือกในการเก็บข้อมูล อาจจะเป็นทางออนไลน์หรือสื่อ
สังคมออนไลน์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลอีกหนึ่งช่องทางที่เพ่ิมขึ้น อีกท้ังยังสามารถขยายขอบเขตของการศึกษา 
โดยการเพิ่มปัจจัยหรือตัวแปรในการศึกษาในขอบเขตด้านเนื้อหาหรือเพิ่มระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ในขอบเขตด้านระยะเวลา เพ่ือให้ได้ข้อมูลการศึกษาวิจัยมากขึ้นและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์
ผลได้อย่างละเอียดและตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยมากท่ีสุด 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของไทย  

กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี 
โดย นางสาวกวินธิดา ลอยมา นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบรูณาการ 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำจังหวัดสิงห์บุรี  

2. เพ่ือเสนอแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวชาว
ไทยตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรี 
คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 ความคิดเห็นที่ท่านตอบนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งและคำตอบของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ตอบแบบสอบถามใดๆทั้งสิ้น กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงที่ท่านได้ทำการพิจารณา
แล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของผู้วิจัยต่อไป แบบสอบถามนี้
ประกอบด้วยคำถาม 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพและระดับการศึกษา  

ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี   

ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรีของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

ส่วนที ่ 4 เป็นข้อเสนอแนะของนักท่องเที ่ยวชาวไทยเกี ่ยวกับการรับรู ้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 
 ขอความกรุณาท่านผู้ตอบแบบสอบถามให้ตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริงและตรงตาม
ความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด สุดท้ายผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ 
โอกาสนี้ 
 
 
 



 181 

ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพและระดับการศึกษา 

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่าง      ที่ตรงตามสภาพความเป็นจริงของตัวท่าน 
1. เพศ   

 ชาย     หญิง 
2. อายุ  

 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี   21-30 ปี  
 31-40 ปี    41-50 ปี 
 51-60 ปี    61 ปีขึ้นไป 

3. สถานภาพ  
   โสด      สมรส 
   หย่าร้าง/หม้าย    อ่ืนๆ 
 
4. ระดับการศึกษา 

            ระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษา    ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
  ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า   ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

 
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี  
คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดของท่านมากท่ีสุด 
  ระดับ 5 หมายถึง  ท่านมีระดับการรับรู้มากท่ีสุด  

ระดับ 4 หมายถึง  ท่านมีระดับการรับรู้มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ท่านมีระดับการรับรู้ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ท่านมีระดับการรับรู้น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ท่านมีระดับการรับรู้น้อยที่สุด 
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ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
จังหวัดสิงห์บุรี 

การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
จังหวัดสิงห์บุรี 

 

1) ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว  
 มา

กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

1.1 ด้านคุณภาพ      

1.1.1 ท่านรับรู้ถึงความสมบูรณ์ของทัศนียภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ทุ่งนา ไร่
สวน เป็นต้น 

     

1.1.2 ท่านรับรู้ถึงความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น เช่น วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ สิ่ง
ปลูกสร้าง เป็นต้น 

     

1.1.3 ท่านตื ่นตาตื ่นใจกับแหล่งท่องเที ่ยวทาง
ธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ทุ่งนา ไร่สวน เป็นต้น 

     

1.1.4 ท่านตื่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างขึ้น เช่น วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ สิ่งปลูก
สร้าง เป็นต้น 

     

1.2 ด้านชื่อเสียง      

1.2.1 ท่านร ับร ู ้ถ ึงช ื ่อเส ียงของทร ัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ทุ่งนา ไร่สวน 
เป็นต้น 

     

1.2.2 ท่านร ับร ู ้ถ ึงช ื ่อเส ียงของทร ัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น วัด โบราณสถาน 
พิพิธภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น 

     

1.3 ด้านกายภาพ      

1.3.1 ท ่านร ับร ู ้ถ ึงการจ ัดระเบ ียบของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

     

1.3.2 ท่านรับรู ้ถ ึงสภาพแวดล้อมภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

     



ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
จังหวัดสิงห์บุรี 

การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
จังหวัดสิงห์บุรี 

 
2) ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 
 

  ม
าก

ที่ส
ุด 

  ม
าก

 

  ป
าน

กล
าง

 

  น
้อย

 

  น
้อย

ที่ส
ุด 

2.1 ด้านความเป็นมิตร      

2.1.1 ท ่านร ับร ู ้ถ ึ งผ ู ้ ให ้บร ิการทางการ
ท่องเที่ยวมีน้ำใจ 

     

2.1.2 ท ่านร ับร ู ้ถ ึ งผ ู ้ ให ้บร ิการทางการ
ท่องเที่ยวพร้อมให้ความช่วยเหลือ 

     

