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บทคัดยอ 
 

การวิจัยเร่ือง “การรับรูขาวสาร ปจจัยจูงใจ ความพึงพอใจ และทัศนคติตอการทองเท่ียว
เชิงเกษตร ของนักทองเท่ียว จังหวัดสมุทรสงคราม” นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการรับรูขาวสาร 
ปจจัยจูงใจในการมาทองเท่ียวเชิงเกษตร ความพึงพอใจ และทัศนคติตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร ของ
นักทองเท่ียว จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เปนการวัดตัวแปรเพียงคร้ัง
เดียว (One Shot Descriptive) กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาคือ นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเขามา
ทองเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม ในชวงระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2546 จํานวน 405 คน โดย
ใชวิธีอางอิงตารางสําเร็จของ Taro Yamane การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางท่ีไมไดเปนไปตาม
โอกาส (Non-Probability Sampling) และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 
สําหรับการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
อธิบายตัวแปรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหโดยใชคาสถิติ t-
test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉล่ียของตัวแปรตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
 
 
 
 
 

DPU



ผลการวิจัย พบวา  

 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายรุะหวาง 18-25 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน สวนพฤติกรรมการ

ทองเท่ียวของกลุมตัวอยางท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวดัสมุทรสงครามพบวา มากกวา

คร่ึงท่ีเดินทางมากับเพื่อน นิยมเดินทางมาทองเท่ียวกันเอง สวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร

คร้ังน้ีเปนคร้ังแรก ใชระยะเวลาในการเท่ียวชม 3 ช่ัวโมงข้ึนไป  

 

 กลุมตัวอยางมีการรับรูขาวสารจากส่ือบุคคลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ส่ือมวลชน และส่ือ

เฉพาะกิจ ตามลําดับ โดยการรับรูขาวสารการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวดัสมุทรสงครามนับวาอยูใน

ระดับนอย ปจจัยจูงใจอยูในระดับปานกลาง โดยนักทองเท่ียวสวนใหญมีความพึงพอใจตอการ

ทองเท่ียวเชิงเกษตรในระดับสูง และมีทัศนคติเชิงบวกตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร  

 

  จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรท่ีใชในการวิจยั

คร้ังน้ี พบวาตัวแปรท่ีมีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 มีดังนี ้

 1. ลักษณะทางประชากรของนักทองเท่ียว ไดแก อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได

แตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน 

ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน  

 2. ลักษณะทางประชากรของนักทองเท่ียว ไดแก ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจ

ในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก แตกตาง

กัน  

 3. ลักษณะทางประชากรของนักทองเท่ียว ไดแก เพศ และระดับการศึกษา แตกตางกัน มี

ความพึงพอใจตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 

 4. ลักษณะทางประชากรของนักทองเท่ียว ไดแก เพศ และระดับการศึกษาแตกตางกัน มี

ทัศนคติตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
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ABSTRACT 
 

The research on “Information Reception, Motivation, Satisfaction, and Attitudes 
towards Agrotourism of Tourists in Samut Songkram ” has set as its objectives to study on 
Information Reception, Motivation, Satisfaction, and Attitudes towards Agrotourism of Tourists 
in Samut Songkram  
 

The work has been carried out as a survey research, in the form of a one –  
shot descriptive study. The sample group consists of 405 people who are Thai Agrotourists of 
Samut Songkram during a period of time from April-June 2003. Taro Yamane’s reference table 
are employed. Non-Probability Sampling and Questionnaire is used as the tool for collecting data. 

 
As for data analysis by descriptive statistics method, namely frequency, percentage, 

means and standard deviation are used to analyze the variables involved. The statistics for testing 
hypotheses include T-test and One-way ANOVA were used in testing difference of means in 
accordance with hypotheses set forth.  
 
The findings of the research are as the follows : 
 

Most of samples were female aged 18-25 years, had Bachelor Degree level  
and worked as the  company employees and had monthly income not more than 10,000 Bath. The 
behavior of the samples in taking Agrotourism in Samut Songkram were that more than half of 
them had come with their friends, made their excursion themselves, and most of samples travelled 
here for the first time. In addition, the excursion lasted more than 3 hours per visit. 

DPU



  
Surveyed Agrotourists get their information reception from personal media mostly, 

followed by mass media and specialized media respectively. They had information reception 
about Agrotourism in Samut Songkram at lower level, and motivation are at medium level, and 
satisfaction is at a high level, and attitude of positive towards taking Agrotourism. 

 
In Hypothesis testing to compare the differences among the variables used in this 

research, the variables differed significantly at the level of .05. The findings are as follows : 
1. The difference in demographic characteristics of the Agrotourists, namely  

age, education, occupation and monthly income were significantly difference in their information 
reception to Agrotourism in Samut Songkram  through mass media, personal media and 
specialized media. 

2. The difference in demographic characteristics of the Agrotourists, namely 
education were significantly difference in their internal and external motivation for taking 
Agrotourism in Samut Songkram. 

3. The difference in demographic characteristics of the Agrotourists, namely  
sex and education were significantly difference in their satisfaction towards Agrotourism in 
Samut Songkram  

4.   The difference in demographic characteristics of the Agrotourists, namely  
sex and education were significantly difference in their attitude towards Agrotourism in Samut 
Songkram. 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

กิจกรรมการทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่เกิดข้ึนตามความตองการตามธรรมชาติของ

มนุษยที่มีความอยากรูอยากเห็นและอยากมีประสบการณกับส่ิงแปลก ๆ ใหม ๆ ที่นําความ

ร่ืนรมย ความผอนคลายจากภาวะตึงเครียด ซ้ําซาก จําเจ ที่ประสบอยูในชีวิตประจําวัน เรามักจะ
พบวากิจกรรมการทองเที่ยวของมนุษยนั้น ปรากฏในหลายรูปแบบ หลายลักษณะ และมี

พัฒนาการเปล่ียนแปลงไปตามรสนิยม ทัศนคติ และสภาพแวดลอมของแตละยุคสมัย เมื่อ

ประกอบเขากับสภาวะการณปจจุบัน ที่ความตองการดานการทองเที่ยวของมนุษยไดเพิ่มมากข้ึน 
เนื่องจากปจจัยเกื้อหนุนหลายประการ ทั้งดานการคมนาคมขนสง การสื่อสาร การพัฒนาส่ิง

อํานวยความสะดวกและบริการ ตลอดจนการจัดรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีความ

หลากหลายมากข้ึน เชน การทองเที่ยวชมธรรมชาติ การทองเที่ยวแบบผจญภัย การทองเที่ยวเปน
หมูคณะ การทองเที่ยวตามกลุมสนใจเฉพาะดาน เปนตน นอกจากนี้การทองเที่ยวยังมีสวน

สงเสริมกระบวนการเรียนรู ชวยสรางเสริมประสบการณและวิสัยทัศน จึงนับวาการเดินทาง

ทองเที่ยวไดกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาคนดวย  
 

ปจจุบันการทองเที่ยวในประเทศไทยไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนตามลําดับ ทั้งจาก

นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ สงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยพัฒนาและ

เติบโตข้ึนอยางรวดเร็วจนกลายเปนปจจัยหลักในการสรางรายไดและดึงดูดเงินตราตางประเทศ 
สามารถทํารายไดเขาประเทศเปนอันดันหนึ่ง นอกจากนี้อุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังกอใหเกิด

การสรางงานสรางอาชีพ และกระจายรายไดสูประชาชนในทองถิ่น สงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศอยางเห็นไดชัด (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540) 
 

ทามกลางความเติบโตของการทองเที่ยวที่เจริญรุดหนามาตามลําดับ แตในดานตรง

ขามการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลับทําใหสภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยวและ

ภาพพจนของการทองเที่ยวถดถอยลง การจัดการการทองเที่ยวโดยท่ัวไปมักประสบปญหาที่สวน
ทางกันระหวางการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และการพัฒนาอยูเสมอ จนกระทั่งประมาณ
สิบกวาปที่ผานมาจึงไดมีบุคคลหลายวงการทั้งนักวิชาการ ส่ือมวลชน ผูประกอบการธุรกิจ

ทองเที่ยว นักทองเที่ยว และองคกรพัฒนาเอกชน (Non Government 
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Organization หรือ NGO) ไดเรียกรองใหมีการจัดการทองเที่ยวทางเลือกใหม 
(Alternative Tourism) อันเปนทางเลือกในการพัฒนาการทองเที่ยวและการอนุรักษ

สภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยวควบคูกันไป โดยช้ีใหเห็นวาโลกนี้มีทรัพยากรอยูอยางจํากัด ไม
สามารถใชอยางส้ินเปล้ืองเหมือนเดิมไดอีกแลว จึงเกิดกระแสความคิดที่จะปรับกระบวนการและ
วิสัยทัศนของการทองเที่ยวใหม เปนเหตุใหมีการจัดประชุมนานาชาติดานส่ิงแวดลอมและการ

พัฒนาแบบยั่งยืนที่เมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนนาดา เม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 
2533) หรือที่เรียกวา Globe 90’ Conference ไดพูดถึง “การพัฒนาแบบยั่งยืน” 
(Sustainable Development) ที่โยงไปสู  “การพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน” 
(Sustainable Tourism Development) ทําใหประเทศตาง ๆ พยายามคิดหา
รูปแบบการทองเที่ยวแบบยั่งยืน เปนเหตุใหมีการจัดการประชุม “Earth Summit” ที่กรุงริโอ 
เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) โดยผลของ
การประชุมคร้ังนี้กอใหเกิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ข้ึน จัดไดวาเปนเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบย่ังยืนตอไปในอนาคต (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2540 : 2-3) 
 

ในปจจุบันการทองเที่ยวแบบสนใจส่ิงแวดลอม หรือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism) ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน เพราะเปนทางเลือกที่มีการ

ผสมผสานระหวางการทองเที่ยวและการรักษาส่ิงแวดลอม ทั้งทางดานธรรมชาติ สังคม และ

วัฒนธรรม สามารถดําเนินไปพรอมกันได เนื่องจากการทองเที่ยวในลักษณะนี้เปนรูปแบบการ

ทองเที่ยวที่จะเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับธรรมชาติ และเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นอยาง
แทจริง และเพื่อใหการทองเที่ยวสมบูรณแบบมากข้ึน ตองมีการเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นเขามา
มีสวนรวมในการตัดสินใจ และการจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ของตนดวย ซึ่งอาจจะกอใหเกิด
ประโยชนทางเศรษฐกิจตอชุมชนตอไป  
 

การทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) เปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ จัดไดวาเปนการทองเที่ยวรูปแบบใหม (Alternative Tour) ที่ไดรับความสนใจอยาง
มากในตางประเทศ เชน ประเทศเยอรมนี มาเลเชีย และอินโดนีเชีย เปนตน ประเทศเหลานี้ไดมี
การสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบนี้อยางจริงจัง สงผลใหประเทศไทยเร่ิมเห็นความสําคัญกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยกรมสงเสริมการเกษตรรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดจัดใหมี
โครงการทองเที่ยวเชิงเกษตรข้ึนตอนรับปทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2541-2542 (Amazing 
Thailand 1998-1999) เพื่อชวยเหลือและแกไขปญหาการวางงานของคนในชนบท อัน
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เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า อีกทั้งยังเปนการเพิ่มรายไดและกระจายรายไดแกเกษตรกรใน
ชนบท และหากจะมองศักยภาพในการพัฒนาแลว ประเทศไทยมีความไดเปรียบทางศักยภาพของ
การทองเที่ยวประเภทนี้สูง  เนื่องดวยเปนประเทศที่มีพื้นฐานทางดานการเกษตรมาอยางชานาน 
มีความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอม จนไดชื่อวาเปนอูขาวอูน้ําของโลก (สรัสวดี 
อาสาสรรพกิจ, 2540 : 43)  
 

ดวยเหตุผลขางตน กรมสงเสริมการเกษตรและการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงไดมี

นโยบายใหทุกจังหวัดจัดใหมีการทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) ข้ึน ซึ่งจัดไดวาเปน
สินคาใหมทางการทองเที่ยวในประเทศไทย ที่สามารถดําเนินการใหเปนที่สนใจของชาวไทยและ
ชาวตางประเทศได โดยมีการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดเขาชม ชิม ซื้อผลิตภัณฑ และมีสวน
รวมในกิจกรรมดานการเกษตร เพื่อเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชน และศึกษาดูงาน หาประสบการณ
ความรูในเร่ืองเกษตรกรรมรวมไปกับการพักผอนหยอนใจในบรรยากาศของชุมชนชนบท ที่มีวิถี

ชีวิตเปนชุมชนเกษตรของไทย โดยไดจัดประเภทของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 3 ประเภทดวยกัน 
ดังนี้ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2543 : 12-15)   

 
1. จุดทองเที่ยวเกษตรประเภทชุมชนหรือหมูบานทองเที่ยวเกษตรกร  ดําเนินการใน 

ลักษณะรวมกันของสมาชิกกลุมเกษตรกรในหมูบาน มีทั้งประเภทที่พักคางในหมูบานไดและ

ประเภทระยะส้ัน ไมเกิน 1 วัน ในแตละจุดจะมีจุดเดนโดยเฉพาะ (Highlight) นอกจากนี้ก็
มีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่นาสนใจประกอบดวย ในหมูบานทองเที่ยวจะแบงเขตเพื่อใหเหมาะสม และงาย
ตอการจัดการเกี่ยวกับการทองเที่ยวเปนสวน ๆ ดังนี้ 

1.1 บริเวณที่เปนจุดหรือศูนยบริการนักทองเที่ยว (Visiting center)  เปน
จุดแรกที่ 

นักทองเที่ยวจะแวะพักกอนเที่ยวชมหรือรวมกิจกรรมตาง ๆ เชน  ลานจอดรถที่นักทองเที่ยวแวะ
รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม  ที่จําหนายสินคาแปรรูป  ผลิตภัณฑทางการเกษตร แปลง
รวบรวมพันธุพืช  เปนตน 

1.2 สวนที่เปนพื้นที่การเกษตรของเกษตรในหมูบาน เกษตรกรในหมูบานจะ

ไดรับ 
คําแนะนําใหความรูเกี่ยวกับการเกษตร  สามารถใหนักทองเที่ยวเขาชมหรือรวมกิจกรรมในพื้นที่
ของเกษตรกรแตละรายได 
 

2. จุดทองเที่ยวเกษตรประเภทเฉพาะรายบุคคลหรือรายกิจกรรม เปนจุดทองเที่ยว 
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เกษตรที่เปนสวนหรือไรของเกษตรกรรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ  สวนใหญจะเปนสวนเกษตรที่มี
ความกาวหนาในการปลูกพืชเฉพาะอยาง เชน  สวนสมโอ  สวนทุเรียน  สวนไมดอก สวนผักตาง 
ๆ เปนตน จุดทองเที่ยวเหลานี้ ทางกรมสงเสริมการเกษตรจะเขาไปชวยสนับสนุนดานเทคโนโลยี
และการจัดการใหดีข้ึน ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดพื้นที่และวิธีการตอนรับนักทองเที่ยว 
ชวยเหลือเกี่ยวกับการจัดแสดงสินคาแปรรูป และสินคาหัตถกรรมของกลุมแมบานเกษตรกร เปน
การชวยสงเสริมสินคาจากกลุมแมบานเกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

3. จุดทองเที่ยวเกษตรประเภทเทศกาลหรือปรากฏการณ เปนลักษณะของจุดทอง 
เที่ยวเกษตรที่มีการจัดงานเทศกาลหรืองานมหกรรมทางดานการเกษตรที่นาสนใจ  เชน งานวัน

ทุเรียนโลก งานวันเงาะโรงเรียน หรือเปนปรากฏการณทางการเกษตรที่นาสนใจเวลาใดเวลาหนึ่ง 

เชน  ทุงดอกทานตะวันบาน  ทุงดอกปทุมมา  เปนตน จุดทองเท่ียวดังกลาวนี้ จะมีนักทองเท่ียวที่

ใหความสนใจไปชมกันมาก 

 

นอกจากนี้   ในแหลงทองเที่ยวเกษตรแตละแหง  จะมีลักษณะและรูปแบบกิจกรรมที่
จะใหบริการนักทองเที่ยวหลากหลาย  แลวแตสภาพของจุดทองเที่ยวแตละแหง  ไดแก 

(1) ประเภทการแสดงสินคาสาธิต 
- แปลงสาธิตพันธุพืชสวยงามและหลากหลาย เชน กลวยไม  ดอกไม พืชผัก และ

ผลไมในทองถิ่น 
- การแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ ทางดานการเกษตร เชน การปลูกดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ยวผลผลิต การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุภัณฑ การแปรรูปผลผลิต  
- การแสดงประเพณีวัฒนธรรมดานการเกษตรในอดีตที่ผานมา เชน การตกกลา การ

ไถนา การเก็บเกี่ยวพืชผลและแปรรูป การแสดงงานฝมือหรือหัตถกรรมตาง ๆ 
- การแสดงอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองไมและวิถีทางการเกษตรของไทยในอดีต 
(2) ประเภทใหนักทองเที่ยวรวมทํากิจกรรมระยะส้ัน 
- การเขาชมสวนเกษตร  เชน สวนไมดอก สวนพืชผัก สวนสมุนไพร สวนไมผล  โดย

นักทองเที่ยวอาจเก็บผลผลิตกินเองจากตนในสวนหรือการซ้ือผลผลิตโดยเลือกเก็บเองได มีทั้ง

ความสวยงาม ความแปลกตา และบรรยากาศที่เปนธรรมชาติ 
- ทํากิจกรรมพื้นบานระยะส้ันรวมกับชาวบาน  เชน  ข่ีควาย นั่งเกวียน พายเรือ  

กรีดยาง  ทอดแห เปนตน 
(3) ประเภทใหนักทองเที่ยวพักแรมในหมูบาน  เพื่อศึกษาและสัมผัสกับการใชชีวิต

ของชาวชนบทเกษตร  โดยใหนักทองเที่ยวไดรับบริการที่อบอุน ปลอดภัย  สะดวก  สะอาด 
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(4) ประเภทการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําการเกษตรแผนใหม  และฝกหัดปฏิบัติ

เพื่อการเรียนรูภูมิปญญาของชาวบานในหมูบานชนบท 

(5) ประเภทจําหนายสินคาและผลิตภัณฑเกษตร เชน สินคาอาหารเกษตรแปรรูปที่ 
หลากหลายของกลุมแมบานเกษตรกร สินคาหัตถกรรมพื้นเมือง ผักสด ผลไมสด และตนพันธุพืช 
เมล็ดพันธุพืชที่นาสนใจใหนักทองเที่ยวซ้ือไปปลูกเอง เปนตน 

(6) ประเภทใหลูทางดานธุรกิจเกษตร  ในปจจุบันนี้จะมีนักทองเที่ยวสวนหนึ่ง

เดินทางมาเพื่อหาลูทางในการทําธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร  แลวอาจจะเกิดแนวคิดใน

การทําธุรกิจโดยรวมลงทุนกับเกษตรกร เชน รวมกับเกษตรกรทําการผลิตเพื่อแปรรูป เพื่อสงนอก

และจําหนายภายในประเทศหรือรวมกันผลิตและจําหนายสินคาหัตถกรรมตาง ๆ 

 
สําหรับป 2545 ที่ผานมา กรมสงเสริมการเกษตรและการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ไดมีการดําเนินการพัฒนาโครงการทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนอยางตอเนื่อง มีการสํารวจศักยภาพ
ของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่พรอมใหบริการนักทองเที่ยว โดยมีเกณฑในการพิจารณาจาก

สภาพภูมิทัศน สภาพภูมิอากาศ ความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทาง ความพรอมของ
พื้นที่ ตลอดจนการเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวแตละจุดกับแหลงทองเที่ยวหลักของจังหวัด ซึ่งปจจุบัน
พื้นที่ทางการเกษตรที่มีความพรอมที่จะสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร มีจํานวนทั้งส้ิน 
89 แหลง กระจายตามจังหวัดตาง ๆ ของประเทศ คือ ภาคเหนือ 25 แหลง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 แหลง ภาคกลางและภาคตะวันออก 38 แหลง และภาคใต 9 แหลง 
(รุง กาญจนาวิโรจน, 2542 : 5)  

