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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวใน
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง และ 2) เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทองจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เป็นการวิจัย
เชิงส�ำรวจ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งไม่
สามารถระบุจำ� นวนประชากรที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการก�ำหนดขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบค่าประชากร
โดยวิธีของคอแครน (Cochran, 1963) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จ�ำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
วิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบที และการทดสอบเอฟ ซึ่งเมื่อพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ จึงทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35
ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้ 30,001 ขึ้นไป และความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง พบว่า ด้านสถานที่ท่องเที่ยว มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการร้านค้า มีความพึงพอใจในระดับมาก
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจในระดับมาก และ
2) นักท่องเที่ยวที่มี อาชีพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน แต่
*,**,***,****,***** อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยศิลปวิทยาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เซนต์จอห์น
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นักท่องเที่ยวที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the personal factors and the
satisfaction of the tourists on cultural tourism in Angthong province, and 2) to compare
the differences in the satisfaction of the tourists on cultural tourism in Angthong province.
This is an exploratory research. The sample consisted of Thai tourists who had travelled for
cultural tourism in Angthong province. The number of population was indeterminable.
The researcher thus used Cochran’s formula to determine the number of samples. It consisted
of 400 samples and applied convenient sampling method. A questionnaire was used as a
research tool. Descriptive statistics employed were frequency, percentage, arithmetic mean,
and standard deviation. Inferential statistics employed were t-test and F-test. It was found
that there was a statistically significant discrepancy; therefore pair test of Scheffe method
was applied.
The research found that 1) the personal factors of the tourists were majority female,
age between 26-35 years old, bachelor degree education, employed by private companies,
and earned 30,001 baht onwards. As for the satisfaction of the tourists in Angthong
Prorince, it was found that the satisfaction on the tourist attractions was in a high level,
followed by the satisfaction on the staff, the officials and business poerators which was
also in a high level and 2) The tourists with different occupations were not different
in satisfaction. But the tourists who different in gender age, education and monthly
income earning had different satisfaction level at the statistically significance of .05.
Keywords: Personal Factor, Satisfaction, Cultural Tourism, Angthong Province
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บทน�ำ
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภารกิจ
ด้านการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่อยู่ในแผนของการพัฒนาประเทศในทุกมิติ การก�ำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจึงต้องมีการบูรณาการงานด้านการท่องเทีย่ วเป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนา
เศรษฐกิจ การด�ำเนินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ชัดเจนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ และบุคลากรภาคการท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพด้วยแล้ว จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศนั้น ๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
และสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของตนให้เติบโตได้อย่างมั่นคง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
2558)
ซึง่ การท่องเทีย่ วของประเทศไทยในปัจจุบนั ยังพบว่ากลุม่ นักท่องเทีย่ วทีม่ ศี กั ยภาพสูงสุดของ
ประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มนักท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพและความได้เปรียบในเชิงปริมาณ
และความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคและแนวโน้ม
ในระยะอีก 10 ปีข้างหน้า นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นักท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด นักท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และนักท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ ก็ยังคงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก
ของโลก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงมูลค่าอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะกลุ่ม
นักท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ทะเลและชายหาด ซึง่ มีแนวโน้มการเดินทางท่องเทีย่ วในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้น สาเหตุประการหนึ่งมาจากการแพร่หลายของข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ที่แปลกใหม่ผ่านกระแสโลกสังคมออนไลน์ หรือสื่อสังคมดิจิทัล และความต้องการสัมผัสแหล่ง
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมประเพณีดงั้ เดิม ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเหล่านี้
บ่งชี้ถึงนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้จาการท่องเที่ยวของ
ประเทศ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557)