2.1.3 ท ่านร ับร ู ้ถ ึ งผ ู ้ ให ้บร ิการทางการ
ท่องเที่ยวมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

     

2.1.4 ท ่านร ับร ู ้ถ ึ งผ ู ้ ให ้บร ิการทางการ
ท่องเที่ยวพร้อมให้การต้อนรับ 

     

2.2 ด้านมรดกทางวัฒนธรรม      

2.2.1 ท่านรับรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่      

2.2.2 ท ่านร ับร ู ้ถ ึ งว ัฒนธรรมท ี ่ม ี ความ
หลากหลาย 

     

2.2.3 ท่านรับรู ้ถ ึงการอนุร ักษ์ว ัฒนธรรม
ดั้งเดิม 

     

2.2.4 ท่านรับรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์      



ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
จังหวัดสิงห์บุรี 

การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
จังหวัดสิงห์บุรี 

 
2) ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 
 

  ม
าก

ที่ส
ุด 

  ม
าก

 

  ป
าน

กล
าง

 

  น
้อย

 

  น
้อย

ที่ส
ุด 

2.3 ด้านการเรียนรู้      

2.3.1 ท่านรับรู ้ถ ึงการเรียนรู ้กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

     

2.3.2 ท่านรับรู้ถึงการเรียนรู้ประสบการณ์ 
     

2.3.3 ท่านรับรู้ถึงเทศกาลและประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ ์

     

2.3.4 ท ่านร ับร ู ้ถ ึ งประสบการณ์ในการ
ถ่ายทอดความรู้ของคนในท้องถิ่น 

     



ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
จังหวัดสิงห์บุรี 

การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
จังหวัดสิงห์บุรี 

3) ด้านความปลอดภัย 

  ม
าก

ที่ส
ุด 

  ม
าก

 

  ป
าน

กล
าง

 

  น
้อย

 

  น
้อย

ที่ส
ุด 

3.1 ด้านการเดินทางท่องเที่ยว      

3.1.1 ท่านรับรู ้ถ ึงความปลอดภัยจากการ
คมนาคมขนส่ง 

     

3.1.2 ท่านรับรู้ถึงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

     

3.1.3 ท่านรับรู้ถึงความปลอดภัยจากความ
รุนแรงทางการเมือง 

     

3.2 ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย      

3.2.1 ท่านรับรู ้ถึงการรักษาความปลอดภัย
โดยมีเจ้าหน้าที่/ตำรวจอย่างเพียงพอ 

     

3.2.2 ท่านรับรู้ถึงระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในแหล่งท่องเที่ยว 

     

3.2.3 ท่านรับรู ้ถ ึงการติดป้ายคำเตือนสิ่ง
อันตราย ให้แก่ นักท่องเที่ยว  

     

3.3 ด้านความสะอาด      

3.3.1 ท่านรับรู ้ถ ึงความสะอาดของอาหาร
และเครื่องดื่ม 

     

3.3.2 ท่านรับรู้ถึงความสะอาดภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

     

 



ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
จังหวัดสิงห์บุรี 

การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
จังหวัดสิงห์บุรี 

4) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

  ม
าก

ที่ส
ุด 

  ม
าก

 

  ป
าน

กล
าง

 

  น
้อย

 

  น
้อย

ที่ส
ุด 

4.1 ด้านความสะดวก      

4.1.1 ท่านรับรู้ถึงการเข้าถึงได้ง่ายของแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง 

     

4.1.2 ท ่านร ับร ู ้ถ ึ งการคมนาคมขนส ่งที่
ครอบคลุมการเดินทาง 

     

4.2 ด้านการจราจร      

4.2.1 ท ่านร ับร ู ้ถ ึงการจ ัดการจราจรเพ่ือ
อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

     

4.2.2 ท่านรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมี
ที่จอดรถเพียงพอและปลอดภัย 

     

4.3 ด้านการเชื่อมโยง      

4.3.1 ท่านรับรู้ถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย 

     

4.3.2 ท ่านร ับร ู ้ถ ึงการเด ินทางเช ื ่อมโยง
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกเข้าถึง
ได้ง่าย 
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ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
จังหวัดสิงห์บุรี 

การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
จังหวัดสิงห์บุรี 

5) ด้านสินค้าและบริการ 

  ม
าก

ที่ส
ุด 

  ม
าก

 

  ป
าน

กล
าง

 

  น
้อย

 

  น
้อย

ที่ส
ุด 

5.1 ด้านความคุ้มค่า       

5.1.1 ท่านรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่
เหมาะสมกับราคา 

     