 
การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกพื้นที่ทําการศึกษาคือ จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ไดรับการจัดลําดับความสําคัญในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มี

ลักษณะเปนยานเกษตรชัดเจน และมีความสัมพันธเชิงพื้นที่กับศูนยกลางตลาดหรือแหลง

ทองเที่ยวหลักสูงตามผลการประเมินศักยภาพ และเปนแหลงเกษตรกรรมสําคัญที่ควรอนุรักษไว 
ดังนั้น พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามจัดไดวามีความสําคัญคอนขางสูงในการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) ใหเปนที่รูจักและสนใจสําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตางประเทศ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2543 : 33)  

 
พื้นที่โดยท่ัวไปของจังหวัดสมุทรสงคราม เปนที่ราบลุมริมทะเลโดยตลอด สภาพดิน

เปนดินเหนียวปนทราย มีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตร มีลําคลองใหญนอยมากมาย 
กระจายอยูทั่วทุกพื้นที่ สวนพื้นที่ทางตอนใตของจังหวัดจะเปนพื้นที่ติดกับชายทะเล ซึ่งมีลักษณะ
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เปนปาชายเลน และมีพื้นที่ทํานาเกลือกันมาก จากสภาพภูมิประเทศเชนนี้ ทําใหเกิดความสะดวก
ในดานการคมนาคม และการประกอบอาชีพดานการเกษตร โดยเฉพาะประชากรในจังหวัดสวน
ใหญรอยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม ไดแก การทําสวนผลไม พืชผักตาง ๆ 
ไมดอกไมประดับ การทําประมง ทํานาเกลือ เปนตน  (สมัย สุทธิธรรม, 2542 : 13-18) จึง
ทําใหมีผลผลิตสลับกันออกทุกฤดูกาล เชน ล้ินจ่ีพันธุคอม  สมโอพันธุขาวใหญ  เปนตน 
นอกจากนี้ยังมีอาชีพสําคัญคือ การทําน้ําตาลมะพราว ซึ่งเปนอาชีพที่ทํารายไดใหแกเกษตรกร
ชาวสวนมะพราวเปนอยางมาก ประกอบกับทางจังหวัดยังไดมีการจัดเทศกาลงานประเพณีที่

เกี่ยวของกับผลผลิตทางการเกษตรอยางมากมาย เชน งานวันล้ินจี่และของดีสมุทรสงคราม จัดข้ึน
ชวงเดือนเมษายนของทุกป งานตะวันรอนดอนหอยหลอด จัดข้ึนเดือนพฤษภาคมของทุกป งาน
วันสมโอขาวใหญสมุทรสงคราม จัดข้ึนชวงเดือนสิงหาคมของทุกป  เพื่อเปนการประชาสัมพันธ 
และเปนการเชิญชวนใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 
และซ้ือผลผลิตราคาถูก  
 

ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายฝายดวยกันที่ใหความรวมมือ
ในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
กรมสงเสริมการเกษตร องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) บริษัทนําเที่ยว เปนตน โดยมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไปยังส่ือประเภท
ตาง ๆ อยูตลอดเวลา เพื่อตองการใหนักทองเที่ยวไดรับรูขาวสาร และจูงใจใหนักทองเที่ยว

เดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางคุณภาพของการ

ทองเที่ยวใหอยูในระดับมาตรฐาน เปนที่พอใจของนักทองเท่ียวที่มาเยือน และเปนการสราง

ภาพพจนใหสาธารณชนทั่วไปไดตระหนักถึงคุณคาของการทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยนักทองเที่ยว
จะไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ตรงกับความตองการ และขาวสารที่หนวยงานตาง ๆ ไดเผยแพร
นั้นจะเปนส่ิงที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว สามารถจูงใจใหนักทองเที่ยว
เปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมในการทองเที่ยวไดดวย  

 
ดังนั้น จึงเปนเร่ืองที่นาสนใจศึกษาวา จากการที่หลาย ๆ ฝายไดรวมมือกันสนับสนุน

และดําเนินการเผยแพรขาวสารการทองเที่ยวเชิงเกษตร จนทําใหนักทองเที่ยวเกิดความสนใจและ
เดินทางมาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามนั้น นักทองเที่ยวในฐานะ
ผูรับสารมีการรับรูขาวสารจากส่ือประเภทใดมากที่สุด มีปจจัยจูงใจใดบางที่ทําใหนักทองเที่ยว

เดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร มีความพึงพอใจและมีทัศนคติอยางไรตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดจนศึกษาความแตกตางถึงลักษณะทางประชากรของนักทองเที่ยวกับ
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การรับรูขาวสาร ปจจัยจูงใจ ความพึงพอใจ และทัศนคติที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
สมุทรสงคราม ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปเปนแนวทางในการเผยแพรขาวสารการทองเที่ยวเชิง
เกษตรใหไปสูนักทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหนักทองเที่ยวเหลานี้เกิดความพึงพอใจและ
ทัศนคติที่ดีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร อีกทั้งยังเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดสมุทรสงครามใหมีคุณภาพและย่ังยืนตอไปไดในอนาคต 
 
ปญหานําวิจยั 
 

1. นักทองเที่ยวมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด 
สมุทรสงคราม จากส่ือประเภทใด อยางไร 

2. มีปจจัยใดบางที่จูงใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด 
สมุทรสงคราม  

3. นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยางไรตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด 
สมุทรสงคราม 

4. นักทองเที่ยวมีทัศนคติอยางไรตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 
ของนักทองเที่ยว  

2. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนัก 
ทองเที่ยว  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด 
สมุทรสงคราม  

4. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม  
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สมมติฐานการวิจัย 
  

1. นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ 
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน  

2. นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทอง 
เที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน  

3. นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทอง 
เที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 

4. นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิง 
เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต้ังแต 18 ปข้ึน
ไป  

และเดินทางมาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพรอมบริการของจังหวัดสมุทรสงคราม และ
ศึกษาในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2546 เทานั้น 

2. ศึกษาเฉพาะแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพรอมบริการ โดยเลือกจาก 3 อําเภอของ 
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีดวยกัน 3 แหง คือ   

- แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพรอมบริการ : กลุมแมบานเกษตรกรดาวโดง    
ต. คลองเขิน  อ. เมือง   จ. สมุทรสงคราม 

- แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพรอมบริการ : กลุมแมบานเกษตรกรเทิดไท    
ต. เหมืองใหม อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม 

- แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพรอมบริการ : สวนแสงตะวัน ต. บางพรม  

อ. บางคนที  จ. สมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท 
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การทองเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง การเดินทางเขาไปเยี่ยมชมพื้นที่ทางการเกษตร 

โดยเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดเขาไปชม ชิม ซื้อผลิตภัณฑ มีสวนรวมในกิจกรรมทางการเกษตร 
เพื่อเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน ศึกษาดูงาน หาประสบการณความรูในเร่ืองเกษตรกรรมควบคูไปกับการ
พักผอนหยอนใจในบรรยากาศของชุมชนเกษตรกร ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้ หมายถึง การทองเที่ยวเชิง
เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพรอมบริการ ไดแก กลุมแมบาน

เกษตรกรดาวโดง กลุมแมบานเกษตรกรเทิดไท และสวนแสงตะวัน 
 

นักทองเที่ยว หมายถึง ชาวไทยที่มีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป ที่เดินทางมาทองเที่ยวยัง
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพรอมบริการ จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 การรับรูขาวสาร หมายถึง ปริมาณการรับรูขาวสารที่นักทองเที่ยวไดรับรูจากส่ือตาง ๆ 
ไดแก ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ  
 
 ปจจัยจูงใจ หมายถึง ปจจัยจูงใจที่เกิดจากเหตุผล ความตองการ แรงจูงใจ หรือ

แรงผลักดันตาง ๆ ที่ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม โดย
แบงเปนปจจัยภายใน เชน แรงจูงใจดานกายภาพ ดานการศึกษา ดานสังคม เปนตน และปจจัย
ภายนอก เชน วัฒนธรรม กลุมอางอิง ลักษณะของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนตน  
 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากที่ไดมีการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพรอมบริการแลว  
 

ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรูสึกเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ของ

นักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  
 
 
 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ทําใหทราบถึงการรับรูขาวสาร ปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร ความพึง 
พอใจ และทัศนคติที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยว 
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2.  ผลการวิจัยจะเปนฐานขอมูลที่สําคัญในการนําไปพิจารณาเพื่อการวางแผนจัดทํา
ส่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ใหมีประสิทธิภาพตอไปใน

อนาคต 
3. ผลการวิจัยจะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการจัดการเพื่อรองรับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดอ่ืน ๆ ตอไป หรือเปนขอมูลประกอบการทํา

แผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรของประเทศไทยใหยั่งยืนตอไป 
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บทที ่2 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
 

ในการศึกษาเร่ือง “การรับรูขาวสาร ปจจัยจูงใจ ความพึงพอใจ และทัศนคติตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรของนักทองเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม” ไดทําการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกบัการวิเคราะหผูรับสารตามลักษณะทางประชากร 
2. ทฤษฎีเกีย่วกบัการรับรูขาวสาร 
3. ทฤษฎีเกีย่วกบัประสิทธิภาพของส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ 
4. แนวคิดเกี่ยวกบัมูลเหตุจงูใจในการทองเทีย่ว 
5. แนวคิดเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 
6. แนวคิดเกี่ยวกบัทัศนคติ 
7. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหผูรับสารตามลักษณะทางประชากร  

(Demographic Analysis of An Audience) 
     

ในกระบวนการสื่อสารของมนุษยนั้น องคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกัน 2 ฝาย คือ ผู
สงสาร และผูรับสาร ในการสงสารออกไปนั้น ผูสงสารตองคํานึงถึงผูรับสารเสมอ เพราะผูรับสาร
จะเปนตัวกําหนดความสําเร็จ หรือความลมเหลวของการสื่อสาร การศึกษาเกี่ยวกับการ

สื่อสารมวลชนแบบเกา นักวิชาการตางมีความคิดเห็นตรงกันวา แหลงสารหรือผูสงสาร 
โดยเฉพาะส่ือมวลชนเปนศูษยกลางของอิทธิพลที่จะชักนําประชาชนผูรับสารใหเชื่อฟงและคลอย

ตาม ดังนั้นส่ือมวลชนจึงคลายกับผูกระทําการอัดฉีด (Hypodermic) ประชาชนให

จงรักภักดีตอนโยบายของรัฐบาลอยูเสมอ แตปจจุบันสถานการณของโลกไดเปล่ียนแปลงไป 
ความเห็นของนักวิชาการไดรับการพัฒนามากข้ึน เนื่องจากไดมีการพิสูจนวา ผูรับสารสามารถมี
บทบาทของผูกระทํา (active role) มากกวาผูถูกกระทําอยางแนนอน (สุรพงษ โสธนะเสถียร
, 2533 : 39) 
 

ปจจุบันประชาชนไดรับการศึกษาสูงข้ึน สงผลใหผูรับสารมีความต่ืนตัว กลาแสดงออก
ถึงความตองการของตนเองมากข้ึน และกลาที่จะเรียกรองใหส่ือมวลชนปฏิบัติตามหรือสนองตอ
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ความตองการของตน ความสําคัญของผูรับสารในปจจุบันจึงไมนอยไปกวาส่ือมวลชน ดวยเหตุนี้ 
ผูสงสารจึงตองมีการวิเคราะหลักษณะของผูรับสาร เพื่อใหรูจักและเขาใจผูรับสารเปาหมายของ

ตนเองมากที่สุด เพื่อจะไดทําการส่ือสารเนื้อหาใหสอดคลองกับลักษณะของกลุมเปาหมาย เพื่อให
สารไปถึงผูรับสาร และเปนที่เขาใจตรงกับความตองการของผูสงสาร การสื่อสารจึงจะเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด การกระทําเชนนั้นได ผูสงสารตองมีการวิเคราะหผูรับสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูรับสารซึ่งเปนมวลชน (Mass Audience) หรือประชากรที่มี
ขนาดใหญ จะมีความแตกตาง และไมเปนที่รูจักของผูสงสาร ดังนั้น ผูสงสารจึงตองศึกษา

ลักษณะของผูรับสารกลุมเปาหมายใหชัดเจน โดยพิจารณาจาก 2 ลักษณะ คือ 
 

1. ลักษณะทางจิตวิทยาของมวลชนผูรับสาร (Psychographic Characteristics of  
Audience) หมายถึง ลักษณะทางจิตใจของมวลชนผูรับสาร เชน ทัศนคติ ความคิดเห็น คานิยม 
ความนับถือตนเอง รสนิยม ความตองการ เปนตน 

2. ลักษณะทางประชากรของมวลชนผูรับสาร (Demographic Characteristics of  

Audience) ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้หมายถึง เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ในการ
วิเคราะหมวลชนผูรับสาร หากผูสงสารตองการรูจักและเขาใจมวลชนผูรับสาร ผูสงสารจะใช

ลักษณะทางดานจิตวิทยาและลักษณะทางดานลักษณะทางประชากรของผูรับสารประกอบกัน 
โดยลักษณะทางประชากรจะบอกวาผูรับสารเปนใคร อายุเทาไร เพศอะไร ฐานะเปนอยางไร 
ในขณะที่ลักษณะทางดานจิตวิทยาจะบอกวาคนคนนั้น มีความรูสึกนึกคิดอยางไร มีรสนิยมและมี
ความตองการอยางไร วิธีการที่ใชวิเคราะหมวลชนผูรับสารนี้รวมวา การวิเคราะหผูรับสารตาม

ลักษณะทางประชากร (Demographic Analysis of An Audience) โดยมีสมมติฐานวามวลชน

ผูรับสารที่อยูในกลุมลักษณะประชากรเดียวกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาคลายคลึงกัน และคนท่ีมี

ลักษณะทางประชากรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาแตกตางกัน  (ปรมะ สตะเวทิน, 2539 : 

105-109) โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้ 

 
1. อายุ (Age) 
อายุของผูรับสารเปนลักษณะประการหนึ่งที่สามารถใชในการวิเคราะหผูรับสาร     

อายุเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม บุคคลที่มี

อายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอการติดตอส่ือสารตางจากบุคคลที่มีอายุนอย และบุคคลที่มี
อายุนอยกวามักจะมีความคิดเสรีนิยม (More Liberal) ในขณะที่คนมีอายุมากจะมี

ความคิดอนุรักษนิยม (More Conservative) และคนที่มีอายุนอยมักจะยึดอุดมการณ 
(More Idealistic) ใจรอนกวา (More Impatient) และมองโลกในแงดี (More 
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Optimistic) กวาคนที่มีอายุมาก และมีพฤติกรรมตอบสนองตอการติดตอส่ือสารเปลี่ยนไป 
เมื่อตนเองมีอายุมากข้ึน ดังนั้น อายุของผูรับสารจะมีอิทธิพลกับการส่ือสาร ทั้งนี้เพราะ

ความสามารถในการตีความหมายจะแตกตางกัน ซึ่งอาจออกมาในรูปของความสนใจ ความเชื่อ 
หรือพฤติกรรมการรับขาวสารของผูรับสาร  

ลักษณะการใชส่ือมวลชนของเด็กและวัยรุนก็แตกตางกัน เด็กจะใชส่ือเพื่อความ

บันเทิง เด็กวัยรุนมักจะนิยมฟงเพลงตามสมัยนิยมมากกวาดูโทรทัศน สวนผูใหญ การเปดรับ

โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ มีมากพอ ๆ กัน แตอายุ 40 ปข้ึนไป ปริมาณการอาน
หนังสือพิมพจะลดลง แตการดูโทรทัศนจะเพิ่มข้ึน เนื่องจากมีเวลาวางมากข้ึน ซึ่งคนที่มีอายุมาก 
มักจะใชส่ือมวลชนเพื่อแสวงหาขาวสารหนัก ๆ มากกวาเพื่อความบันเทิง (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ
,2542 : 47) 

2. เพศ (Sex) 
ความแตกตางทางเพศทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารที่แตกตางกัน 

กลาวคือ เพศหญิงมีแนวโนมและความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่
เพศชายไมไดมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการที่
จะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนจากการรับขาวสารนั้นดวย 

จากการวิจัยทางจิตวิทยา แสดงใหเห็นวาผูหญิงกับผูชายมีความแตกตางกันอยาง

มาก 
ทั้งในเร่ืองความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและ
กิจกรรมของหญิงชายไวแตกตางกัน  

ดานพฤติกรรมการเปดรับส่ือนั้น เพศหญิงใชเวลาในการดูโทรทัศน และฟงวิทยุ

มากกวาเพศชาย โดยนิยมดูรายการละคร ในขณะที่เพศชายนิยมการอานหนังสือพิมพมากกวา 
ถาหากดูโทรทัศน เพศชายจะนิยมดูรายการขาวและกีฬา และเด็กวัยรุนจะสนใจภาพยนตร

สงครามและจารกรรมมากที่สุด ในขณะที่วัยรุนหญิงสนใจภาพยนตรวิทยาศาสตรกาวหนามาก

ที่สุด (ยุบล เบ็ญ จรงคกิจ, 2542 : 48-49) 
3. การศึกษา (Education) 
การศึกษาหรือความรู (Knowledge) เปนลักษณะอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอ

ผูรับสาร คนที่ไดรับการศึกษาในระดับที่ตางกันยอมจะมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณและความ
ตองการที่ตางกันออกไป คนที่มีการศึกษาสูงหรือมีความรูดีจะไดเปรียบในการที่จะเปนผูรับสารที่ดี 
เพราะมีความรูกวางขวางในหลาย ๆ เร่ือง สามารถเขาใจสารไดดี และคนท่ีมีการศึกษาสูงมักจะ
ใชส่ือประเภทส่ิงพิมพมากกวาส่ือชนิดอ่ืน ในขณะที่ผูที่มีการศึกษานอย มักจะใชส่ือประเภทวิทยุ 
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โทรทัศน และภาพยนตร กลาวอีกนัยหนึ่ง หากผูที่มีการศึกษาสูงมีเวลาจํากัด มักจะแสวงหา
ขาวสารจากหนังสือพิมพมากกวาส่ือประเภทอ่ืน  

การศึกษาเปนตัวแปรที่มีความสําคัญตอการส่ือสารของผูรับสาร มีการศึกษาวิจัย

หลายเร่ืองช้ีใหเห็นวา การศึกษาของผูรับสารทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมการสื่อสารตางกันออกไป 
ดังนั้นคนท่ีไดรับการศึกษาในระดับที่ตางกัน ยุคสมัยที่ตางกัน ระบบการศึกษาท่ีแตกตางกัน 
สาขาวิชาที่แตกตางกัน จะมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ และความตองการที่แตกตางไปอีกดวย 
สรุปไดวา การศึกษาเปนตัวแปรหนึ่งที่จะตองตระหนัก และเรียนรูใหดีกอนการสื่อสาร เพราะผูรับ
สารที่มีการศึกษาที่ตางกันจะไดผลทางดานทักษะการส่ือสาร ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ส่ือสารที่ตางกัน 

4. สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ  (Social and Economic 
Status)  

ประกอบดวย อาชีพ (Occupation) รายได (Income) เชื้อชาติและชาติพันธุ 
(Race and Ethnic Group) ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว (Family 
Background) เปนปจจัยที่ทําใหคนมีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน มีประสบการณที่แตกตางกัน 
มีทัศนคติ คานิยม และเปาหมายที่แตกตางกัน 

สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ  เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธระหวางกันสูงมาก  
และถือเปนตัวแปรที่สําคัญเชนเดียวกับตัวแปรดานการศึกษา ซึ่งผูที่มีการศึกษาสูงจึงมักมีรายได
สูงตามไปดวย สวนผูที่มีการศึกษานอยนั้นมักมีรายไดนอยถึงปานกลาง ดังนั้นผูที่มีรายไดสูงจึงมัก
เปนผูที่นิยมเปดรับส่ือส่ิงพิมพและนิยมเนื้อหาที่คอนขางหนักไมคอยสนใจเนื้อหาดานบันเทิง 
บุคคลที่มีฐานะดีและมีการศึกษาสูง จึงเปนกลุมที่ไดรับขอมูลขาวสารที่มีเนื้อหาสาระจาก