ปัจจุบนั นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ให้ความสนใจการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมมากขึน้ ซึง่ นักท่องเทีย่ ว
จะเน้นการศึกษาหาความรูใ้ นพืน้ ทีห่ รือบริเวณทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะทีส่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
สถานที่ดังกล่าวจะมีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์
อันเป็นผลเกีย่ วเนือ่ งจากวัฒนธรรมองค์ความรูแ้ ละการให้คณ
ุ ค่าของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการอนุรักษ์และการพัฒนามรดกเป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นความภาค
ภูมิใจของประเทศแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตร์
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สุนทรียศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา และมานุษยวิทยาอีกทั้งยังสามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชน และประเทศผ่านทางการท่องเที่ยว (ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว, 2556)
ดังนั้นจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในจังหวัดรองที่มีความโดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
เอกลักษณ์ เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวก จึงสามารถพัฒนาเป็นจังหวัดรอง
ทีน่ า่ สนใจทีจ่ ะมาท่องเทีย่ วได้ซงึ่ จังหวัดอ่างทองชือ่ เดิมคือ แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ เป็นสถานทีส่ ำ� คัญ
ทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีหลักฐานว่าจังหวัดอ่างทองได้มี
ส่วนส�ำคัญในการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองหลายต่อหลายครั้ง จังหวัดอ่างทองมีค�ำขวัญประจ�ำจังหวัด
ซึ่งแต่งขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่นที่มีอยู่ในจังหวัด โดยจังหวัด
อ่างทองได้แต่งค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดว่า พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุก๊ ตา
ชาววัง โด่งดังจักสาน ถิน่ ฐานท�ำกลอง เมืองสองพระนอน (ส�ำนักงานจังหวัดอ่างทอง, 2560) อ่างทอง
เป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และ
ศาสนสถานส�ำคัญมากมาย เช่น วัดไชโยวรวิหาร วัดขุนอินทประมูล วัดป่าโมกวรวิหาร พระต�ำหนัก
ค�ำหยาดและแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น บ้านหุ่นเหล็ก พิพิธภัณฑ์ต�ำนานเมืองอ่างทอง อุทยานสวรรค์
หนองเจ็ดเส้น หมู่บ้านจักสาน หมู่บ้านท�ำกลอง ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ตลาดร้อยปีศาลเจ้า
โรงทอง เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดอ่างทองมีนักท่องเที่ยว จ�ำนวน 775,367 คน สร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว 920.84 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดอ่างทองมีนักท่องเที่ยว จ�ำนวน
816,632 คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 993.54 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองในปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 744,057 คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
888.05 ล้านบาทและในปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 783,962 คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 957.48
ล้านบาท ซึ่งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.82 ของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในปี พ.ศ. 2561 โดยในปี พ.ศ. 2562 ตัง้ แต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม มีนกั ท่องเทีย่ วชาวไทยมาเทีย่ ว
จังหวัดอ่างทองแล้ว 535,977 คน มีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 708.9 ล้านบาท (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2562)
จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจหลายแห่ง อีกทั้ง
นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้สะดวก ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
แต่ยังเป็นเพียงจังหวัดทางผ่านส�ำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งไม่ได้รับความสนใจในการวางแผนเพื่อเดินทาง
มาท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวมากเท่าที่ควร ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท�ำการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
ทีม่ ตี อ่ ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วในการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
2. เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ การท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทองจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองในลักษณะ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปซึ่งไม่สามารถระบุจ�ำนวนประชากรที่แน่นอนได้
ผูว้ จิ ยั จึงใช้สตู รการก�ำหนดขนาดตัวอย่างทีไ่ ม่ทราบค่าประชากร โดยวิธขี องคอแครน (Cochran, 1963)
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 เมื่อแทนค่าสูตร จะได้กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 385 คน ดังนัน้ เพือ่ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ และเผือ่ ความผิดพลาดทีจ่ ะเกิดขึน้ ผูศ้ กึ ษาจึงเก็บตัวอย่าง
แบบสอบถาม จ�ำนวน 400 ชุด
กลุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) โดยพิจารณานักท่องเทีย่ วทีเ่ คยเดินทางไปท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง ได้แก่
วัดไชโยวรวิหาร วัดขุนอินทประมูล วัดป่าโมกวรวิหาร พระต�ำหนักค�ำหยาดและแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ
เช่น บ้านหุน่ เหล็ก พิพธิ ภัณฑ์ตำ� นานเมืองอ่างทอง อุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้น หมูบ่ า้ นจักสาน หมูบ่ า้ น
ท�ำกลอง ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ตลาดร้อยปีศาลเจ้าโรงทอง เป็นต้น โดยก�ำหนดเก็บตัวอย่าง
สถานที่ละ 50 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) ท�ำการเก็บ
ตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง
ที่มีเวลาและเต็มใจตอบแบบสอบถามจนครบ และท�ำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้ว