5.1.2 ท่านรับรู้ถึงรูปลักษณ์ของสินค้าที่
สวยงามและเหมาะสมกับราคา 

     

5.2 ด้านคุณภาพการบริการ      

5.2.1 ท่านรับรู้ถึงความเต็มใจในการ
ให้บริการ 

     

5.2.2 ท่านรับรู้ถึงการดูแลเอาใจใส่
นักท่องเที่ยว  

     

5.2.3 ท่านรับรู้ถึงการส่งมอบการบริการที่
เป็นเลิศ 

     

5.3 ด้านความเป็นเอกลักษณ์      

5.3.1 ท่านรับรู้ถึงสินค้าและบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็น
ไทย 
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ส่วนที ่ 3 เป็นคำถามเกี ่ยวกับการตั ้งใจกลับมาท่องเที ่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรีของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

 
ทานมีแนวโน้มที่จะตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดสิงห์บุรีในครั้งต่อไปอีกหรือไม่ เพราะเหตุใด 

3.1 ท่านตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ.............................................................................................  
............................................................................................................................. ..................... 
3.2 ท่านไมต่ั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ.........................................................................................  
............................................................................................................................. ..................... 
3.3 ท่านไมแนใ่จกลับมาหรือไม่กลับมา.....................................................................................  
...................................................................................................................... ............................  
ส่วนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์การ

ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 
........................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 

**ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม** 

 

ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 

  ม
าก

ที่ส
ุด 

  ม
าก

 

  ป
าน

กล
าง

 

  น
้อย

 

  น
้อย

ที่ส
ุด 

3.1 ท่านตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ       

3.2 ท่านไม่ตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ       

3.3 ท่านไมแน่ใจว่ากลับมาหรือไม่กลับมา      
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณเ์ชิงคุณภาพ 
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แบบสัมภาษณ์ 

แบบสัมภาษณ์ชุดที่........... 

เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 

 แบบสัมภาษณ์นี้จัดทำโดย นางสาวกวินธิดา ลอยมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ คณะการ
จัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างการ
รับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของไทย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี” ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ท่านจะให้ข้อมูลครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทั้งนี้ข้อมูลและ
ความคิดเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเท่านั้น 

ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
นางสาวกวินธิดา ลอยมา 

 
วันที่.....................................................................เวลา............................................................................  
สถานที่...................................................................................................................... .............................. 
ผู้ให้สัมภาษณ์อนุญาตให้ผู้วิจัยบันทึกเสียงขณะการให้สัมภาษณ์  อนุญาต  ไม่อนุญาต 
ผู้ให้สัมภาษณ์อนุญาตให้ผู้วิจัยบันทึกภาพขณะการให้สัมภาษณ์  อนุญาต  ไม่อนุญาต 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 ประเภทของหน่วยงาน 
 ภาครัฐบาล       ภาคเอกชน    

1.2 ชื่อหน่วยงาน/บริษัท …………………………………………………………….…………………………….... 
1.3 ตำแหน่งงาน …………………………………………..…………………………………………………………... 
1.4 ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี…..….........ปี………....…..เดือน 
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ส่วนที่ 2 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 
2.1 ท่านคิดว่าจุดเด่นในเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี มีอะไรบ้างในแต่ละด้าน
และเพราะเหตุใด 
 
2.1.1 ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................  
 
2.1.2 ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ......................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
 
2.1.3 ด้านความปลอดภัย 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................... ................................. 
 
2.1.4 ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................ ....................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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2.1.5 ด้านสินค้าและบริการ 
.............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ................................... 
 
2.2 ท่านคิดว่าจุดด้อยในเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี มีอะไรบ้างในแต่ละ
ด้าน และเพราะเหตุใด 
 
2.2.1 ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................  
 
2.2.2 ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ......................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
 
2.2.3 ด้านความปลอดภัย 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................... ................................. 
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2.2.4 ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................ ....................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
2.2.5 ด้านสินค้าและบริการ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ................................... 
 
2.3 ท่านคิดว่าในทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของไทย 
กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ควรเป็นอย่างไร มีอะไรบ้างในแต่ละด้าน และเพราะเหตุใด 
 
2.3.1 ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
 
2.3.2 ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................. ................................................................................... 
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2.3.3 ด้านความปลอดภัย 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................. .............. 
 
2.3.4 ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ................................... 
 
2.3.5 ด้านสินค้าและบริการ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................... ............................................................................................  
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
3.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

**ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์** 
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ภาคผนวก ค 

บันทึกข้อความขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมอืวิจัย 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลและสัมภาษณ ์
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ภาคผนวก จ 

รูปภาพการดำเนินงานวิจัย 
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รูปภาพขณะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
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รูปภาพขณะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
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