ส่ือมวลชนมากที่สุด แตอยางไรก็ตาม ผูที่มีรายไดสูงจะมีปจจัยดานเวลาจํากัด จึงมีการเปดรับส่ือ
ทางโทรทัศนนอยเมื่อเทียบกับกลุมที่มีรายไดนอยกวา (ยุบล เบ็ญ จรงคกิจ, 2542 : 49-50) 

5. ภูมิลําเนา (Grographic Distribution) 
ภูมิลําเนามีอิทธิพลตอผูรับสาร เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร การศึกษา สังคม  

เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ทําใหคนที่อยูในที่ตาง ๆ นั้น มีคุณสมบัติตางกัน และมีผลตอ
ทัศนคติ และพฤติกรรมดวย 

6. สถานภาพสมรส (Marital Status)  
เปนตัวแปรอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอความสนใจของผูรับสาร เพราะผูใหญวัยตน 

สมรส จะตองมีการปรับตัวเร่ืองของความผูกพันใกลชิดทางกายภาพ ความสัมพันธทางเพศ ตองมี
บทบาทรวมกันในการปฏิบัติภารกิจทางสังคมที่เกี่ยวของ ดังนั้นคูสมรสจะมีความผูกพันตอสวน
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รวมมากกวาคนโสด เนื่องจากคนที่มีครอบครัวจะมีความผูกพันแนบแนนกับบุคลภายในครอบครัว
หลายคน เชน ภรรยา หรือสามี บุตร หรือเครือญาติของแตละฝายอีกดวย 
 

แนวคิดดานประชากรศาสตรนี้เชื่อในความคิดที่วา คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่

แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมตางกันไปดวย การสื่อสารจัดเปนพฤติกรรมสําคัญอยางหนึ่งของ

มนุษย เม่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีพฤติกรรมทั่ว ๆ ไป แตกตาง
กัน ดังนั้นนักวิชาการสื่อสารบางกลุม จึงเช่ือวาพฤติกรรมเกี่ยวกับการส่ือสารของบุคคลนั้น ๆ จึง
นาจะแตกตางกันดวย เนื่องจากบุคคลที่อยูในแตละกลุมประชาชนยอมจะมีกิจกรรมและการ

ดําเนินชีวิต ตลอดจนการมีเวลาวางตางกัน พฤติกรรมการสื่อสารดังกลาว นอกจากจะหมายถึง
การเลือกใชถอยคําภาษา หรือการใชอวัจนภาษา ตลอดจนกลยุทธตางๆ ในการสื่อสารในสําเร็จ
ตามประสงคแลว ยังรวมไปถึงการเลือกใชส่ือ หรือการรับรูขาวสารขอมูลจากส่ือตาง ๆ ตามที่ผูรับ
สารตองการ (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2542 : 45) 
 

สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาผูรับสาร คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพรอมบริการ จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีลักษณะทาง

ประชากรที่แตกตางกัน ทําใหมีการรับรูขาวสาร ปจจัยจูงใจ ความพึงพอใจ และทัศนคติตอการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกันไป ดังนั้น ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการ
วิเคราะหผูรับสารตามลักษณะทางประชากร มาเปนแนวทางการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย 
โดยลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันของนักทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก 
เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ที่มีความแตกตางกัน จะสงผลใหมีการรับรูขาวสาร 
ปจจัยจูงใจ ความพึงพอใจ และทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 
แตกตางกันหรือไม อยางไร  
 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูขาวสาร 
 

เนื่องจากคนเรามีการรับรูตางกัน ความลมเหลวของการส่ือสารจึงอาจเกิดข้ึนไดถาเรา

ไมยอมรับความแตกตางกันในเร่ืองการรับรูของแตละบุคคล การรับรูเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการ

ส่ือสาร  ทัศนคติ และความคาดหวังของผูส่ือสาร การรับรูเปนกระบวนการเลือกรับสาร การจัดสาร

เขาดวยกัน และการตีความสารที่ไดตามความเขาใจและความรูสึกของตนเอง โดยทั่วไปการรับรู

เปนกระบวนที่เกิดข้ึนโดยรูตัวหรือต้ังใจ และมักเกิดตามประสบการณและการส่ังสมทางสังคม 
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คนเราไมสามารถใหความสนใจกับส่ิงตาง ๆ รอบตัวไดทั้งหมด แตจะเลือกรับรูเพียง

บางสวนเทานั้น แตละคนมีความสนใจและรับรูส่ิงตาง ๆ รอบตัวตางกัน ดังนั้น เมื่อไดรับสาร

เดียวกัน ผูรับสาร 2 คนอาจใหความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกัน กระบวนการรับรูขาวสาร

ของคนอาจจะแสดงเปนแบบจําลองได ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 1 
แผนภาพแสดงกระบวนการรับรูขาวสารของบุคคล 

 
สาร  ก. 

 

สาร  ข.    เลือก   ตีความ 

 
  สาร ข. 

สาร  ค.  

 
ที่มา : อางถึงใน พัชนี เชยจรรยา และคณะ  (2538 : 71-72) 
 
โดยทั่วไป ส่ิงตอไปนี้มักมีอิทธิพลตอการรับรูของแตละคน ไดแก 

1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (motives) เรามักเห็นในส่ิงที่เราตองการเห็น และได
ยินใน 

ส่ิงที่เราตองการไดยิน เพื่อสนองตอบความตองการของตนเอง 
2. ประสบการณเดิม (past experience) คนเราตางเติบโตในสภาพแวดลอม

ตางกัน  
ถูกเล้ียงดูดวยวิธีตางกัน และคบหาสมาคมกับคนตางกัน เชน คนที่ไปศึกษาตอตางประเทศและ
พบเพื่อนเจาของประเทศที่เอ้ือเฟอชวยเหลือ จะเกิดทัศนคติที่ดีตอคนของชาตินั้น มากกวาคนท่ี
พบเพื่อนซึ่งดูถูกเหยียดหยามชาติของตน 

3. กรอบอางอิง (frame of reference) ซึ่งเกิดข้ึนจากการสั่งสมอบรมทาง
ครอบครัว 

และสังคม ดังนั้น คนตางศาสนากันจึงมีความเชื่อและทัศนคติในเร่ืองตาง ๆ ตางกันก็ได 
4. สภาพแวดลอม คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน เชน อุณหภูมิ บรรยากาศ 

สถาน 
ที่ ฯลฯ จะตีความสารที่ไดรับตางกัน 

สภาวะจิตใจและอารมณ ไดแก ความโกธร ความกลัว ฯลฯ เชน เรามักจะมอง 5. 
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ความผิดเล็กนอยเปนเร่ืองใหญโต ขณะที่เราอารมณไมดีหรือหงุดหงิด แตกลับมองปญหาหรือ

อุปสรรคใหญหลวงเปนเร่ืองเล็กนอยขณะที่มีความรัก เปนตน 
 
 
 

การเลือกรับรูขาวสาร 
 

ขาวสารเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตมนุษย มนุษยเปนสัตว
สังคมที่ตองอาศัยการแลกเปล่ียนขาวสาร ความรู และประสบการณซึ่งกันและกัน ขาวสารเปน
ปจจัยสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมนุษยเกิดความไมแนใจ
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมากเทาใด ความตองการขาวสารก็จะยิ่งเร็วมากข้ึน 
 

วิลเบอร ชแรมม (Wilbur Schramm, 1978 : 13) กลาววา โดยทั่วไปบุคคลมักจะเลือก

รับส่ือที่ใชความพยายามนอยที่สุดหรือหมายถึงสะดวกในการรับรูมากที่สุด และไดรับผลประโยชน

ตอบแทนมากที่สุด 

 
 เมอรตัน ไรท และแวปเปลส (Merton Wright and Waples อางถึงใน
บุษบาบัณ โกเมศ, 2546 : 15) กลาววา ผูรับขาวสารจะเลือกรับขาวสารจากส่ือใดนั้น ยอม
เปนไปตามบทบาทและสถานภาพในสังคมของผูรับสาร และเหตุผลในการรับขาวสาร 
 
 ในการเลือกรับรูขาวสาร ผูรับสารมีกระบวนการเลือกสรรขาวสารที่แตกตางกันไปตาม

ประสบการณ ความเชื่อ ทัศนคติ ฯลฯ ซึ่งกระบวนการในการเลือกสรรนี้ เปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง 
(Filter) ขาวสารในการรับรูของมนุษย ประกอบดวยการกรอง 3 ข้ันตอน ดังนี้ (พีระ จิระ
โสภณ, 2542 : 636-638) 
 

1. การเลือกรับหรือการเลือกสนใจ (Selective Exposure) กลาวคือ บุคคล
จะเลือก 

เปดรับส่ือ และขาวสารตาง ๆ ตามความสนใจและความตองการของตน เพื่อนํามาใชแกปญหา
และเปนขอมูล เพื่อสนองความตองการของตน นอกจากบุคคลเลือกเปดรับขาวสารแลว บุคคลยัง
เลือกใหความสนใจตอขาวสารที่สอดคลองกับทัศนคติ และความเช่ือด้ังเดิมของบุคคลนั้น ๆ ใน
ขณะเดียวกันก็พยายามหลีกเล่ียงการรับขาวสารที่ขัดแยงกับความเช่ือ  ทัศนคติ และความสนใจ 
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสบายใจ และความพึงพอใจในการเปดรับสาร 
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2. การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and 
Selective  

Interpretation) กลาวคือ เมื่อบุคคลเปดรับสารจากแหลงใดแหลงหนึ่งแลว ผูรับสารจะเลือก
รับรูหรือเลือกตีความสารที่ไดตามความเขาใจของตนเอง ทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ ความ
ตองการ ความคาดหวัง และแรงจูงใจของตน 

3. การเลือกจดจํา (Selective Retention) กลาวคือ หลังจากที่บุคคลเลือก
รับ เลือกให 

ความสนใจ เลือกรับรู และตีความขาวสารไปในทิศทางที่สอดคลองกับทัศนคติและความเช่ือของ
ตนแลว บุคคลยังเลือกจดจําเนื้อหาสาระของสารในสวนที่ตองการจําเขาไปไวเปนประสบการณ 
เพื่อที่จะนําไปใชในโอกาสตอไป ในขณะเดียวกันก็มักจะลืมขาวสารที่ไมตรงกับความสนใจหรือไม
เห็นดวย 
 

นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืน ๆ ที่เปนตัวกําหนด ใหเกิดความแตกตางในการเลือกรับรู
ขาวสารของมนุษย ซึ่งงานการศึกษาของเดอเฟลอร (De Fleur, 1966) ไดเสนอทฤษฎีที่
เกี่ยวกับตัวแปรแทรก (Intervening Variables) ที่มีอิทธิพลในกระบวนการสื่อมวลชน 
ระหวางผูสงสารและผูรับสาร โดยเนนใหเห็นวาขาวสารมิไดไหลผานจากสื่อมวลชนถึงผูรับและเกิด
เหตุโดยตรงทันที แตมีปจจัยบางอยางที่เกี่ยวของกับตัวผูรับสารแตละคน เชน จิตวิทยาและสังคม 
ตลอดจนอิทธิพลของบุคคล หรือกลุมบุคคลนั้นสังกัดอยู ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการรับรูขาวสารนั้น ทํา
ใหเกิดผลไมเหมือนกัน หรือไมเปนไปตามเจตคติของผูรับสาร   

 
ทฤษฎีที่สําคัญของเดอเฟลอร (De Fleur, 1966) เกี่ยวกับเร่ืองนี้มีดวยกัน 3 

ทฤษฎี คือ  (อางใน พีระ จิระโสภณ, 2542 : 645-646)  
 

1. ทฤษฎีความแตกตางของแตละบุคคล ( Individual Differences 
Theory) เปนทฤษฎีที่ชี้ใหเห็นวา ผูรับสารแตละคนนั้นมีความแตกตางกันในทางจิตวิทยา เชน 
ทัศนคติ คานิยมและความเชื่อ ทําใหความสนใจในการเปดรับขาวสารหรือการตีความขาวสารจาก
ส่ือมวลชนแตกตางกัน ไมมีความสอดคลองกัน หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกตางของ
แตละบุคคล มีดังนี้ 

- มนุษยเรามีความแตกตางกันมากในองคประกอบทางจิตวิทยาสวนบุคคล 
- ความแตกตางนี้บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาค หรือทางรางกายของ 

แตละบุคคล แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางที่เกิดจากการเรียนรู 
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- มนุษยซึ่งถูกชุบเล้ียงภายใตสภาพการณตาง ๆ จะเปดรับความคิดเห็นแตกตางกัน 
ไป อยางกวางขวาง 

- จากการเรียนรูส่ิงแวดลอม ทําใหเกิดทัศนคติ คานิยม และความเชื่อ ที่รวมเปน 
ลักษณะทางจิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตางกันไป 
 

ความแตกตางดังกลาวนี้ ไดกลายเปนสภาวะเงื่อนไข (Conditioning) ที่

กําหนดการรับรู 
ขาวสารจากส่ือมวลชน กลาวคือ ลักษณะบุคลิกภาพของปจเจกบุคคลจะมีอิทธิพลตอผลการส่ือ
ขาวสาร 

2. ทฤษฎีกลุมทางสังคม ( Social Categories Theory) ทฤษฎีนี้กลาวไว
วา ประชาชนที่มีลักษณะทางสังคมคลายกัน จะแสดงพฤติกรรมการสื่อสารคลายคลึงกัน 
พฤติกรรมการสื่อสารนี้ ไดแก การเปดรับส่ือมวลชน ความชอบตอส่ือประเภทตาง ๆ และผลของ
การสื่อสาร เปนตน สําหรับลักษณะทางสังคมนั้น ไดแก ระดับการศึกษา รายได อาชีพ ชาติพันธ 
ศาสนา อายุ เพศ และภูมิลําเนา เปนตน จึงทําใหประชาชนที่มีลักษณะทางสังคมอยูในกลุม
เดียวกันมักจะมีความสนใจหรือมีพฤติกรรมในทางเดียวกัน 

3.  ทฤษฎีความสัมพันธทางสังคม (Social Relations Theory) เปน
ทฤษฎีที่กลาวถึง ความสัมพันธทางสังคมระหวางผูรับสารกับบุคคลอ่ืนในสังคม ในลักษณะของ
กลุมปฐมภูมิหรือกลุมทุติยภูมิ โดยกลุมปฐมภูมิที่มีความสัมพันธใกลชิดกับเพื่อนสนิท เพื่อน

รวมงาน หรือคนในครอบครัว และวงศาคณาญาตินี้ จะมีอิทธิพลตอผูรับสารมากกวากลุมทุติยภูมิ 
ซึ่งเปนกลุมที่มีความใกลชิดนอยกวา ขาวสารตาง ๆ ที่ไดรับจากส่ือมวลชน มักจะถูกรับรูหรือ
ตีความโดยมีอิทธิพลของกลุมหรือบุคคลในกลุมเขามาเกี่ยวของเสมอ เชน การที่ปจเจกบุคคลจะ
เชื่อขาวสารจากโฆษณาใดหรือไมนั้น มักจะไดรับอิทธิพลจากการปรึกษาหารือหรือไตถามเพื่อนฝูง
หรือผูใกลชิด อิทธิพลที่มีผลตอการรับรูขาวสารในลักษณะนี้เรียกวา “อิทธิพลของบุคคล” 
(Personal Influence)  

ความแตกตางของบุคคลในเร่ืองสรีระ ภูมิหลัง และสภาพแวดลอม นับไดวาเปน

เหตุผลพื้นฐานที่สําคัญที่ทําใหพฤติกรรมการเปดรับขาวสารแตกตางกันไปในแตละบุคคล และ

สงผลไปถึงความแตกตางในทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด 
  
 นอกจากนี้ในกระบวนการเลือกรับขาวสารตาง ๆ ยังมีองคประกอบอ่ืน ๆ คือ 
(Schramm, 1973 : 121-122) 

- ประสบการณ ทําใหผูรับสารแสวงหาขาวสารแตกตางกัน 
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- การประเมินสาระประโยชนของขาวสารผูขาวสารจะแสวงหาขาวสารเพื่อสนองจุด 
ประสงคอยางใดอยางหนึ่ง 

- ภูมิหลังที่แตกตางกันยอมทําใหมีความสนใจตางกัน 
- การศึกษาและสภาพแวดลอม เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางในพฤติ 

กรรมการเปดรับส่ือและเนื้อหา 
- ความสามารถในการรับสารเกี่ยวกับสภาพรางกายและจิตใจที่ทําใหพฤติกรรมการ 

เปดรับทางขาวสารตางกัน 
- บุคลิกภาพ ทําใหมีผลตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติ การโนมนาวจิตใจและพฤติ 

กรรมของผูรับสาร 
- อารมณ สถานภาพทางอารมณของผูรับสารจะทําใหผูรับเขาใจความหมายของ 

ขาวสารหรืออาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจความหมายของขาวสารก็ได 
- ทัศนคติจะเปนตัวกําหนดทาทีของการรับ และการตอบสนองตอส่ิงเราหรือ

ขาวสาร 
ที่ไดพบ 
 

พฤติกรรมการส่ือสารของบุคคล เกิดข้ึนในลักษณะตาง ๆ กันนั้นมีปจจัยที่เปน

ตัวกําหนด 3 ประการ คือ (ขวัญเรือน กิติวัฒน, 2542 : 21-27) 
 

1. ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล มีแนวคิดวาคนเราแตละคนมีความ
แตกตางเฉพาะตัวบุคคลอยางมากในดานโครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคล ซึ่งเปนผลสืบ

เนื่องมาจากลักษณะการอบรมเล้ียงดูที่แตกตางกัน การดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมทางสังคมที่ไม
เหมือนกัน ซึ่งสงผลกระทบถึงระดับสติปญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของการ
รับรู การเรียนรู และการจูงใจ 

2.  ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม เนื่องจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุม
สังคมที่ตนสังกัดอยูเปนกลุมอางอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมใด ก็ตาม นั่นคือ มักจะคลอยตามกลุมในแงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อให
เปนที่ยอมรับของกลุม 

3.  ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบการส่ือสาร จากแนวคิดที่วา ปจเจกบุคคล
มักจะรวมกันเปนกลุมทางสังคม และนําเอาลักษณะพื้นฐานบางประการของแตละบุคคลที่

เหมือนกันมาจัดเขาไวเปนกลุม ลักษณะพื้นฐานดังกลาว ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายได ฯลฯ บุคคลที่อยูในกลุมเดียวกันยอมจะรับเนื้อหาของการส่ือสารที่คลายคลึงกัน และ
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ยอมจะมีการตอบสนองตอเนื้อหาไมแตกตางกัน โดยเฉพาะปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยา

สวนบุคคลจัดวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการรับรูขาวสารของบุคคล 
 
  
 กลาวโดยสรุปไดวา การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงครามของนักทองเที่ยวนั้น นอกจากเพื่อสนับสนุนทัศนคติและความเขาใจที่มีอยูเดิมแลว 
ยังเปนการเลือกรับรูขาวสารเพื่อการนําไปใชประโยชนอ่ืน ๆ อีกเชน เพื่อใหมีความรู ประสบการณ
ทางการเกษตร หรือความตองการในการใชประโยชน นําไปใชเปนแนวทางแกไขปญหา เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการและความสนใจสวนบุคคล รวมทั้งเพื่อความบันเทิงดวย ซึ่งการเลือก
รับรูขาวสารจากส่ือตาง ๆ นั้นจะแตกตางกันไปในแตละบุคคล ข้ึนอยูกับทัศนคติ คานิยม ความ
เชื่อ และบุคลิกภาพ ที่เรียนรูมาจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยังข้ึนอยูกับ

ความชอบ ความสะดวก และความเคยชิน ซึ่งแตละสื่อนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวแตกตางกันไป ดวย
เหตุนี้นักทองเที่ยวแตละคนอาจมีความตองการขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตรไมเทากัน 
อีกทั้งมีความพยายามหรือสนใจ รับรู และจดจําขาวสารที่แตกตางกันเชนกัน 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูขาวสาร จึงเปนทฤษฎีหนึ่งในการศึกษาวิจัยวา 

นักทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีการรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามแตกตางกันหรือไม อยางไร  โดย
นํามาใชเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม พรอมทั้งนํามาประกอบการอภิปรายผลการวิจัย 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ 
  