คัดเลือกมาจ�ำนวน 400 คน
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3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
		 3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
		 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย 1) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 2) ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบ
การร้านค้า 3) ด้านกระบวนการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก 4) ด้านค่า
ใช้จ่าย 5) ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
4. ขอบเขตด้านพื้นที่
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเทีย่ วทีม่ าท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ประกอบ
ด้วย วัดไชโยวรวิหาร วัดขุนอินทประมูล วัดป่าโมกวรวิหาร พระต�ำหนักค�ำหยาดและแหล่งท่องเที่ยว
อื่น ๆ เช่น บ้านหุ่นเหล็ก พิพิธภัณฑ์ต�ำนานเมืองอ่างทอง อุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้น หมู่บ้านจักสาน
หมู่บ้านท�ำกลอง ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ตลาดร้อยปีศาลเจ้าโรงทอง เป็นต้น เนื่องจากสถาน
ที่ท่องเที่ยวดังกล่าวข้างต้นมีความส�ำคัญเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม และวิถีการด�ำเนินชีวิตความเป็นอยู่
ของคนไทยมายาวนาน
5. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การเก็บรวมรวมข้อมูลการวิจัยอยู่ระหว่าง เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
6. เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaires)
ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาปัจจัยที่มีความ
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้ก�ำหนด ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และนักท่องเทีย่ วทีเ่ คย/ไม่เคยเดินทางไปท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดอ่างทอง เป็นข้อค�ำถามแบบให้เลือกตอบ (Checklist)
ตอนที่ 2 ค�ำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการร้านค้า ด้าน
กระบวนการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ด้านค่าใช้จ่าย ด้านการตลาด
และประชาสัมพันธ์ เป็นข้อค�ำถามแบบประเมินค่า (Likert’scales) 5 อันดับ
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ส�ำหรับเกณฑ์ในการเทียบระดับค่าเฉลี่ยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของธานินทร์ ศิลป์จารุ
(2553, น.97) ของตอนที่ 2 ส�ำหรับวัดคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
7. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
		 7.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) จากการหาค่าความสอดคล้อง (IOC : Item
Objective Congruence Index) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาค�ำถามกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ต่อการจัดกลุ่มค�ำถามให้แต่ละตัวแปร โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ผู้วิจัยจะเลือกข้อค�ำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปของทั้งกลุ่มมาเป็น
ข้อค�ำถามในแบบสอบถาม
		 7.2 การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามน�ำไปทดลองใช้
(Try out) กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดอ่างทอง จ�ำนวน 30 ราย แล้วน�ำผลที่ได้
ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficiency) (Cronbach, L. J., (1990) ได้ค่าอัลฟ่า
ในแบบสอบถามส่วนที่ 2 เท่ากับ 0.852 ซึง่ ข้อค�ำถามทีม่ คี า่ IOC ตัง้ แต่ 0.70 ขึน้ ไปน�ำไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่เก็บมาจากแบบสอบถามผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยกูเกิล
ฟอร์มผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กและไลน์ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจงเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปี ที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง
ในลักษณะการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ทีม่ เี วลาและเต็มใจตอบแบบสอบถามจนครบ จ�ำนวน 400 คน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมจากเอกสาร หนังสือ ต�ำรา
วิทยานิพนธ์ รายงานประจ�ำปี อินเทอร์เน็ต บทความวิชาการ และการสัมภาษณ์ ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการวิจัยและประกอบการวิเคราะห์และสรุปผล
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้ จะถูกน�ำมาประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปทางสถิติโดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(Arithmatic mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง และสถิติเชิงอนุมาน (Inferencial
Statistics) ได้แก่ การทดสอบที (t-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA)
เมื่อมีนัยส�ำคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ภายหลังด้วยวิธี Scheffe ใช้ส�ำหรับวิเคราะห์
ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยจะได้ด�ำเนินการน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่ วในการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
อ่างทอง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 มีอายุระหว่าง 26-35
ปี จ�ำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 232 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.0 มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 ขึ้นไป จ�ำนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วในการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
1. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
2. ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการร้านค้า
3. ด้านกระบวนการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
4. ด้านค่าใช้จ่าย
5. ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
รวม

SD
4.31
4.07
4.03
3.92
3.88
4.04

.664
.736
.643
.669
.762
.695

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วในการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทองทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 2) ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้