ส่ือ (Media) เปนหนทางที่จะนําขาวสารไปสูผูรับสาร หรืออาจกลาวไดวา ส่ือคือ
พาหะที่นําพาขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร ซึ่งจําแนกได 2 ประเภทใหญ ๆ (เสถียร เชย
ประทับ, 2531 : 20) คือ  

- ส่ือมวลชน (Mass Media) 
- ส่ือบุคคล (Personal Media) 

 
สื่อมวลชน  (Mass Media) 
 

หมายถึง ส่ือที่ทําใหผูสงสาร ซึ่งอาจจะเปนบุคคลเดียวหรือกลุมบุคคลที่สามารถสง
ขาวสารขอมูลไปยังผูรับเปาหมายจํานวนมากและอยูกันอยางกระจัดกระจายไดในเวลาอันรวดเร็ว 
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ส่ือมวลชนที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร/วารสาร และ
อินเตอรเน็ต เนื่องจากส่ือมวลชนประเภทตาง ๆ นี้ จะมีอิทธิพลในการเลือกรับรูขาวสารแกคน
จํานวนมาก ทําใหเกิดความรูเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางถูกตอง 
 

อิทธิพลของสื่อมวลชน 
 

โจเซฟ ที แคลปเปอร (Klapper อางใน ปรมะ สตะเวทิน, 2539 : 181-
183) ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของส่ือมวลชนประเภทตาง ๆ ที่มีตอทัศนคติ และ
พฤติกรรมดาน   ตาง ๆ ของประชาชน ไวดังนี้  

  
1. อิทธิพลของส่ือมวลชนที่มีตอประชาชนนั้น ไมใชอิทธิพลโดยตรง แตเปนอิทธิพล 

โดยออม เพราะมีปจจัยตาง ๆ ที่กั้นอิทธิพลของปจจัยส่ือมวลชน ไดแก  
1.1 ความมีใจโนมเอียงของผูรับสาร (Predisposition) ประชาชนจะมี

ความคิด 
เห็น คานิยม และมีใจโนมเอียงที่จะประพฤติ ปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งอยูกอน ซึ่งไดรับอิทธิพล
จากการคบหาสมาคมกับคนอ่ืน และสถาบันสังคมที่ตนเปนสมาชิก เมื่อบุคคลผูนั้นสัมผัสกับ

ส่ือมวลชน ก็จะนําเอาทัศนคติ คานิยมและพฤติกรรมเหลานั้นติดตัวมาดวย 
1.2 การเลือกของผูรับสาร (Selective Processes)  ประชาชนจะเลือก

รับสารที่ 
สอดคลองกับความคิดเห็นและความสนใจของตน และจะหลีกเล่ียงไมยอมรับสารที่ไมสอดคลอง 
หรือที่ขัดแยงกับความคิดเห็นและความสนใจของตน ประชาชนจะพยายามตีความสารตามความ
เชื่อ และคานิยมที่ตนมีอยูเดิมและจะเลือกจดจําเฉพาะส่ิงที่สนับสนุนความคิดและความเชื่อของ
ตน 

1.3 อิทธิพลของบุคคล (Personal Influence) ขาวสารจากส่ือมวลชน
อาจไมไดไป 

ถึงประชาชนทั่วไปในทันที แตจะผานส่ือบุคคลหรือผูนําความคิดเห็นกอนที่จะไปถึงประชาชน ผูนํา
ความคิดเห็นมีการสอดแทรกความรูสึกนึกคิดของตนเขาไปดวย ผูนําความคิดเห็นมักจะเปนคนท่ี
ไดรับความเชื่อถือเล่ือมใส และไววางใจจากประชาชนทั่วไป จึงเปนผูมีอิทธิพลตอความเห็นและ
การตัดสินใจของประชาชน 

1.4   ลักษณะของธุรกิจดานส่ือมวลชน (Economic Aspects) การ
ดําเนินธุรกิจ 
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ดานส่ือมวลชน ในสังคมเสรีนิยมซึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั้น ส่ือมวลชนสามารถแขงขันกันได
โดยเสรี ตางฝายตางเสนอความคิดเห็นและคานิยมที่แตกตางกันออกไป และประชาชนก็มีเสรีภาพ
ในการที่จะเลือกเช่ือถือความคิดเห็นใดความคิดเห็นหนึ่งได และตัดสินวาควรจะเช่ือส่ือมวลชนไหน
ดี 

2. อิทธิพลที่ส่ือมวลชนมีตอประชาชน เปนเพียงผูสนับสนุนเทานั้น คือ ส่ือมวลชนจะ
สนับสนุน   ทัศนคติ คานิยม ความมีใจโนมเอียง ตลอดจนแนวโนมดานพฤติกรรมของประชาชน
ใหมีความเขมแข็งและพรอมที่จะแสดงใหปรากฏออกมาเม่ือมีแรงจูงใจเพียงพอหรือเม่ือมีโอกาส

เหมาะสม 
3. ส่ือมวลชนอาจทําหนาที่เปนผูเปล่ียนแปลงประชาชนไดเชนกัน จะเกิดข้ึนตอเมื่อ

บุคคลมีความโนมเอียงที่จะเปล่ียนแปลงอยูกอนแลว หากส่ือมวลชนสามารถเสนอส่ิงที่สอดคลอง
กับความตองการของเขา เขาก็จะเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมได ส่ือมวลชนจึงทําหนาที่เปน

เพียงผูเสนอหนทางในการเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมเทานั้น 
4. ส่ือมวลชนสามารถสรางทัศนคติ และคานิยมใหมใหเกิดแกประชาชนไดในกรณีที่

บุคคลนั้น ๆ ไมเคยมีความรูหรือประสบการณเกี่ยวกับส่ิงนั้นมากอน ทัศนคติและคานิยมใหมนี้จะ
เกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคลผูนั้นรับสารที่เสนอเร่ืองราวในแนวเดียวกันบอย ๆ เปนอิทธิพลในลักษณะ
สะสม มิใชอิทธิพลที่กอใหเกิดผลไดในทันทีทันใด หรือในระยะเวลาอันส้ัน 
 
สื่อบุคคล (Personal Media)  
 

หมายถึง ตัวบุคคลที่นําพาขาวสารจากบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลหน่ึง โดยอาศัยการ

ติดตอส่ือสารแบบตัวตอตัว ระหวางบุคคล 2 บุคคลหรือมากกวา 2 คน ข้ึนไป ส่ือบุคคลที่ใชใน
การวิจัยคร้ังนี้ ไดแก สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง เจาหนาที่ของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย/สํานักงานการเกษตร บริษัทนําเที่ยว/มัคคุเทศก เนื่องจากสื่อบุคคลเหลานี้จะมี

อิทธิพลในการจูงใจ โนมนาวใจตามแนวทางที่ผูรับสารมุงหวัง 
 

ประสิทธิภาพของสื่อมวลชนและสื่อบุคคล 
 

สําหรับประสิทธิภาพของส่ือมวลชนและส่ือบุคคล นักวิชาการทางการส่ือสารสวนใหญ
เห็นพองตองกันวา ส่ือมวลชนจะมีประสิทธิภาพมากกวาส่ือบุคคลในการใหขาวสารแกคนจํานวน
มาก เพื่อกอใหเกิดความรูในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางถูกตอง สวนส่ือบุคคลจะมีประสิทธิภาพ

มากกวาในการจูงใจใหบุคคลมีทัศนคติตอเร่ืองนั้น ๆ ตามแนวทางท่ีมุงหวัง 
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โรเจอร (Rogers, 1978 อางใน วิไลลักษณ ชมภูศรี, 2544 : 50)) ได
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของส่ือมวลชนและส่ือบุคคลไดวา ส่ือมวลชนสามารถเปลี่ยนแปลงการ
รับรู ซึ่งหมายถึง การเพิ่มพูนความรู ความเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการสื่อสารระหวาง
บุคคลนั้นมีประสิทธิภาพมากกวาเมื่อวัตถุประสงคของผูสงสารอยูที่การเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
เพราะขาวสารที่ถายทอดออกจากส่ือมวลชนเพียงอยางเดียว ไมสามารถกอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงทัศนคติที่ฝงแนน หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ เบท
ติงฮอส (Bettinghaus, 1968 : 180) ที่วา ส่ือมวลชนเปนเพียงตัวเสริมความเชื่อ 
ทัศนคติที่มีอยูเดิม ใหฝงแนนมากกวาจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติอยางส้ินเชิง แตอาจเปล่ียนแปลง
การรับรูไดบางในขอบเขตจํากัดของประสบการณ ดังนั้น ส่ือมวลชนจึงเปนเพียงแหลงความคิด 
และเปนผูวางแนวทางในการเปล่ียนแปลงเทานั้น    กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนระหวางมนุษยเปน
ผลจากการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลแบบเห็นหนาเห็นตาทั้งสิ้น 
 

แคทซและลาซาสเฟล (Katz and Lazarsfeld, 1955 : 27) เห็นพอง
ตองกันวา การส่ือสารระหวางบุคคลมีผลตอการทําใหผูรับสารยอมรับที่จะเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
และยอมรับที่จะใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มากที่สุด ฉะนั้นส่ือบุคคลจึงมี

ความสําคัญมากกวาส่ือมวลชนในข้ันจูงใจ สวนส่ือมวลชนจะมีความสําคัญในข้ันของการให

ความรู ความเขาใจที่ถูกตองและอาจมีผลบางในการสรางทัศนคติในเร่ืองที่บุคคลไมเคยรับรูมา

กอน 
 
สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) 
 

นอกจากส่ือมวลชนและสื่อบุคคลที่ไดกลาวมาแลวขางตน วิลเบอร ชแรมม 
(Wibur Schramm, 1973 : 125 อางในสุขพร มาฆะสกุลเจริญ, 2544 : 14) 
กลาววา ยังมีส่ืออีกชนิดหนึ่งที่ผูสงสารใชในการถายทอดขาวสารขอมูลไปยังมวลชน บุคคล หรือ
กลุมบุคคล ส่ือดังกลาวนี้ถูกผลิตข้ึนมาโดยมีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจง และมีเปาหมายหลักอยู
ที่ผูรับสารเฉพาะกลุม เรียกวา สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) ไดแก ส่ือประเภท
โสตทัศนูปกรณ (Audio Visual Media) และส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ (Printed Media) 
ส่ือเฉพาะกิจที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก โปสเตอร แผนพับ  นิทรรศการ ศูนยบริการนักทองเที่ยว 
และเอกสารแนะนําการทองเที่ยว/แผนพับ  

 
นอกจากนี้ อาดัมส (Adams, 1977 : 162-167 อางใน สุขพร มาฆะสกุลเจริญ, 2544 : 

15) ไดกลาวถึงความสําคัญของสื่อเฉพาะกิจไวดังนี้ ส่ือเฉพาะกิจจัดวามีความสําคัญตอการ
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เผยแพรวรรณกรรมและขาวสารขอมูล เพราะส่ือเฉพาะกิจเปนส่ือที่จัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

อยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะการใชส่ือเฉพาะกิจเปนการใหความรูและขาวสารที่เปนเร่ืองราว

เฉพาะอยาง โดยมีกลุมเปาหมายที่กําหนดไวแนนอน ตัวอยางส่ือเฉพาะกิจ ไดแก การจัดพิมพ

เอกสาร จุลสาร แผนพับ คือแผนปลิวออกเผยแพร ซึ่งอาจจะจัดสงไปยังกลุมเปาหมายโดยทาง

ไปรษณีย (Direct Mail) นอกจากนี้การปดโปสเตอรตามชุมชนตาง ๆ การจัดนิทรรศการ การสาธิต 

(Demonstration) ก็เปนการใชส่ือเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพในการรณรงคเผยแพรประดิษฐกรรม

แปลก ๆ และทันสมัยในสังคมนั้น ๆ  

 
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสื่อมวลชน ส่ือบุคคล และสื่อเฉพาะ

กิจ เห็นไดชัดเจนวา ส่ือเปนพาหนะที่จะนําขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย หากไมมีส่ือเปนตัวกลาง ก็

จะไมเกิดการส่ือสาร นักวิชาการทางการสื่อสารสวนใหญเห็นวา ส่ือมวลชนจะมีประสิทธิภาพ

มากกวาส่ือบุคคลในการใหขาวสารแกคนจํานวนมาก เพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจในเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่ง สวนส่ือบุคคลจะมีประสิทธิผลในการชักจูงใจ และส่ือเฉพาะกิจ มีความสําคัญตอการ

เผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอยางหนึ่งโดยเฉพาะ และทั้งหมดนี้สามารถนํามา

เปนกรอบแนวคิดในการศึกษาพรอมทั้งนํามาประกอบการอภิปรายผลการวิจัยวา นักทองเที่ยว

เลือกที่จะรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามจากส่ือใดมากที่สุด  
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจในการทองเท่ียว 
 

การทองเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางเพื่อความเพลิดเพลิน และพักผอน

หยอนใจ และเปนการเดินทางที่มีเงื่อนไขสําคัญ 3 ประการ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ, 2542 : 4) คือ  

1. เดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเปนการช่ัวคราว 

2. เดินทางดวยความสมัครใจ 

3. เดินทางดวยวัตถุประสงคใด ๆ ก็ได แตไมใชเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได 
 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดใหความหมายของการทองเที่ยวไววา “การ

ทองเที่ยว”(Tourism) เปนคําที่มีความหมายคอนขางกวางขวาง เพราะมิไดหมายความเฉพาะเพียง

การเดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจ หรือเพื่อการประชุมสัมมนา แตเพื่อศึกษาหาความรู เพื่อการกีฬา 

เพื่อการติดตอธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมเยียนพี่นอง นับวาเปนการทองเที่ยวทั้งส้ิน (นิคม จารุมณี, 

2535 : 13) 
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อาร. ดับเบิลยู. แมคอินทอช (R.W. Mclntosh, 1977 : 51) กลาววาการทองเที่ยวเปน

กระบวนการท่ีมีรูปแบบเปนการนันทนาการ (Recreation) รูปแบบหนึ่งที่เกิดข้ึนระหวางเวลาวาง 

(Leisure time) ซึ่งจะมีการเดินทาง (Travel) เขามาเกี่ยวของดวย ซึ่งเปนการเดินทางจากสถานที่

หนึ่ง ที่มักหมายถึงที่อยูอาศัย ไปยังอีกสถานที่หนึ่งซ่ึงถือวาเปนแหลงทองเที่ยว เพื่อเปล่ียน

บรรยากาศและส่ิงแวดลอม โดยมีแรงกระตุน (Motivator) จากความตองการในดานเกี่ยวกับ

กายภาพ วัฒนธรรม การมีปฏิสัมพันธ และเกียรติคุณ 

 

วัตถุประสงคของการเดินทางทองเที่ยวมีหลายประการ (สุดาพร ชุตินธรานนท, 2542 : 

39) ไดแก  

1. เดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจ หรือเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย 

2. เดินทางเพื่อมารวมประชุมสัมมนา 

3. เดินทางเพื่อศึกษาหาความรู 
4. เดินทางเพื่อการกีฬา 

5. เดินทางเพื่อการติดตอธุรกิจ 

6. เดินทางเพื่อเย่ียมเยียนญาติพี่นอง 
7. เดินทางเพื่อการประกอบศาสนกิจ 

8. เดินทางเพื่อทัศนศึกษา 

9. เดินทางเพื่อสุขภาพ หรือพักฟน 

 
องคประกอบพื้นฐานของการทองเที่ยว 
 

การทองเทีย่วมีปจจัยหลายอยางเปนองคประกอบ แตองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ

ดานการทองเที่ยว ม ี4 ประการ (ชูสิทธิ์ ชชูาติ, 2538 : 39 - 41) 

 
1. สิ่งดึงดูดใจ (Attracttions) 
ส่ิงดึงดูดใจเกดิจากการที่มนุษยมีประสาทสัมผัสที่ดีเยีย่ม เชน มีดวงตาที่รับภาพสี

เหมือนสภาพธรรมชาติ สามารถมองเหน็ภาพไดกวางไกลถึง 180 องศา มีสมองสามารถรับรูส่ิง 

ตาง ๆ และมีความทรงจํา มีหูซึง่ไดยินส่ิงตาง ๆ สภาพของรางกายมนุษย ซึ่งมีความพรอมดังกลาว

เปนปจจัยสําคัญในการกระตุนใหมนุษยเกิดการรับรูในแหลงทองเที่ยวประกอบกับในปจจุบนัมี

ความเจริญทางดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี ไดพัฒนาใหเกิดความกาวหนาทางดานการขนสง 
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การสื่อสารมวลชน และส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยสําคัญใหมนุษย

เกิดการรับรูและตองการทองเทีย่วมากข้ึน 

ส่ิงดึงดูดใจดานการทองเที่ยว มีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก แหลงทองเทีย่ว

ทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ และการใหความบันเทิง 

1.1 แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ทุก ๆ พืน้ที ่ มีแหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติที่

สวย 

งาม ประทับใจ ซึง่เกิดจากลักษณะของธรรมชาติ เชน อาว แหลม เกาะ หนาผา โขดหิน ภูมิอากาศ 

และความสวยงามตามธรรมชาติ ฯลฯ สภาพธรรมชาติเหลานี ้ เปนส่ิงดึงดูดใจใหมนุษยเดินทาง

ทองเที่ยวไปยงัสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ  ภายใตเงื่อนไขของแหลงทองเที่ยวอาจเกิดข้ึนได 2 ประการ

คือ 

- สถานทีน่าสนใจ (Place) 

- เหตุการณนาสนใจ (Event) 

ในบางฤดูกาลจะมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับประเพณี วัฒนธรรม

ของแตละทองถิ่น กิจกรรมนัน้ก็กลายเปนเหตุการณทีน่าสนใจ ดึงดูดคนมาทองเทีย่ว 

ภูมิอากาศ เปนส่ิงดึงดูดใจอยางหนึง่ในการทองเทีย่วและเปนมนตขลังใหเกิดความ

ประทับใจและกลับไปเยือนอีกคร้ัง แสดงใหเหน็วา ภูมอิากาศเปนตัวกําหนดวัตถปุระสงคในการ

เดินทางของนกัทองเทีย่ว 

ที่ต้ังของแหลงทองเที่ยวเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการตัดสินใจเดินทางของ

นักทองเที่ยว ถาที่ต้ังหางไกลและขาดส่ิงอํานวยความสะดวกในการเขาไปถึง ความตองการ

เดินทางของประชาชนก็ลดนอยลง แมวาสถานทีท่องเทีย่วจะมีความประทับใจก็ตาม 

1.2 วัฒนธรรม วฒันธรรมแตละพื้นที่ คือวิถีชวีิตของคนในเขตพื้นทีน่ัน้ ๆ อาจเหมือน 

กัน หรือแตกตางกนั วัฒนธรรมอาจแสดงออกในรูปแบบของศาสนา สถานที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตรวิถีชีวิตของประชาชน จารีตประเพณี ทั้งอดีตและปจจุบัน  

1.3 ชาติพันธุ เหตุผลอยางหนึง่ในการเดินทางทองเที่ยวของประชาชนกเ็พื่อตองการ 
เยี่ยมเยียนญาติมิตร คนมีความตองการที่จะกลับไปเยี่ยมเยียนแผนดินเดิมของตนเอง  

1.4 แหลงบันเทิง นักทองเทีย่วตองการเดินทางไปยงัสถานที่ทองเทีย่ว ก็เพราะมี 

แหลงบันเทงิสําหรับพกัผอนหยอนใจจัดไวให แหลงบันเทิง มิใชหมายถึง สถานเริงรมยยามราตรี

เพียงอยางเดียว แตอาจหมายถึง สวนสัตว สวนสาธารณะ สนามกีฬา ฯลฯ แหลงบันเทงิที่ดีควรให

ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดข้ึนดวย มิใชเปนฝายนั่งชมเพียงอยางเดียว  

2. สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) 
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 ส่ิงดึงดูดใจทางดานการทองเที่ยวไดนําประชาชนไปยังแหลงทองเที่ยว เมื่อนกัทองเที่ยวไป

ถึงสถานที่ดังกลาวแลว  จงึเปนส่ิงจาํเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการอํานวยความสะดวกและบริการ 

ตาง ๆ เพราะวานักทองเที่ยวยามเดินทางหางไกลจากบานตองการสิ่งจําเปนหลายอยางในการ

ตอบสนองความตองการของชีวิต เชน ตองการทีพ่ัก อาหาร การบริการ และส่ิงอํานวยความ

สะดวก  ตาง ๆ ในการเดินทาง 

ส่ิงอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการทองเทีย่วมี 4 ประการ ไดแก  

2.1 ที่พัก (Lodging) เปนส่ิงสําคัญในการเดินทาง นักทองเที่ยวอาจพักกบัญาติหรือ  

เพื่อน แตอีกสวนหนึง่ก็ตองการทีพ่ักซึง่ตองเชาอาศัยอยูชั่วคราวในแหลงทองเที่ยว 

2.2 รานอาหาร และเครื่องด่ืม นักทองเทีย่วจะใชจายเปนคาอาหาร และเคร่ืองด่ืม 

มากกวาปกติ เมื่อเดินทางทองเที่ยว การจัดอาหารในแหลงทองเที่ยว ตองมีทัง้อาหารประจําชาติ

ของนักทองเทีย่วและอาหารทองถิน่ เพราะอาหารทัง้สองประเภทเปนส่ิงที่นกัทองเทีย่วตองการ

  

2.3  สถานบริการ เชน รานขายของที่ระลึก รานซักรีด สถานที่นนัทนาการ ฯลฯ เปน

ส่ิงสําคัญอยางหนึ่ง ในการอํานวยความสะดวกสบายใหแกนกัทองเทีย่ว ซึง่แหลงทองเทีย่วตองจดั

ใหเพียงพอกับความตองการ การลงทนุกจิกรรมดานนนัทนาการบางอยางก็ลงทุนไมมากนัก เชน 

การปนหนาผา การดําน้ําดูปะการัง การวายน้ํา การแลนเรือ การข่ีมา ฯลฯ นับเปนการสรางงาน 

และการกระจายรายไดอยางหนึ่งใหแกบุคคลในทองถิ่น สวนในดานรานขายของที่ระลึก นอกจาก

เปนการฟนฟศิูลปะวัฒนธรรมแลว ยงัเปนการสรางรายไดใหเกิดข้ึนแกประเทศชาติดวย 

2.4 ปจจยัพืน้ฐานทางการทองเท่ียว (Infrastructure) ที่สําคัญ ไดแก ระบบการ

ส่ือสาร การคมนาคม สาธารณูปโภค ในแหลงทองเที่ยวมีความจาํเปนอยางยิ่ง ทัง้นี ้เพราะทําให

เกิดความสะดวกในการจองที่พัก การติดตอกับครอบครัว ความสะดวกสบายในการเดินทาง และ

ความสุข ความเพลิดเพลินในการพักผอน ทั้งนี้ เพื่อใหเกดิความประทบัใจในการทองเทีย่ว 

ปจจัยพืน้ฐานดังกลาว นอกจากอํานวยความสะดวกสบายแกนักทองเที่ยวแลว ยงัทาํใหทองถิน่

เกิดการพฒันาและ สงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนในทองถิน่ดวย 

3. การขนสง (Transportation) 
 การทองเทีย่วเกิดจากการทีป่ระชาชนตองการเดินทางไปสูสถานที่ซึง่มีความแตกตางใน

ดานวฒันธรรม ภูมิอากาศ และภูมิประเทศ เพื่อสัมผัสส่ิงที่แปลกออกไปจากประสบการณเดิม 

ดังนัน้ การขนสงจึงเปนส่ิงสําคัญในการนํานักทองเที่ยวไปยังแหลงทองเทีย่วอยางรวดเร็ว 

สะดวกสบายและปลอดภัย 

การเดินทางของประชาชน มิไดวัดรูปแบบของระยะทาง แตวัดดวยเวลาของการ

เดินทางถึง แมวาระยะทางจะไกล แตถาประหยัดเวลาในการเดินทาง ประชาชนก็พรอมที่จะ
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เดินทางไปยงัแหลงทองเที่ยว ดังนั้น การปรับปรุงยานพาหนะ ถนน และระบบการจราจรใหดีข้ึน

เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการเดินทาง 
4. การตอนรับ (Hospitality) 

 เปนส่ิงสําคัญมาก ทั้งนี้เพราะนักทองเทีย่วที่ตองการกลับไปยังสถานท่ีเดิมเกิดจากความ

ประทับใจในการตอนรับของประชาชน  หรือพนกังานบริการในพืน้ทีม่ากกวาสภาพธรรมชาติของ
แหลงทองเที่ยว ดังนั้น พื้นทีใ่ดเปนแหลงทองเทีย่ว ตองตระหนักถึงความสําคัญในขอนี ้
 
มูลเหตุจูงใจที่ทําใหคนเดินทางทองเท่ียว 

 
อาร. ดับเบิลยู. แมคอินทอช (R.W. Mclntosh, 1977 : 51-52) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

มูลเหตุจูงใจในการทองเที่ยวไววาเกิดข้ึนจาก 

 

1. มูลเหตุจูงใจในทางดานรางกาย หมายถึง ความตองการพักผอน ความตองการ

แสวงหาส่ิงแปลกใหม 

2. มูลเหตุจูงใจทางดานวัฒนธรรม มูลเหตุจูงใจทางดานความสัมพันธระหวางบุคคล  

มูลเหตุทางดานสถานภาพและเกียรติภูมิ 

 

นอกจากนี้ แมคอินทอช (Mclntosh, 1977) ไดกลาววา มูลเหตุจูงใจเหลานี้เปนส่ิง

ผลักดันในจิตใจของบุคคลทุกคนและเปนตัวกระตุนเราใหเกิดพฤติกรรมตามที่คาดหวังไว ซึ่งใน

เร่ืองของการทองเที่ยว การคาดหวังดังกลาวก็คือ ความพึงพอใจที่ไดรับจากกิจกรรมเพื่อการ

พักผอนหยอนใจ 

 

และจากการศึกษาของแดนน (Dann, 1981 : 40) ไดกลาวถึงสาเหตุของการทองเที่ยว

ไวคลาย ๆ กับ Mclntosh (1977) แต Dann จะแยกพื้นฐานของมูลเหตุจูงใจออกเปน 2 แนวทาง 

คือ 

 

1. การทองเที่ยวที่เกิดข้ึนเพื่อแสวงหาในส่ิงที่คลายกับการใหรางวัลแกตัวเอง หรือ

อยากที่จะไดรับรู หรือศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เพื่อการพักผอนและผอนคลายความตึง

เครียด 

DPU



2. การทองเท่ียวที่เกิดข้ึนเพื่อเปนการหลีกหนี  โดยการปลีกตัวเองออกไปจากความ

ซ้ําซากจําเจของส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน หรือเพื่อหลบหนีจากปญหาความวุนวาย ความ

ลําบากใจ แมจะเปนเพียงการหลีกหนีชั่วคราวก็ตาม 

 

แอล. อี. ฮัดแมน (L.E. Hudman,1980 : 33-34) กลาววา นักทองเที่ยวมักจะมีมูลเหตุ

จูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยวมาจากปจจัยตอไปนี้ 

 

1. ปจจัยผลักดัน (Push Factor) คือ สภาพเง่ือนไขที่มากระตุนใหเกิดแรงผลักดัน

ภายในตัวบุคคลใหตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว ปจจัยผลักดันอาจมาจากสาเหตุตาง ๆ คือ 

- ความอยากรูอยากเห็น ในส่ิงนี้อาจจะถือวาเปนแรงผลักดันภายในที่เห็นไดชัดเพราะ

มนุษยมีสัญชาติญาณในการอยากรูอยากเห็นส่ิงตาง ๆ ที่ตนเองยังไมรู การเดินทางทองเที่ยวก็เปน

การสํารวจโลกใหมในความคิด และเพิ่มประสบการณการเรียนรูกับตนเอง 

- ความพึงพอใจ การเดินทางทองเที่ยวและความประทับใจในส่ิงที่ไดพบเห็นก็ไดสราง

ความสุขความพึงพอใจใหเกิดกับบุคคล ดังนั้นการทองเที่ยวก็คือความพยายามที่จะแสวงหา

ความสุขใหกับตนนั้นเอง 

2. ปจจัยดึงดูด (Pull Factor) คือ สภาพเงื่อนไขภายนอกที่มาดึงดูดเราใจใหบุคคลได

ออกเดินทางทองเที่ยว ซึ่งปจจุบันปจจัยดึงดูดเหลานี้ ไดแก 

- ลักษณะภูมิประเทศ ไดแก ลักษณะทางภูมิประเทศของแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ หรือ

ทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยวนั้น ประกอบกับสภาพทางภูมิอากาศ เชน อากาศสดช่ืน อากาศเย็น

สบาย และประกอบกันเปนลักษณะภูมิกายภาพที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยว เดินทางเขามาทองเที่ยว

ในสถานที่ทองเที่ยวนั้น ๆ 

- สภาพอ่ืน ๆ เปนเร่ืองหรือส่ิงอ่ืน ๆ ที่จัดวาเปนส่ิงดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมา

ทองเที่ยวนอกเหนือไปจากสภาพทางกายภาพ ซึ่งสภาพอ่ืน ๆ นี้อาจจะไดแก การเปนแหลงสินคาที่

นาสนใจ ราคาถูก ฯลฯ 

ปจจัยทางดานจิตวิทยาท้ังปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูดมีความเก่ียวกันในลักษณะ

ตัวเสริมกําลัง (Reinforcement) ของกันและกัน กลาวคือ ปจจัยดึงดูดก็เปนตัวเสริมกําลังที่ทําให

เกิดปจจัยผลักดัน ในขณะเดียวกันปจจัยผลักดันก็เปนตัวเสริมกําลังที่ทําใหเกิดปจจัยดึงดูดดวย 

 

มิดเดิลตัน (Middleton, 1994 : 37-38) เปนอีกผูหนึ่งที่อธิบายถึงปจจัยตาง ๆ ซึ่งถือวา

เปนตัวกําหนดความตองการทางการทองเที่ยว (Determinants of Demand for Tourism) ที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวของมนุษย ไดแก  
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1. สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน (Economic) สภาพเศรษฐกิจที่ดีของประเทศและของ 

ทองถิ่นเอ้ืออํานวยใหคนเดินทางทองเที่ยว 

2. ลักษณะของประชากร (Demographics) ซึ่งไดแก ขนาดและองคประกอบของ 

ครอบครัว อายุ การศึกษา รายได และประสบการณ มีผลตอการกําหนดรูปแบบและปริมาณการ

ซื้อบริการทางการทองเที่ยว นอกจากนี้ เพศและเชื้อชาติยังเปนปจจัยที่กําหนดรสนิยม และ

พฤติกรรมการทองเที่ยว เชน นักทองเที่ยวหญิงตองการรูปแบบการทองเที่ยวที่มีความปลอดภัย

มากกวาแบบผจญภัย ซึ่งเปนรูปแบบการเดินทางที่นิยมกันในกลุมนักทองเที่ยวเพศชาย สภาพภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศและสังคมที่แตกตางกันในแตละทองถิ่น มีอิทธิพลตอทัศนคติและรสนิยมของ

นักทองเที่ยวแตละเช้ือชาติ เชน ชาวยุโรปนิยมเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

และวัฒนธรรม ในขณะที่ชาวเอเชียชอบการจับจายซื้อของและอาหารการกินตามประเทศตาง ๆ ที่

ตนไปเที่ยว เปนตน  

3. สภาพภูมิศาสตร (Geographic) ลักษณะภูมิศาสตร ที่เปนภูมิลําเนาของนักทอง 

เที่ยวจะมีผลกระทบตอการกําหนดจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวตองการไป คนที่อาศัยอยูใน

แถบทะเลจะไมรูสึกตองการไปชมหรือพักผอนยังทองถิ่นที่มีลักษณะแบบเดียวกัน แตกลับนิยมไป

ยังสถานที่ที่แตกตางออกไปเพื่อแสวงหาบรรยากาศใหม 

4. สภาพสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Culture) รูปแบบของวัฒนธรรมและทัศนคติ 

ของคนในสังคม มีอิทธิพลอยางมากตอความตองการของนักทองเที่ยว เชน สังคมของประเทศแถบ

ตะวันออกกลาง ไมเอ้ืออํานวยใหผูหญิงไดเดินทาง และบางประเทศมีคานิยมหรือแฟช่ันที่ให

ความสําคัญกับการทองเที่ยว เพื่อช้ีใหเห็นระดับทางสังคมที่สูงกวา โดยเฉพาะผูมีฐานะทาง

การเงินดี ยินดีไปตางประเทศมากกวาการทองเที่ยวภายในประเทศ 

5. นโยบายของรัฐและกฎระเบียบตาง ๆ (Government / regulatory) เปนปจจัยที่สง 

ผลตอความตองการที่จะเดินทางของนักทองเที่ยว ปญหาการสูรบ ความตึงเครียดทางการเมือง 

การกําหนดจํานวนวันหยุดประจําป นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวหรือสกัดกั้นการเดินทางออก

ของนักทองเที่ยวที่รัฐบาลแตละประเทศจะกําหนด 

6. ราคา (Price) คาใชจายที่เกิดข้ึนจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกหรือเปล่ียนแปลงจุด 

หมายปลายทางของการทองเที่ยวแตละคร้ัง ไมวาจะเปนคาพาหนะ คาที่พักหรืออัตราคาครองชีพ

ในทองถิ่นที่จะไปทองเที่ยว 

7. ความสะดวกในการเดินทาง (Transport) การเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่ตองการ มี 

ความยากงายเพียงใด เชน มีสายการบินที่บินตรงสูจุดหมายทางที่ตองการหรือไม เวลาที่ใชในการ

เดินทางมากนอยเพียงใด 
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8. การโฆษณาประชาสัมพันธ (Advertising and Public Relations) เปนปจจัย 

สําคัญประการหนึ่ง ที่สงผลใหแหลงทองเที่ยวแหงหนึ่งแหงใดไดรับความแขงขันในการโฆษณา

ประชาสัมพันธเพื่อโนมนาวใหนักทองเที่ยวที่กําลังตัดสินใจเลือกประเทศของตนเปนจุดหมาย

ปลายทางของการเดินทางทองเที่ยวที่กําลังจะเกิดข้ึน 

 

ซึ่งปจจัยตาง ๆ ที่แตกตางกันของนักทองเที่ยวนี้ จะสงผลใหนักทองเที่ยวมีความ

ตองการและพฤติกรรมในการทองเที่ยวที่แตกตางกัน เมื่อพิจารณาจากแนวคิดที่ไดกลาวมาขางตน

นี้ อาจจะสามารถสรุปมูลเหตุที่เปนปจจัย หรือสาเหตุในการเดินทางทองเที่ยว ของนักทองเที่ยวได

วา ประกอบดวยมูลเหตุ หรือปจจัยหลัก 2 ประการ คือ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ, 2542 : 38-50) 

 

1. ปจจัยภายใน (Personal Factors/Internal Variables) เปนปจจัยเชิงจิตวิทยาที่

เกิดข้ึนภายในตัวของนักทองเที่ยวแตละคน ไดแก 

1.1 ความจําเปน ความตองการและแรงจูงใจ (Needs Wants and Motivation) ความ

จําเปน (Needs) สามารถเปนไปไดทั้งทางรางกายและจิตใจ เชน การพักผอนหยอนใจ การได

เรียนรูส่ิงตาง ๆ เพื่อความรอบรูทันสมัย เปนส่ิงที่นักทองเที่ยวมีความตองการ (Wants) แตอาจจะ

เปนไดทั้งที่เกิดข้ึนโดยรูตัวและไมรูตัว นักการตลาดตองสรางความตองการในความจําเปนของ

นักทองเที่ยวนั้น ดวยการจูงใจ (Motivation) นักทองเที่ยวใหเปล่ียนความตองการกลายเปน

แรงจูงใจ (Motives) ในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางตาง ๆ โดยแรงจูงใจในการทองเที่ยวที่

สําคัญ และกระตุนใหคนเดินทางทองเที่ยวมากข้ึน ไดแก  

- แรงจูงใจดานกายภาพและจิตวิทยา (Physical and Psychological Motives) คือ  

ความตองการพักผอนทั้งกายและใจ เพื่อหลีกหนีจากงานจําเจไปหามุมสงบ เชน เลนกีฬา วายน้ํา 

ตกปลา การเที่ยวชมธรรมชาติ การทองเท่ียวเพ่ือแสวงหาความเพลิดเพลิน และไดพักผอนจิตใจ

ของตนเองไปดวย 

- แรงจูงใจดานวัฒนธรรมและการศึกษา (Culture/Personal Ecucation Motives) คือ  

ความอยากรูอยากเห็น อยากรูจักผูคน สถานที่ที่ไมเคยรูจักมากอน สนใจอยากรูเกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรม ความรู วิทยากร และส่ิงแปลก ๆ ใหม ๆ ศิลปะพื้นบาน เทศกาล สถานที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตร ธรรมชาติ ทําใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางแพรหลายในปจจุบัน 
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- แรงจูงใจดานสังคม และความสัมพันธระหวางบุคคล (Social / Interpersonal /  

Ethnic Motives) คือการไปพบปะ เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูง ญาติพี่นองหรือคนรูจักตาง ๆ (Visiting 

Friends and Relatives : VFR) และการไดพบมิตรใหม ซึ่งอาจจะตางเช้ือชาติ ตางภาษา ตาง

ศาสนา ประสบการณ และส่ิงแวดลอมใหม ๆ  

- แรงจูงใจในดานการงานและธุรกิจ (Business / Work Related Motives) คือ การ 

เดินทางเพื่อแสวงหาความรู หรือติดตอธุรกิจ การประชุม สัมมนา การเดินทางไปโดยมีภาระงาน

เกี่ยวของเปนบางสวน โดยมีลักษณะของการทองเที่ยวผสมผสานอยูดวย 

- แรงจูงใจในดานการบันเทิง และส่ิงเพลิดเพลิน (Entertainment / Amusement /  

Pleasure / Pastime Motives) คือ การไดไปเที่ยวสวนสนุก สถานที่บันเทิงตาง ๆ หรืองานตาม

เทศกาลหรือวาระพิเศษตาง ๆ รวมทั้งไดชมทัศนียภาพ และการจับจายใชสอยซื้อของที่ระลึกตาง ๆ 

ในยามวาง การแสวงหาความเพลิดเพลินของแตละบุคคลมีลักษณะหลากหลาย การไดชม

ธรรมชาติ ยังเปนกิจกรรมการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชื่นชอบมาก และถือไดวาเปนปจจัยสําคัญที่

ทําใหการทองเที่ยวยั่งยืน 

-  แรงจูงใจดานศาสนา (Religious Motives) คือ การไปรวมทําบุญ หรือแสวงบุญหรือ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตามศาสนาสถานตาง ๆ การทําบุญทําทาน บริจาค ชวยใหเกิด

ความสุขทางใจแกนักทองเที่ยว และถือวาไดพักผอนทางจิตใจดวย 

- แรงจูงใจในดานสถานภาพและเกียรติภูมิ (Prestige and Status Motives) คือ 

การ 

ไดรับการยอมรับในสถานภาพหรือเกียรติภูมิวาเคยไดเดินทางไปในที่ตางๆ มาแลว หรือเคยรวม

กิจกรรมที่สําคัญ เชน การประชุม สัมมนา พิธีฉลอง หรือรวมในเหตุการณสําคัญในตางแดน

มาแลว ฯลฯ การไดมีโอกาสไปทํากิจกรรมตาง ๆ เหลานี้จะทําใหเปนคนมีเกียรติและมีสังคมดีข้ึน 

- แรงจูงใจดานการทองเที่ยวเพื่อการกีฬา การทองเที่ยวเพื่อการกีฬาแบงออกไดเปน  

2 ชนิด คือ การทองเที่ยวเพื่อไปชมการแขงกีฬา และการทองเที่ยวเพื่อไปเลนกีฬายังถิ่นที่มีการเลน

กีฬาชนิดนั้นๆ เชน ในหนารอน ก็เปนชวงที่เหมาะสมกับการเลนเรือใบ พายเรือ ดําน้ํา เปนตน (มล.