ประกอบการร้านค้า 3) ด้านกระบวนการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก 4)
ด้านค่าใช้จ่าย 5) ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน ( X = 4.04) เมื่อเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ในระดับมาก ( X = 4.31) รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่
และผู้ประกอบการร้านค้า ในระดับมาก ( X = 4.07) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ ด้านการตลาด
และประชาสัมพันธ์ ในระดับมาก ( X = 3.88)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ค่าSig
ผลการทดสอบ
.05
แตกต่าง
.00
แตกต่าง
.00
แตกต่าง
.82
ไม่แตกต่าง
.00
แตกต่าง
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จากการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
นักท่องเที่ยวที่มี อาชีพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน
แต่นกั ท่องเทีย่ วทีม่ ี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แตกต่างกันมีความพึงพอใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดง ในตารางที่ 2

การอภิปรายผล
ผู้วิจัยขอน�ำเสนอการอภิปรายผลและข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย ดังนี้
1. จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วในการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
อ่างทองทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 2) ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบ
การร้านค้า 3) ด้านกระบวนการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก 4) ด้านค่า
ใช้จ่าย 5) ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
เมื่อเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการร้านค้า ในระดับ
มาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวรวิทย์ เกิดสวัสดิ์ (2564) ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วม วัดไชโยวรวิหาร อ�ำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวจากญาติ/เพื่อน และนิยมมาท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ต้ อ งการมาไหว้ พ ระ/ท�ำ บุ ญ สถานที่ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วประทั บ ใจมากที่ สุ ด คื อ รู ป หล่ อ สมเด็ จ
พุฒาจารย์โต และนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวและความพึงพอใจในการมา
ท่องเที่ยววัดไชโยวรวิหารอยู่ในระดับมาก ปัญหาที่พบจากการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคือ
มีร้านค้าให้บริการน้อย และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการภายในวัดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ Wahab (อ้างใน พลอยศรี โปราณานนท์, 2544, หน้า 8)
กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวโดยมีจุดประสงค์เพื่อได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ การท่องเที่ยวประเภทนี้ท�ำให้
ได้รับความรู้ และประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมจากแหล่งท่องเที่ยวขณะเดียวกันก็มีความเพลิดเพลิน
อยู่ด้วย
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2. จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วในการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า นักท่องเทีย่ วทีม่ ี อาชีพ
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน แต่นกั ท่องเทีย่ วทีม่ ี เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ บุญนุ่น
ลัดดา ทองตัง้ และวันดี นวนสร้อย (2563) ศึกษาเรือ่ ง พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี อ่ การ
สร้างมูลค่าเพิ่มของชุมชนย่านฉื่อฉาง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรณีศึกษา: ช่วงเทศกาลกินเจ
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี อายุ รายได้ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีม่ ี เพศ อาชีพ และสถานภาพ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเทีย่ วไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อังคณา ดิษฐวงษ์ และ
วงหทัย ตันชีวะวงศ์ (2563) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการตัดสินใจเลือกท่องเทีย่ วเมืองรองจังหวัดก�ำแพงเพชร
ของนักท่องเทีย่ วชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจการท่องเที่ยวจังหวัดก�ำแพงเพชร มีความ
สัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจท่องเทีย่ วจังหวัดก�ำแพงเพชรในอนาคต อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.01 กล่าวคือ เมื่อมีความพึงพอใจการท่องเที่ยวจังหวัดก�ำแพงเพชรมากขึ้น ท�ำให้มีการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดก�ำแพงเพชรในอนาคตมากขึ้นด้วย ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
		 1.1 หน่วยงานภาครัฐหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอ่างทอง ควรให้ความส�ำคัญมากขึ้น
ในด้านสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ซึง่ ควรเป็นสถานทีท่ มี่ คี วามศักดิส์ ทิ ธิ์ น่าเลือ่ มใสบูชา อาจปรับปรุงให้สถานที่
มีความสะอาด มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว และมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ประกอบการร้านค้ามีอัธยาศัยดีเพื่อคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
		 1.2 ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐ หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ควรให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมการตลาดในด้านต่าง ๆ เช่น
ป้ายบอกเส้นทางไปสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วมีความชัดเจน มีการให้ขอ้ มูล ประวัตคิ วามเป็นมาหรือความหมาย
ของแต่ละสถานที่ มีเจ้าหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยว และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ยูทูป เป็นต้น
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ควรขยายการ
ศึกษาเพิ่มเติมไปยังนักท่องเที่ยวต่างชาติอื่น ๆ
		 2.2 ควรศึกษาในประเด็นเปรียบเทียบความคาดหวังและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ
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