ตุย ชุมสาย และญิบพัน พรหมโยธี , 2527) 
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ภาพท่ี 2 

แผนภาพแสดงกระบวนการจูงใจ (The Motivation Process) 
 

 
ความจําเปน/ตองการของผูบริโภค 

        (Consumer need) 

 

การรับรูของผูบริโภคถึงส่ิงที่สามารถตอบสนองความตองการ 

          (Consumer perception of what satisfy need) 

 

         ถาสองส่ิงนี้ไปดวย 

กันได 

          (If these two agree) 

 

 การรับรูของผูบริโภคถึงส่ิงที่ดึงดูดความสนใจ 

(Consumer perception of the attractions) 

 

ส่ิงที่ดึงดูดความสนใจ 

(Actual attractions) 

 

ที่มา : Holloway J Christopher , The Business of Tourism. (5th Eds.) Singapore : Addison 

Longman Simgapore (Pte) Ltd. 1998 : 57 อางในใจพร เศรษฐภิวัติกุล,2544 : 69) 

 

1.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการที่มนุษยมีตอส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยข้ึนอยู 

กับปจจัยภายใน คือ ความเชื่อ ประสบการณในอดีต อารมณ ฯลฯ และปจจัยภายนอก คือ การ

ไดรับการกระตุนจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส  

1.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงความเขาใจอันมีผลมาจาก 

ประสบการณ ที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดวย การเรียนรูของมนุษยเกิดจากการ

ตอบสนอง (Response) เมื่อไดรับส่ิงกระตุน (Stimulus)  

1.4 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะเดนเฉพาะบุคคลที่แตกตางกันออกไป 

อันเกิดมาจากความรูสึกนึกคิด ความตองการ การเรียนรู และการรับรูที่สะทอนออกมาเพื่อ

เกิดแรงจูงใจ

ในการเดินทาง

ไปทองเที่ยว  

(Motivation to  

visit 

destination) 
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ตอบสนองตอส่ิงแวดลอม โดยการเนนไปที่แรงจูงใจที่มาจากจิตใตสํานึก เปนตัวกําหนดบุคลิกภาพ

ของมนุษย  

1.5 รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) หมายถึง พฤติกรรมดํารงชีวิต เชน การเลือก

บริโภคสินคา บางคนชอบซื้อสินคาจํานวนมาก ๆ แตบางคนเลือกซ้ือเฉพาะเทาที่จําเปน ในสวน

ของพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการพักผอนหยอนใจนั้น บางคนชอบที่จะอานหนังสือ หรือดูโทรทัศนอยูที่

บาน ในขณะท่ีบางคนชอบออกไปดูภาพยนตรหรือเดินเลนตามศูนยการคา บางคนชอบเที่ยวสวน

สัตวหรือพิพิธภัณฑ บางคนชอบเที่ยวตามสถานเริงรมยตอนกลางคืน การเลือกการเดินทาง บาง

คนเดินทางดวยตนเอง บางคนชอบเดินทางเปนหมูคณะ ซึ่งรูปแบบการดํารงชีวิตนี้จะควบคูไปกับ

คานิยม (Values) ของคน ๆ นั้นดวย เชน นิยมสินคาไทย นิยมเดินทางไปเที่ยวทะเล หรือภูเขา เปน

ตน  

1.6 แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความคิดหรือความเขาใจภายใน

ตัวเอง อันเกิดพรอม ๆ กับการรับรู (Perception) ประกอบดวย  

- แนวคิดของตนเองท่ีแทจริง (Real Self / Actual Self-image) เปนความเขาใจตนเอง

อยางแทจริงวา มีนิสัยหรือความชอบอยางไร เชน ชอบทองเท่ียวโบราณสถานเพราะไดศึกษา

ประวัติศาสตร ชอบทองเที่ยวธรรมชาติเพราะไดพักผอนคลายความตึงเครียด เปนตน 

- แนวคิดของตนเองในอุดมคติ  (Ideal Self Concept / Ideal Self-image) เปนความ

นึกคิดที่ตนเองอยากเปน หรือมีคนเขาใจตนเองเปนเชนนั้นแลวแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับ

แนวคิดนั้น เชน การเดินทางไปซื้อของที่ประเทศฝร่ังเศสทุกป เพราะคิดวาเปนส่ิงที่แสดงถึงความ

ทันสมัยและรํ่ารวยของตน 

- แนวคิดของตนเองที่คิดวาบุคคลอ่ืนมองตนเองที่แทจริง (Reference-Group Self 

Concept / Social Self-image) เปนภาพที่คิดวา บุคคลอ่ืน ๆ มองตนเองที่แทจริงวาเปนอยางไร

เชน คิดวาคนอ่ืนมองตนเองวา เดินทางทองเที่ยวเพราะตองการพักผอน 

- แนวคิดของตนเองท่ีตองการใหบุคคลอ่ืนคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-Image Concept / 

Ideal Social Self-image) เปนภาพที่บุคคลตองการใหคนอ่ืนคิดถึงตนเองในแงใดแงหนึ่ง เชน 

ตองการใหคนอ่ืนมองวา การเดินทางทองเที่ยวตางประเทศทําใหตนเองเปนที่ยอมรับในสังคม 

ซึ่งแนวคิดตาง ๆ เหลานี้ มีผลตอการตัดสินใจซื้อบริการทองเที่ยว เชน การเดินทางโดย

เรือสําราญอันหรูหรา หรืออาจจะเลือกการเดินทางตามลําพังเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติ และชีวิต

ความเปนอยูที่แทจริง 

1.5 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูในการ

ตอบสนองตอส่ิงกระตุนไปในทิศทางที่สม่ําเสมอหรือความรูสึกนึกคิดที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด ทัศนคติมี

อิทธิพล อยางยิ่งตอการรับรูและพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเที่ยว และสามารถบิดเบือน
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ขอมูลไดจากทัศนคติที่เกิดจากประสบการณ นอกจากนี้ ทัศนคติอาจเกิดจากการบอกกลาวของ

กลุมอางอิง  ตาง ๆ เชน ส่ือมวลชน ครอบครัว เพื่อนรวมงาน เปนตน  
 

2. ปจจัยภายนอก (Interpersonal Factors / External Variables) เปนปจจัย

แวดลอมเชิงสังคมวิทยา ที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวแตละคน ไดแก 

2.1 ltures) วัฒธรรมเปนเคร่ืองผูกพันคนในสังคมใหอยูรวมกันอยางมีแบบแผนเดียว 

กัน ประกอบดวย ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ อุปนิสัย ประเพณี ขนบธรรมเนียมและพฤติกรรมของ

บุคคล เชน ชอบใชบริการจัดการทองเที่ยวเปนหมูคณะแบบเบ็ดเสร็จมากกวาการเดินทางเอง ชอบ

ซื้อของขวัญและของฝาก เปนตน วัฒนธรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและสภาพ

สังคมที่เปล่ียนแปลงไปดวย เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ การทองเที่ยว

เชิงเกษตร เปนตน 

2.2 ชั้นของสังคม (Social Classes) เปนการจัดลําดับบุคคลในสังคมออกเปนกลุมที่ 

ลักษณะคลายคลึงกัน จากระดับสูงไประดับตํ่า โดยอาศัยความแตกตางทางดานอาชีพ ฐานะ 

รายได ชาติกําเนิด สถานที่อยูอาศัย ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่การงาน และบุคลิกลักษณะ

ของบุคคล ชนชั้นทางสังคม  

2.3 กลุมอางอิง (Reference Groups) เปนกลุมที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็น ทัศนคติ  

ความชอบ และคานิยมของบุคคลกลุมอางอิง แบงเปน 

ก. กลุมปฐมภูมิ ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท 

ข. กลุมทุติยภูมิ ไดแก เพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมอาชีพ บุคคลตาง ๆ ที่ติดตอในสังคม 

กลุมอางอิงนี้จะมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกพฤติกรรม การดําเนินชีวิต เพราะจะทํา

ใหเกิดแนวความคิดที่โนมเอียงใหคลอยตามได เพื่อการยอมรับของกลุม เมื่อนักทองเที่ยวได

เดินทางไปทองเที่ยวตามคําแนะนําของกลุม ก็จะรูสึกสบายใจ เมื่อเดินทางกลับมามีของขวัญของ

ฝากมีภาพถายและมีเร่ืองเลาเกี่ยวกับสถานท่ีที่ไปทองเที่ยว ก็จะไดรับความสนใจและการยกยอง

ชมเชย (Esteem) จากกลุม นักทองเที่ยวจะรูสึกมีหนาตาและมีความภาคภูมิใจ 

2.4 ผูนําความคิดเห็น (Opinion Leaders) เปนกลุมบุคคลที่ใหความเชื่อถือ

วาเปนผูรู  
มีประสบการณ หรือมีความชํานาญเปนที่ยอมรับทั่วไป ไดแก ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว ส่ือมวลชน 

องคการสงเสริมการทองเที่ยว ผูมีชื่อเสียง และผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 
 
 
 
จากแนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจในการทองเที่ยว ผูวิจัยนํามาเปนกรอบแนวคิดในการ 
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สรางแบบสอบถาม และใชในการอภิปรายผลการวิจัย เนื่องจากนักทองเที่ยวมีความตองการ มี
แรงจูงใจ หรือแรงผลักดันตาง ๆ แตกตางกันออกไป โดยนักทองเที่ยวจะนําปจจัยตาง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกของเหลานี้มาพิจารณาประกอบกัน เพื่อเลือกจุดหมายปลายทางที่คิดวาจะ
สามารถสนองตอความตองการของตนไดมากที่สุด และทําใหตนเองไดรับความพึงพอใจสูงสุด 
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดนี้มาใชเพื่อศึกษาวานักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตาง

กัน จะมีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามแตกตางกันหรือไม 
อยางไร 
 
5. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 
ความพึงพอใจของผูบริโภค (Customer 's Satisfaction) 
 

ความพึงใจ คือ อารมณ หรือความรูสึกที่แสดงออกมาตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ในทางท่ีเปน

ความสุข หรือความสําราญใจ ความต่ืนเตนยินดี ความถูกใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน หรือความมี

ชีวิตชีวาเปนตน (Rust and etc., 1996 อางในใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2544 : 56) 

 

 เพอรสัน (Person ,1993 อางในใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2544 : 56) ไดใหความหมายของ

ความพึงพอใจของลูกคาไววา ความพึงพอใจของลูกคา ก็คือการที่สินคาหรือบริการสามารถเปนไป

ตามความคาดหวังของลูกคาได และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ซึ่งระดับของความพึงพอใจนั้น 

จะข้ึนอยูกับการที่ความตองการสินคาหรือบริการนั้นสามารถเปนไปตามความคาดหวังไดมากนอย

เพียงใด และเมื่อนั้นการซื้อหรือการใชบริการจะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน และบอยคร้ังข้ึน โดยจะมี

การบอกตอไปยังบุคคลที่ใกลชิด เชน คนในครอบครัว เพื่อนสนิท ในขณะที่ลูกคาที่ไมพึงพอใจกับ

การใหบริการ จะมีแนวโนมที่จะไมกลับมาใชบริการอีก และมักจะเลาความรูสึกที่ไมพึงพอใจนั้น

ใหกับคนที่รูจักฟงซึ่งมักจะเปนจํานวนที่มากกวาการบอกตอความรูสึก ในกรณีที่เกิดความพึงพอใจ

เสียอีก 
 
ความพึงพอใจในสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

 
นิวแมน (Newman, อางในอุดมศักด์ิ แนวจิตร, 2544 : 28) เสนอแนวคิดเร่ือง

ความพึงพอใจในสภาพแวดลอมทางกายภาพนั้นเกิดข้ึนไดอยางไรไวดังนี้    
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  สามารถศึกษาไดชัดเจน

เม่ือแยกออกเปนการตอบรับ (Response)  และปฏิกิริยา (Reaction)  ของมนุษยตอ
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สภาพแวดลอมทางกายภาพ  ปฏิกิริยาตอสภาพแวดลอม หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ
หรือสรีระ  ซึ่งสามารถวัดไดจากาการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเตนของหัวใจ  อุณหภูมิของ
รางกาย ฯลฯ  ในขณะที่การตอบรับหมายถึง  การรับรู  ทัศนคติ  และพฤติกรรมที่แสดงออก  ซึ่ง
รวมเรียกวา  การตอบรับทางสังคม  จิตวิทยา  และพฤติกรรม (Social – 
Psychological and Behavioral Response)  

 
ปจจัยตาง ๆ ที่ทาํใหเกิดการตอบรับในสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ไดแก  
(1) ลักษณะของบุคคลผูตอบรับสภาพแวดลอม   
(2) ลักษณะของสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ทาํใหเกิดการตอบรับ   
(3) การรับรูของบุคคล   
(4) การประเมนิสภาพแวดลอมของบุคคล   
(5) ความพอใจในสภาพแวดลอม   
(6) พฤติกรรมของบุคคลเนื่องมาจากสภาพแวดลอม   

จะเห็นวา 2 ปจจัยแรก  เปนส่ิงที่ปอนเขาระบบโดยลักษณะของบุคคลรวมถึงปจจัย 

ตาง ๆ ดานประชากรศาสตร  พื้นฐานทางสังคมเศรษฐกิจ  และรูปแบบวงจรชีวิต  สวนปจจัย 4  

กลุมหลัง  เปนผลที่สงออกมาจากระบบ  การประเมินผลความพอใจในกายภาพของบุคคลเกิดมา

จากการรับรู  พฤติกรรมการแสดงของบุคคลก็เกิดตามมาจากการรับรู  การประเมินผลของการ

แสดงออกนี้สะทอนวาบุคคลนั้นมีความพึงพอใจสภาพแวดลอมทางกายภาพนั้นหรือไม 
 
ความพึงพอใจในสนิคาและบริการ (The Customer 's Satisfactions) 
 

 Christopher, Payme and Ballantyne, 1995 (อางใน ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2544 : 
53) ไดกลาวไววา มีเหตุผลที่สําคัญวาทําไมในทุก ๆ คร้ังที่ในสายงานการตลาด พนักงานขาย 

และพนักงานบริการ ควรจะใหความสนใจในการทําการตลาดเชิงสัมพันธภาพ เพราะจํานวนลูกคา

ที่มีจํานวนสูงข้ึนนั้น สงผลใหความคาดหวังที่มีตอบริษัทหรือองคกรทวีตัวสูงข้ึนตามไปดวย ดังนี้ 

1. เมื่อลูกคาตองการสินคาหรือบริการ ก็ยอมที่จะคาดหวังวาจะไดรับขาวสาร

เกี่ยวกับ 

ส่ิงที่ตนตองการในปริมาณที่มากเพียงพอ ที่จะใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกใชสินคา หรือ

บริการที่ดี และเหมาะสมที่สุด 

2. เมื่อลูกคาที่ติดตอกับพนักงานผูใหบริการคนใด ถึงแมจะไมใชพนักงานคนเดิมที่ 
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เคยติดตอไว ลูกคาก็ยอมที่จะคาดหวังที่จะไดรับการชวยเหลือ และการใหบริการอยางดีเหมือนกัน

จากพนักงานทุกคน 

3. ลูกคายอมคาดหวังที่จะไดรับการดูแลจากบริษัทหรือองคกรฉันทมิตร ไมใชในรูป 

แบบของการทําธุรกิจ 

4. เมื่อลูกคาประสบกับปญหาตาง ๆ ลูกคายอมคาดหวังวาความสัมพันธที่ผานมา

กับ 

บริษัท จะทําใหบริษัทชวยแกไขปญหาตาง ๆ ใหเขาได 

5. ลูกคาที่มีความภักดีตอตราสินคาหรือบริการอยูแลว ยอมคาดหวังที่จะมีสัมพันธ 

ภาพที่ดีกับบริษัทมากกวาลูกคาที่ไมมีความภักดีในสินคาและบริการ 

 

นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงความคาดหวังของลูกคาวา เกิดจากปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1.ชื่อเสียง ภาพพจน และคํารํ่าลือตาง ๆ เกี่ยวกับบริษัท 

2.พนักงานผูใหบริการ ไดแก รูปราง หนาตา การแตงกาย ฯลฯ 

3.สินคาหรือบริการ ไดแก ชื่อ ยี่หอ ประเทศที่ผลิต ฯลฯ 

4. ราคาของสินคาหรือบริการนั้น 

5.สภาพการณแวดลอมในขณะนั้น 

6.มาตรฐานคุณภาพในใจของลูกคาคนนั้นเอง 

7.ขอมูล ขาวลือ และคูแขงของสถานบริการแหงนั้น 

 

และถาจะกลาวถึงการทองเที่ยวเชิงเกษตรแลว ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความ

คาดหวังของนักทองเที่ยวนั้น ในบางคร้ังความคาดหวังของนักทองเที่ยวยังอาจจะมีความแตกตาง

กันไป ข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ อีก เชน ประสบการณในอดีต การรับรู หรือความเขาใจไปเองของ

นักทองเที่ยว ซึ่งอาจจะปะปนมาดวย เพราะคํารํ่าลือ หรือขอมูลที่นักทองเที่ยวไดรับรวมกับ

สถานการณแวดลอมในเวลานั้น อาจทําใหนักทองเที่ยวเกิดความเขาใจไปเองวาผูใหบริการ

ตองการการบริการที่ดีอยางที่ตนตองการ จึงกอใหเกิดความคาดหวัง (Expectation) ที่สูงเกินกวา

ปกติ หรือเกินกวาความเปนจริง ดังนั้น ในกรณีที่ไดรับการบริการที่อยูในระดับปกติ จึงอาจ

กอใหเกิดความไมพึงพอใจได เนื่องจากต้ังความหวังเอาไวสูงเกินกวามาตรฐานของบริการที่เปน

จริง ดวยเหตุนี้การที่เราไดลวงรูถึงระดับของความคาดหวังในคุณภาพของการทองเที่ยวเชิงเกษตร

นั้น จึงเปนส่ิงสําคัญยิ่งสําหรับการวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยว เนื่องจากจะเปนเคร่ืองมือหนึ่ง

ที่จะชวยใหการทองเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดสมุทรสงครามประสบความสําเร็จได เพราะสามารถ

DPU



ที่จะพัฒนารูปแบบของการทองเที่ยวเชิงเกษตรใหตรงตามความตองการ อันจะนํามาสูความพึง

พอใจที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามได 
 

ดังนั้น โดยปกติเวลาที่นักทองเที่ยวจะเดินทางไปทองเที่ยวสถานที่แหงใดนั้น สวนใหญ

มักจะคิดฝน จินตนาการ และคาดหวังตอสถานที่แหงวาจะมีลักษณะภูมิประเทศ ทัศนียภาพที่

สวยงาม มีสภาพเสนทางการเขาถึงที่ดี ภายในสถานที่ทองเที่ยวจะมีความปลอดภัย มีส่ิงอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ อยางเพียงพอกับความตองการ รวมทั้งกิจกรรมหลากหลายท่ีนาสนใจ และ

เหมาะสมกับนักทองเที่ยวทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย เมื่อนักทองเที่ยวไดเดินทางในสถานที่แหงนั้นแลว 

จึงรับรูถึงลักษณะกายภาพของแหลงทองเที่ยว ไดสัมผัสกับสถานการณและส่ิงแวดลอมตาง ๆ 

รวมทั้งไดใชบริการ ไดประกอบกิจกรรมตาง ๆ ภายในแหลงทองเที่ยวแหงนั้นแลว ก็จะเกิดความชื่น

ชอบ ความประทับใจ หรือความพึงพอใจในระดับที่มากนอยแตกตางกันไป 

 

กลาวโดยสรุปไดวา ความพึงพอใจของบุคคลเปนความรูสึกที่บุคคลนั้นไดรับตามที่

มุงหวังหรือคาดหวังไว ดังนั้น ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ยอมเปนความรูสึกที่เกิดข้ึนไดทั้ง

ในทางท่ีดีและไมดี ที่นักทองเที่ยวไดรับจากการไปสัมผัสดวยตนเอง ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิด

เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภคและความพึงพอใจในสินคาและบริการ มาใชเปนกรอบในการ

สรางแบบสอบถามและอภิปรายผลการวิจัยวา นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน 

จะมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามแตกตางกันหรือไม 

อยางไร 

 
6. แนวคิดเกีย่วกับทัศนคติ 
  

ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูในการ

ตอบสนองตอส่ิงกระตุนไปในทิศทางที่สม่ําเสมอ หรือความรูสึกนึกคิดที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด หรืออาจ
กลาวไดวา   ทัศนคติ หมายถึง ลักษณะของแนวโนมที่มีตอส่ิงในส่ิงหนึ่ง ซึ่งจะตอบสนองออกมา
ในทางที่พอใจหรือไมพอใจ ทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร ก็คือ แนวโนมการเรียนรูที่จะ

ตอบสนองตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งนักทองเที่ยวไดทําการประเมินคุณคาของการทองเที่ยว
เชิงเกษตร ในทางที่ชอบหรือไมชอบ จะมีลักษณะคอนขางคงเสนคงวา ทัศนคติตอการทองเที่ยว
เชิงเกษตรนั้น ข้ึนอยูกับการที่นักทองเที่ยวมีขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร และถูกสราง
เปนความเช่ือที่จะมีผลตอการประเมินคุณคา ซึ่งถานักทองเที่ยวมีความเชื่อที่ดีเกี่ยวกับขอมูลการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร ก็จะทําใหรูสึกชอบการทองเที่ยวเชิงเกษตรนั้นในที่สุด  
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บลูมเมอร (Blumer : อางในเสถียร เชยประทับ, 2531 : 25-26) กลาววา 
สังคงมนุษยประกอบดวยกลุมที่ตางชนิดกัน สวนใหญชีวิตที่อยูรวมกันอยูทั้งหมด จะประกอบกัน
เปนแบบแผนปฏิบัติและมีพฤติกรรมรวมกันของกลุม เมื่อกลุมมีความสนใจมุงทางทิศทางใด 
บุคคลสวนใหญในกลุมก็จะมีความสนใจในทางนั้นดวย 
 

นักจิตวิทยาไดอธิบายถึงโครงสรางและองคประกอบตาง ๆ ของทัศนคติ วาจะ

ประกอบไปดวย องคประกอบ 3 ดาน (Schiffman and Kanuk, 2000 อางใน ใจพร 
เศรษฐภิวัติกุล, 2544 : 77) คือ 
 

1. องคประกอบดานความรูความเขาใจ (Cognitive  Component)  
หมายถึง  ความรู   

หรือความเชื่อของบุคคลที่มีตอส่ิงตาง ๆ ซึ่งความรูนั้นเกิดจากการไดรับประสบการณโดยตรง การ
เก็บสะสมขอมูลที่ไดจากแหลงตาง ๆ ความรูและการรับรูนี้จะนําไปสูความเชื่อ (Belief) ซึ่ง
ความเชื่อที่เกิดข้ึนนั้นไดจากการประเมิน และสะทอนผลออกมาในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เชน การ
ที่นักทองเที่ยวมีความเชื่อเกี่ยวกับชื่อเสียงของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม วา
มีความสวยงาม ใหบริการดี เอาใจใส เปนตน 

2. องคประกอบดานความรูสึก (Affective  Component)  หมายถึง สวน
ที่เกี่ยวของ 

กับอารมณหรือความรูสึกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีผลแตกตางกันไปตามบุคลิกภาพของคน ๆ นั้น เปน
ลักษณะที่เปนคานิยมของแตละบุคคล โดยบุคคลจะเกิดความรูสึกทางบวก (Positive 
Affective Component) หรือความรูสึกในทางลบ (Negative Affective 
Component) ก็ได เชน ความรูสึกพอใจ  หรือไมพอใจ  เห็นดวยหรือไมเห็นดวย  ชอบ 
หรือไมชอบ  มีคุณคา หรือไมมีคุณคา  ความรูสึกตาง ๆ เหลานี้เกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ  เชน 
เกิดจากอุปนิสัยของบุคคล หรือจากส่ิงจูงใจ  เปนตน 
 3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง แนวโนมที่
คาดไดวาจะเกิดพฤติกรรมหรือการกระทําในทางใดทางหนึ่ง อันเปนผลมาจากความรู ความเขาใจ 
และความรูสึกที่บุคคลมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ถาหากผูบริโภคที่มีทัศนคติในทางบวก แนวโนมการตอบ
รับทางพฤติกรรมก็จะเปนในลักษณะของการสนับสนุน ชวยอุดหนุน และแนะนําคนอ่ืน ๆ ตอไป 
ในทางกลับกันหากผูบริโภคมีทัศนคติลบตอส่ิงนั้น ๆ พฤติกรรมที่แสดงออกมาอาจจะไปในทาง
โจมตี ไมซื้อ ๆ หรือไมสนับสนุน เปนตน 
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โดยสรุปแลว องคประกอบทั้ง 3 ประการของทัศนคตินี้ มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
การพัฒนาของทัศนคติเกิดข้ึนไดจากการเรียนรู และประสบการณ กลาวคือ ถานักทองเที่ยวเชิง
เกษตรมีความรู หรือความเชื่อวาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มีความสวยงาม 
สามารถใหความรู และประสบการณทางการเกษตรไดเปนอยางดี นักทองเที่ยวก็จะเกิดความรูสึก
พอใจ และนําไปสูพฤติกรรมที่จะตอบสนองการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
การเกิดทัศนคติ 
 

เรนซิล  ไลเคิรท (Rensis  Likert, 1961 อางในประภาเพ็ญ  สุวรรณ, 
2526 : 91-93) ไดศึกษามูลเหตุในเกิดทัศนคติของคน  ซึ่งนับวาเปนผลการศึกษาที่เนนถึง
การเกิดทัศนคติตามหลักวิชาการดานการสื่อสารโดยเฉพาะ โดยสรุปวา ทัศนคติเปนส่ิงที่เกิดจาก
การเรียนรู (Learning)  จากแหลงทัศนคติตาง ๆ (Source Attitude) ที่มีอยูมากมาย 
และแหลงที่สําคัญที่ทําใหคนเกิด    ทัศนคติ คือ  

 
1. ประสบการณเฉพาะอยาง  (Specific  Experiences)  เมื่อบุคคลมี

ประสบการณเฉพาะอยางตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งในทางดีหรือไมดี  จะทําใหเกิดทัศนคติตอส่ิงนั้นไปตาม
ทิศทางที่เคยมีประสบการณมากอน 

2. การติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน (Communication with others) จะทํา
ใหเกิดทัศนคติจากการรับรูขาวสารตาง ๆ จากผูอ่ืนได เชน  เด็กที่ไดรับการส่ังสอนจากผูใหญจะ
เกิดทัศนคติตอการกระทําตาง ๆ ตามที่เคยรับรูมา 

3. ส่ิงที่เปนแบบอยาง (Models) การเลียนแบบผูอ่ืนทําใหเกิดทัศนคติข้ึนได 
ตัวอยางเชน เด็กที่เคารพเช่ือฟงพอแมจะเลียนแบบการแสดงทาชอบหรือไมชอบตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง
ตามไปดวย  

4. ความเกี่ยวของกับสถาบัน (Institutional Factors)  ทัศนคติบางอยาง
เกิดข้ึนเนื่องจากความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน  โรงเรียน  วัด  หนวยงานตาง ๆ ซึ่งสถาบัน
เหลานี้จะเปนแหลงที่มาและสนับสนุนใหคนเกิดทัศนคติบางอยางข้ึนได 

5. จากบุคลิกภาพของบุคคลนั้น บุคคลแตละคนไมใชจะรับเอาวัฒนธรรมหรือ

ทัศนคติของคนหมูมากมามีอิทธิพลตอทัศนคติของเขาโดยส้ินเชิง แตทัศนคติข้ึนอยูกับบุคลิกภาพ
ของบุคคลน้ันดวย เชน คนที่ชอบเก็บตัว ถือเอาความคิดของตนเปนใหญ และคอนขางจะมี

อํานาจเหนือผูอ่ืน มักจะรับความคิดเห็นหรือทัศนคติของกลุมมาเพียงเล็กนอย 
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6. จากส่ือมวลชนตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร นิตยสาร ลวน
แตมีอิทธิพลตอทัศนคติของบุคคลนั้นทั้งส้ิน เพราะส่ิงเหลานี้จะใหขอมูลตาง ๆ แกประชาชน ใน
การที่จะสรางทัศนคติตาง ๆ ใหเกิดข้ึนได 

7. จากความตองการที่จะสมปรารถนาในส่ิงนั้น บุคคลจะมีทัศนคติที่ดีตอส่ิงตาง ๆ 
หรือบุคคลที่ทําใหความตองการของเขาสมปรารถนา   
 

เมื่อพิจารณาจากแหลงที่มาของทัศนคติดังกลาวแลว จะเห็นไดวาองคประกอบสําคัญ
ที่เปนตัวเช่ือมโยงใหเกิดทัศนคติตอส่ิงตาง ๆ ก็คือ การติดตอส่ือสาร ทั้งนี้เพราะไมวาทัศนคติจะ
เกิดจากประสบการณเฉพาะอยาง  ส่ิงที่เปนแบบอยาง  หรือความเกี่ยวของกับสถาบัน ก็จะมีการ
ส่ือสารแทรกอยู      จึงอาจกลาวไดวาการส่ือสารเปนกิจกรรมสําคัญอยางมากที่มีผลทําใหคน
เกิด   ทัศนคติตอส่ิงตาง ๆ  
 
ประเภทของทัศนคติ 
 

บุคคลสามารถแสดงทัศนคติออกได 3 ประเภทดวยกัน 

1.    ทัศนคติเชิงบวก (Positive  Attitude)  เปนทัศนคติที่ชักนําใหบุคคล
แสดงออกพฤติกรรมในดานดีตอบุคคล  เร่ืองราว หรือส่ิงตาง ๆ กอใหเกิดความรูสึกที่ดีและความ
รวมมือในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ และนับเปนพื้นฐานที่ดีในการยอมรับความคิดหรือ

ขอมูลใหม ๆ  
2.    ทัศนคติเชิงลบ (Negative  Attitude)  เปนทัศนคติที่สรางความรูสึกที่

ไมดีตอบุคคลเร่ืองราว  หรือส่ิงตาง ๆ มักเกิดข้ึนรวมกับความไมพอใจ  ทัศนคติดานลบนี้จะ
เกิดข้ึนในใจของบุคคล  นําไปสูการดวนสรุปตัดสินในเร่ืองตาง ๆ แมจะยังไมมีความเขาใจในเร่ือง
นั้นอยางถองแทก็ตาม 

3.    ทัศนคตินิ่งเฉย  (Passive  Attitude)  เปนทัศนคติที่บุคคลไมแสดงคิด
เกี่ยวกับบุคคลเร่ืองราว  สถานการณ  หรือส่ิงอ่ืน ๆ โดยส้ินเชิง  สวนใหญมักมีสาเหตุมาจาก
ความหางไกลจากผลกระทบที่เกิดข้ึนหรือขาดขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ ทั้งนี้บุคคลอาจมี
ทัศนคติดังกลาวเพียงประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันก็ได  ข้ึนอยูกับความม่ันคงใน

เร่ืองราวความเชื่อ  ความรูสึกนึกคิด  หรือคานิยมที่มีตอบุคคล  ส่ิงของ  การกระทํา  หรือ
สถานการณ  เปนตน 

 
 ทัศนคติทั้ง 3 ประเภทนี้ บุคคลอาจจะมีเพียงประเภทเดียว หรือหลายประเภทรวมกันก็ได

ข้ึนอยูกับความม่ันคงในเร่ืองความเช่ือ ความรูสึกนึกคิด  หรือคานิยมอ่ืน ๆ ที่มีตอบุคคล ส่ิงของ 
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การกระทํา  หรือสถานการณ  เปนตน  อนึ่ง ความเขมขนหรือความรุนแรงของทัศนคตินั้น  ข้ึนอยู

กับความมั่นคงในความเชื่อ  หรือความรูสึกที่บุคคลหน่ึงมีตอบุคคลหน่ึง  ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ตอกลุม

คน  ทัศนคติของบุคคลจึงอาจเปนทัศนคติที่ซับซอน  หรือทัศนคติที่ไมซับซอนก็ได  ทัศนคติที่

ซับซอนมักจะมีความเชื่อหลายดาน  รวมทั้งความรูคอยสนับสนุนอยู  สวนทัศนคติที่ไมซับซอน  มัก

มีความเชื่อเพียงดานเดียว  ซึ่งทัศนคติประเภทหลังนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไดงายมาก 

 
 ดวยเหตุนี้ ทัศนคติจึงมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการรับรูและพฤติกรรมของการบริโภคของ

นักทองเที่ยว และสามารถบิดเบือนขอมูลไดจากทัศนคติที่เกิดจากประสบการณ เชน เดินทางไป
ทองเที่ยวในจังหวัดหนึ่ง แลวถูกโจรกรรม จึงเกิดทัศนคติที่ไมดีตอจังหวัดนั้น โดยอาจจะบอกวา
จังหวัดนั้นไมสวยงาม สกปรก อากาศไมดี อาหารไมอรอยไปดวย นอกจากนี้ทัศนคติอาจเกิดจาก
การบอกกลาวของกลุมอางอิงตาง ๆ เชน ส่ือมวลชน ครอบครัว เพื่อนรวมงาน เปนตน การ
เปล่ียนทัศนคติตองใชเวลา และเคร่ืองมือในการส่ือสาร และตองทําการประชาสัมพันธอยาง

ตอเนื่องดวย 
 

แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติเปนแนวคิดหนึ่งในการศึกษาวิจัยวา นักทองเที่ยวที่มีลักษณะ
ทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีทัศนคติเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม
แตกตางกันหรือไม อยางไร  และนํามาใชเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม พรอมทั้งนํามา
ประกอบการอภิปรายผลการวิจัย 

 

งานวจิัยที่เกีย่วของ 
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วีระศักด์ิ จรินทรรัตนากร (2544) ศึกษาเร่ือง “การเปดรับขาวสาร ความตระหนักรู 

และการมีสวนรวมในการอนุ รักษหอยหลอดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด

สมุทรสงคราม” กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ ประชาชนที่มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป และ

อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 440 คน ผลการวิจัยสรุปไดวา  การ

เปดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษหอยหลอดของประชาชน อยูในระดับตํ่ามาก และพบวา 

ประชาชนที่เพศตางกัน  มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษหอยหลอดจากสื่อมวลชน ส่ือ

บุคคล และส่ือเฉพาะกิจไมแตกตางกัน ในขณะที่ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได 

ตางกัน มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษหอยหลอดจากสื่อมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือ

เฉพาะกิจแตกตางกันเพียงบางสวนเทานั้น 

 

 วิไลลักษณ  ชมภูศรี (2544) ศึกษาเร่ือง “การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ECOTOURISM) ของนักทองเที่ยวชาวไทย” กลุมตัวอยางที่ใชใน

การศึกษาวิจัยคือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน จํานวน 

200 คน และนักทองเที่ยวบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ จํานวน 200 คน ผลการวิจัยสรุปไดวา 

กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากส่ือโทรทัศนมากที่สุด 

รองลงมาคือ หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ เพื่อน ญาติพี่นอง ครูอาจารย ผูประกอบการทองเที่ยว 

และเจาหนาที่ของรัฐ ตามลําดับ โดยมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับ

มาก และมีพฤติกรรมการทองเที่ยว ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไมมีความสัมพันธกับความรู และทัศนคติของนักทองเท่ียว แตมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว สวนความรูเร่ืองการทองเที่ยว มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติตอการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว และทัศนคติยังมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวอีกดวย  

 

 ใจพร เศรษฐภิวัติกุล (2544) ศึกษาเร่ือง “การเปดรับขาวสาร พฤติกรรม และความ

พึงพอใจตอการทองเที่ยวบนหมูเกาะในเขตภาคตะวันออก” กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ 

นักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 420 คน ผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยว

บนหมูเกาะในเขตภาคตะวันออกของกลุมนักทองเที่ยวไทยมีคอนขางนอย โดยการสื่อสารระหวาง

บุคคลในกลุมเพื่อน เปนส่ือที่มีการเปดรับมากที่สุด รองลงมาคือ นิตยสารและวารสารการ
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ทองเท่ียว นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางมาทองเท่ียวยังหมูเกาะในเขตภาคตะวันออก จะเคยมี

ประสบการณในการเดินทางมาทองเที่ยวกับกลุมเพื่อนฝูง โดยเปนผูตัดสินใจในการเดินทาง

ทองเที่ยวดวยตนเอง และมีความต้ังใจที่จะเดินทางมาทองเที่ยวซ้ําอีกในอนาคต นอกจากนี้ดาน

ปจจัยภายในเปนปจจัยที่มีอิทธพลมากท่ีสุดตอการตัดสินใจเลือกเดินทางมาทองเที่ยวบนหมูเกาะ

ในเขตภาคตะวันออก และนักทองเที่ยวชาวไทย มีความพึงพอใจในการทองเที่ยวบนหมูเกาะในเขต

ภาคตะวันออก อยูในระดับปานกลาง 
 

 จากงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด เปนกรอบในการสราง

แบบสอบถาม และใชเปนแนวทางในการอภิปรายผลเกี่ยวกับการรับรูขาวสาร ปจจัยจูงใจ ความพึง

พอใจ และทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงเกษตรของนักทองเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม ไดเปนอยาง

ดี  
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บทที ่3 
 

ระเบียบวิธวีจิัย 

 
การศึกษาเร่ือง “การรับรูขาวสาร ปจจัยจูงใจ ความพึงพอใจ และทัศนคติตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรของนักทองเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใน
ลักษณะของการวัดตัวแปรเพียงคร้ังเดียว (One – Shot Descriptive Study) ตาม
ชวงเวลาที่ไดกําหนดไว และใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล แลวนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร ซึ่งมี

วิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขามา

ทองเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม มีจํานวนทั้งส้ินประมาณ 182,565 คนตอป (ที่มา : สมุด
รายงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม สํารวจ ณ เดือนธันวาคม 2545) 
 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางการวิจัยในคร้ังนี้ ใชวิธีการคํานวณจากสูตรของ Taro 
Yamane (วิเชียร เกตุสิงห, 2543 : 22) จากจํานวนประชากร 182,565 คน นํามา
คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95 % ความผิดพลาดไมเกิน 5%  
คํานวณตามสูตร ดังนี้ 
 
  n     =     N 
                           1 + Ne2 

 
 โดย  n  = จํานวนของขนาดตัวอยาง 
  N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา 
                         e =   ความผิดพลาดที่ยอมรับได (เทากับ .05) 
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 แทนคา  n    =             182,565 
   1+182,565 (0.05) 2 
        =              399.12 
 

ดังนั้น จึงไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาไมนอยกวาจํานวน  400  คน 
 
วิธีการสุมตัวอยาง 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 405 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางที่
ไมไดเปนไปตามโอกาส (Non-Probability Sampling) มีรายละเอียดดังนี้ 
            1. ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สําหรับเลือก
พื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพรอมบริการของจังหวัดสมุทรสงคราม เปนพื้นที่เก็บขอมูล ซึ่งจัดได
วาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่พรอมบริการนักทองเที่ยวมากที่สุด ในเร่ืองของส่ิงอํานวยความ
สะดวก ความสะดวกในการเดินทาง ความพรอมของพ้ืนที่ ความพรอมในการบริการนักทองเที่ยว 
ตลอดจนการเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรแตละจุดกับแหลงทองเที่ยวหลักของจังหวัด (ที่มา 
: กองวางแผนโครงการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2543) และทําการแบงกลุมตัวอยาง
ออกเปนกลุม ๆ  โดยยึดตามอําเภอการปกครองท้ังหมดของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีทั้งหมด 3 
อําเภอ ไดแก 

- แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพรอมบริการ : กลุมแมบานเกษตรกรดาวโดง   ต. คลอง
เขิน   
อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม 

- แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพรอมบริการ : กลุมแมบานเกษตรกรเทิดไท  ต. เหมือง
ใหม   

อ. อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  
- แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพรอมบริการ : สวนแสงตะวัน  ต. บางพรม อ. บางคนที  

จ. สมุทรสงคราม 
 

2. ใชวิธีการสุมแบบกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางไวลวงหนา (Quota 
Sampling) ในการวิจัยคร้ังนี้กําหนดใหเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในแหลงทองเที่ยวเชิง

เกษตรพรอมบริการของแตละอําเภอ จํานวนเทา ๆ กัน คือ 
- กลุมแมบานเกษตรกรดาวโดง จํานวน 135 คน  
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- กลุมแมบานเกษตรกรเทิดไท จํานวน 135 คน 
- สวนแสงตะวัน จํานวน 135 คน  
3.   การเก็บขอมูลแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทําการเก็บขอมูล

ในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพรอมบริการทั้ง 3 แหลงที่ระบุไว โดยใชการเก็บขอมูลแบบบังเอิญ 
จนไดหนวยตัวอยางครบตามจํานวนที่ตองการ คือ จํานวนทั้งส้ิน 405 คน  

ข้ันตอนในการเก็บขอมูลนั้น ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลเฉพาะทุกวันเสารและวันอาทิตย 
ในชวงระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2546 ซึ่งเมื่อพบนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวยังแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ไดกําหนดไวก็จะเก็บขอมูลหลังจากที่นักทองเที่ยวนั้นเดินทางทองเที่ยวเสร็จ

เรียบรอยแลว  
 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย สามารถแจกแจงตามสมมติฐานได ดังนี ้
 

สมมติฐานขอที่ 1 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรของแตกตางกัน มีการรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน  

ตัวแปรอิสระ   คือ ลักษณะทางประชากรของนกัทองเทีย่ว 
ตัวแปรตาม    คือ        การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

สมมติฐานขอที่ 2 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรของแตกตางกัน มีปจจัยจูง
ใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน  

ตัวแปรอิสระ   คือ ลักษณะทางประชากรของนักทองเที่ยว 
ตัวแปรตาม     คือ   ปจจัยจูงใจในการมาทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม  
 

สมมติฐานขอที ่3 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรของแตกตางกนั มีความพึง
พอใจตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกนั  

ตัวแปรอิสระ    คือ ลักษณะทางประชากรของนักทองเที่ยว 
ตัวแปรตาม     คือ   ความพึงพอใจที่มีตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม 
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สมมติฐานขอที่ 4 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรของแตกตางกัน มีทัศนคติตอ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน  
ตัวแปรอิสระ  คือ   ลักษณะทางประชากรของนกัทองเทีย่ว       
ตัวแปรตาม    คือ   ทัศนคติทีม่ีตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม 

 
ความสมัพันธของตัวแปรท่ีศึกษา  
 
      ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

 

การรับรูขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยว 

     เชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

          ไดแก ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ 

 

 

         ปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร 

                                                        จังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก                                             

                        - ปจจัยภายใน เชน แรงจูงใจดานกายภาพ 
                        ดานการศึกษา ดานสังคม ดานการงาน ฯลฯ 
     - ปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม กลุมอางอิง  
ลักษณะทางประชากรของ    ลักษณะของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ฯลฯ 
นักทองเที่ยว ไดแก  เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ  และรายได               

 
    ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวท่ีมีตอ 

             การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  
 

             

 

           ทัศนคติของนักทองเท่ียวที่มีตอ  

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

DPU



 5

 

 

 

เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ  แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อเปนเคร่ืองมือใน
การเก็บขอมูล ซึ่งไดคนควาและดัดแปลงจากแนวคิดงานวิจัย เอกสารและรายงานตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับการวิจัย ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามปลายปด (Close-Ended 
Questionnaire) โดยไดจัดลําดับเนื้อหาแบบสอบถามใหครอบคลุมขอมูลที่ตองการ โดยแบง
ออกเปน 6 ตอน ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1   ลักษณะทางประชากรของนักทองเที่ยว ไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา
, อาชีพ, และรายได จํานวน 5 ขอ 

ตอนที่  2  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน 5 ขอ 
ตอนที่ 3   การรับรูขาวสารเกีย่วกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม ของ

นักทองเที่ยว จํานวน 15 ขอ 

ตอนที่ 4   ปจจัยจูงใจในการมาทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของ

นักทองเที่ยว จํานวน 18 ขอ 

ตอนที่ 5   ความพงึพอใจทีม่ีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม ของ

นักทองเที่ยว จํานวน 13 ขอ 

ตอนที่ 6   ทัศนคติที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของ

นักทองเที่ยว จํานวน 10 ขอ 
 
การทดสอบความเที่ยงตรง และความเชื่อถือไดของเครื่องมือ 
 

เพื่อใหเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีความเที่ยงตรง และมีความนาเช่ือถือ ผูวิจัยไดทํา
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความนาเช่ือถือ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม กอนนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริง ดังนี้ 
 

1. การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามซ่ึงเปน

เคร่ืองมือในการวิจัยไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาโครงสรางของ

แบบสอบถาม (Construct Validity) ความเหมาะสมของเน้ือหา (Content 
Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช (Wording) เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขให

สมบูรณกอนจะนําไปใชกับกลุมทดสอบ  
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2. การทดสอบหาความเชื่อถือได (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบ

กอน (Pretest) กับกลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อ
ตรวจสอบวาคําถามในแตละขอสามารถส่ือความหมายไดตรงตามที่ผูวิจัยตองการ และมีความ

เหมาะสมหรือไม แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตอง แลวนําแบบสอบถามดังกลาว ที่ไดทดสอบ
แลว มาคํานวณหาคาความเช่ือถือได โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient 
Alpha) ของครอนบาซ (Cronbach) สําหรับแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประเมินคา 
(วิเชียร เกตุสิงห, 2543 : 93)  

 
สูตร   α =         k         1  -  ΣSI 

2
  

            k – 1           Sx
2 

 
เมื่อ α คือ คาความเช่ือถือได 

  k คือ จํานวนขอ 
  SI 

2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
  Sx

2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม  
 

ผลจากการคํานวณหาคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถามในสวนของการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยว เทากับ .8124 

 ผลจากการคํานวณหาคาความเช่ือถือไดของแบบสอบถามในสวนของปจจัยจูงใจใน

การมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยว เทากับ .8437 
 ผลจากการคํานวณหาคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถามในสวนของความพึงพอใจที่

มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยว เทากับ .8656 
 ผลจากการคํานวณหาคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถามในสวนของทัศนคติที่มีตอ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยว เทากับ .8894 
 

การวัดคาตัวแปรและเกณฑการใหคะแนน  

 
1. ลักษณะทางประชากรของนักทองเที่ยว ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ซึ่งวัด

ในระดับกลุม 
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2. พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยว แบงออกไดเปน 

การ 
เดินทางมาเที่ยว ลักษณะการเดินทาง ประสบการณการทองเที่ยวเชิงเกษตร ระยะเวลาในการ
เที่ยวชม และคาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยว ซึ่งวัดในระดับกลุม 
 
3. การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยว 

การวัดคาตัวแปรการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยวจากส่ือประเภทตาง ๆ ไดแก ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะ
กิจ โดยใชคําถามแบบประเมินคา (Rating Scale) 4 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้   

มาก (5-6 คร้ัง/เดือน)  4  คะแนน 
ปานกลาง (3-4 คร้ัง/เดือน)  3  คะแนน 
นอย (1-2 คร้ัง/เดือน)  2 คะแนน 
ไมเคยเลย   1 คะแนน 

โดยใชเกณฑในการแปลความหมายจากคาเฉลี่ยของคะแนน เปน 4 ระดับ ดังนี้ 
คาคะแนนระหวาง 3.26 – 4.00 หมายถึง มีการรับรูมาก  
คาคะแนนระหวาง 2.51 – 3.25 หมายถึง มีการรับรูปานกลาง  
คาคะแนนระหวาง 1.76 – 2.50 หมายถึง มีการรับรูนอย 
คาคะแนนระหวาง 1.00 – 1.75 หมายถึง ไมเคยรับรูเลย  
 

4. ปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยว 
การวัดคาตัวแปรปจจัยจูงใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

ผูวิจัยไดแบงปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตรออกเปน 2 ปจจัยหลักดวยกัน คือ ปจจัยจูง
ใจภายใน และปจจัยจูงใจภายนอก โดยใชคําถามแบบประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
โดยใชมาตรวัดของไลเคิรท (Likert Scale) มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้   

มากที่สุด  5  คะแนน 
มาก  4  คะแนน 
ปานกลาง  3  คะแนน 
นอย  2 คะแนน 
นอยที่สุด  1 คะแนน 
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โดยใชเกณฑในการแปลความหมายจากคาเฉลี่ยของคะแนน เปน 5 ระดับ ดังนี้ 
คะแนนระหวาง 4.21 – 5.00   หมายถึง   มีปจจัยจูงใจมากที่สุด 

 คะแนนระหวาง 3.41 – 4.20    หมายถึง   มีปจจัยจูงใจมาก 
 คะแนนระหวาง 2.61 – 3.40   หมายถึง   มีปจจัยจูงใจปานกลาง 
 คะแนนระหวาง 1.81 – 2.60   หมายถึง   มีปจจัยจูงใจนอย 

คะแนนตํ่ากวา 1.00 – 1.80  หมายถึง   มีปจจัยจูงใจนอยที่สุด  
 

5. ความพึงพอใจที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยว 
การวัดคาตัวแปรความพึงพอใจที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

โดยใชคําถามแบบประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใชมาตรวัดของไลเคิรท 
(Likert Scale) มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้   

มากที่สุด  5  คะแนน 
มาก  4  คะแนน 
ปานกลาง  3  คะแนน 
นอย  2 คะแนน 
นอยที่สุด  1 คะแนน 

โดยใชเกณฑในการแปลความหมายจากคาเฉลี่ยของคะแนน เปน 5 ระดับ ดังนี้ 
คะแนนระหวาง  4.21 – 5.00   หมายถึง   มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 คะแนนระหวาง 3.41 – 4.20    หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
 คะแนนระหวาง 2.61 – 3.40   หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนระหวาง 1.81 – 2.60   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอย 

คะแนนตํ่ากวา  1.00 – 1.80  หมายถึง   มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
6.   ทัศนคติที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยว 

การวัดคาตัวแปรทัศนคติที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม คําถาม
เปนทั้งขอความเชิงบวกและขอความเชิงลบ โดยใชคําถามแบบประเมินคา (Rating Scale) 
5 ระดับ โดยใชมาตรวัดของไลเคิรท (Likert Scale) มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้   
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ระดับความคิดเห็น         เชิงบวก          เชิงลบ 
เห็นดวยอยางยิ่ง             5              1       คะแนน 
เห็นดวย   4               2       คะแนน 
ไมแนใจ   3               3       คะแนน 
ไมเห็นดวย   2              4       คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  1              5       คะแนน 

โดยใชเกณฑในการแปลความหมายจากคาเฉลี่ยของคะแนน เปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 คะแนนระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง   มีทัศนคติเชิงบวกมาก 

คะแนนระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง   มีทัศนคติเชิงบวก 
 คะแนนระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง   มีทัศนคติเปนกลาง 
 คะแนนระหวาง 1.81 – 2.60   หมายถึง   มีทัศนคติเชิงลบ 
 คะแนนตํ่ากวา 1.00 – 1.80   หมายถึง   มีทัศนคติเชิงลบมาก 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถามใหแกนักทองเที่ยวที่เดินทาง

มายังแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพรอมบริการ จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 3 แหลงตามที่ได
กําหนดไว โดยจะออกเก็บรวบรวมขอมูลทั้งดวยตนเองและอาศัยผูชวยวิจัย เฉพาะวันเสารและวัน
อาทิตย และใชเวลาเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตเดือนเมษายน – มิถุนายน  2546  รวมเปนเวลา 3 
เดือน  

 
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 
เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตอง 

และความครบถวนของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลเสร็จส้ินไปลงรหัส 
(Coding) จากนั้นนําขอมูลไปประมวลผลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อคํานวณคาสถิติตาง ๆ ที่
ใชในการวิจัย 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอและสรุปผลการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการ

วิเคราะหดังตอไปนี้ 
 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)    เพื่ออธิบายลักษณะ
ขอมูลทาง 

ประชากร พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร การรับรูขาวสาร ปจจัยจูงใจ ความพึงพอใจ และ    
ทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงเกษตรของนักทองเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการทดสอบความสัมพันธ
ระหวางตัว 

แปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐานตาง ๆ  ดังนี้ 
 

สมมติฐานขอที่ 1 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรของแตกตางกัน มีการรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน  

การวิเคราะหใชคาสถิติ t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

สมมติฐานขอที่ 2 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรของแตกตางกัน มีปจจัยจูง
ใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน  

การวิเคราะหใชคาสถิติ t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-
way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

สมมติฐานขอที ่3 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรของแตกตางกนั มีความพึง
พอใจตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกนั  

การวิเคราะหใชคาสถิติ t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-
way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
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สมมติฐานขอที่ 4 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรของแตกตางกัน มีทัศนคติตอ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน  

การวิเคราะหใชคาสถิติ t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-
way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

การเสนอผลการวิจัยเร่ือง “การรับรูขาวสาร ปจจัยจูงใจ ความพึงพอใจ และทัศนคติตอ

การทองเที่ยวเชิงเกษตรของนักทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม” จากการเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง

เดือนเมษายน – มิถุนายน 2546 โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 405 คน สามารถ

นําเสนอขอมูลไดดังนี้  
 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการ
หาคาสถิติพื้นฐานไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบาย 

1.1 ลักษณะทางประชากร ของนักทองเที่ยว 

1.2 พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยว 

1.3 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทอง 

เที่ยว 

1.4 ปจจัยจูงใจในการมาทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยว 

1.5 ความพึงพอใจที่มีตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม ของนักทอง 

เที่ยว 

1.6 ทัศนคติทีม่ีตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทอง 

เที่ยว  
 

ตอนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะหใชสถิติ t-test และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางลักษณะ
ทางประชากรของนักทองเที่ยว กับการรับรูขาวสาร ปจจัยจูงใจ ความพึงพอใจ และทัศนคติของ
นักทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

DPU



 57

 

ตอนท่ี 1 การวิเคราหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
  
1.1 ลักษณะทางประชากรของนักทองเท่ียว 
 
ตารางที่  1  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 172 42.5 

หญิง 233 57.5 

รวม 405 100.0 

 

จากตารางที ่1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลาวคือ 
เพศหญิง จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 57.5 และเพศชาย 172 คน คิดเปนรอยละ 42.5  
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ตารางที ่2  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 

18-25 ป 136 33.5 

26-33 ป 106 26.2 

34-41 ป 70 17.3 

42-49 ป 47 11.6 

50 ปขึ้นไป 46 11.4 

รวม 405 100.0 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 18-25 ป จํานวน 136 คน 

คิดเปนรอยละ 33.5 รองลงมาคือ อาย ุ26-33 ป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.2 อาย ุ34-41 

ป มีจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.3 อายุ 42-49 ป มี 47 คน คิดเปนรอยละ 11.6 และอายุ 50 ป

ข้ึนไป มี 46 คน คิดเปนรอยละ 11.4 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การศึกษา จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาตอนตน หรือตํ่ากวา 39 9.6 

มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา 62 15.3 

อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเทา 36 8.9 

ปริญญาตรี 217 53.6 

สูงกวาปริญญาตรี 51 12.6 

รวม 405 100.0 

 

  จากตารางที ่ 3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 
217 คน คิดเปนรอยละ 53.6 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา 
จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.3 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.6 
มัธยมศึกษาตอนตน หรือตํ่ากวา จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.6 และอนุปริญญา / ปวส. 
หรือเทียบเทา จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 8.9 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

    นักเรียน / นักศึกษา 120 29.6 

    ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 61 15.1 

    คาขาย / ทํางานสวนตัว 69 17.0 

    พนักงานบริษัทเอกชน 125 30.9 

    เกษตรกร 30 7.4 

รวม 405 100.0 

 

  จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 
125 คน คิดเปนรอยละ 30.9 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 29.6 
คาขาย/ทํางานสวนตัว จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.0 ขาราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.1 และเกษตรกร จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.4 
ตามลําดับ 
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ตารางที ่5  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดสวนบุคคลตอเดือน 
 

รายไดสวนบุคคลตอเดือน จํานวน รอยละ 

    ไมเกิน 10,000 บาท 149 36.8 

    10,001 – 20,000 บาท 115 28.4 

    20,001 – 30,000 บาท 61 15.1 

    30,001 – 40,000 บาท 28 6.9 

    40,001 บาทขึ้นไป 52 12.8 

รวม 405 100.0 

 

  จากตารางที ่ 5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดสวนบุคคลตอเดือน ไมเกิน 
10,000 บาท จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 36.8 รองลงมาคือ รายได 10,001 – 
20,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.4 มีรายได 20,001–30,000 บาท 
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.1 มีรายไดต้ังแต 40,001 บาทข้ึนไป จํานวน 52 คน คิด
เปนรอยละ 12.8 และมีรายได 30,001–40,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 6.9 
ตามลําดับ 
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1.2 พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ของนกัทองเท่ียว 
 

ตารางที ่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเดินทางมาทองเที่ยวเชิง 
 เกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม 
  

การเดินทางมาเที่ยว จํานวน รอยละ 

    มาคนเดียว 18 4.4 

    มากับครอบครัว / ญาติ  91 22.5 

    มากับเพื่อน 296 73.1 

รวม 405 100.0 

 

  จากตารางที่ 6 พบวา กลุมตัวอยางที่เดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม มากกวาคร่ึงเดินทางมากับเพื่อน จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 73.1 รองลงมา
คือ มากับครอบครัวและญาติ จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และมาคนเดียว จํานวน 18 
คน คิดเปนรอยละ 4.4 ตามลําดับ 
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ตารางที ่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะการเดินทางมา

ทองเที่ยว 
 เชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

ลักษณะการเดินทางมาเที่ยว จํานวน รอยละ 

    มากันเอง 197 48.6 

    มากับบริษัทนําเที่ยว  120 29.6 

    มากับสถาบันการศึกษา / องคกร 88 21.7 

รวม 405 100.0 

 

  จากตารางที่ 7  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีลักษณะการเดินทางมาทองเทีย่วเชิง
เกษตร จังหวดัสมทุรสงคราม โดยการเดินทางมากันเอง จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 48.6 
รองลงมาคือ มากับบริษทันําเทีย่ว จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 29.6 และมากับ

สถาบันการศึกษา  / องคกร จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 21.7 ตามลําดับ 
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ตารางที ่8  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประสบการณในการเดินทางมา 
 ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  
 

ประสบการณในการเดนิทางทองเที่ยว จํานวน รอยละ 

     เคยมาแลว  82 20.2 

     ไมเคย  323 79.8 

รวม 405 100.0 

 

  จากตารางที่ 8  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมากกวาคร่ึงไมเคยเดินทางมาทองเที่ยว
เชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 323 คน คิดเปนรอยละ 79.8 และเคยเดินทางมา
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.2  
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ตารางที ่9  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีใชเทีย่วชม 
 

ระยะเวลาที่ใชเที่ยวชม จํานวน รอยละ 

    ตํ่ากวา 1 ชั่วโมง 26 6.4 

    1 – 2 ชั่วโมง 136 33.6 

    2 – 3 ชั่วโมง 51 12.6 

    3 ชั่วโมงขึ้นไป 192 47.4 

รวม 405 100.0 

 

  จากตารางที ่ 9 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชระยะเวลาในการเที่ยวชมแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม 3 ชั่วโมงข้ึนไป จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 
47.4 รองลงมาคือ ระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 33.6 ระยะเวลา 
2-3 ชั่วโมง จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.6 และ ตํ่ากวา 1 ชั่วโมง จํานวน 26 คน คิด
เปนรอยละ 6.4 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 10  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคาใชจายที่ใชในการมาทอง 

  เทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม 

 

คาใชจายในการมาทองเที่ยว จํานวน รอยละ 

    ตํ่ากวา 1,000 บาท 256 63.2 

    1,001 – 2,000 บาท  125 30.9 

    2,001 – 3,000 บาท 18 4.4 

    มากกวา 3,001 บาท 6 1.5 

รวม 405 100.0 

 

  จากตารางที่ 10 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมากกวาคร่ึงเสียคาใชจายในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามตํ่ากวา 1,000 บาท จํานวน 256 คน  คิดเปนรอยละ 
63.2 รองลงมาคือ เสียคาใชจาย 1,001-2,000 บาท จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 
30.9 เสียคาใชจาย 2,001-3,000 บาท จํานวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 4.4 และเสีย
คาใชจายมากกวา 3,001 บาท จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ 
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1.3 การรับรูขาวสารเกีย่วกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของ
นักทองเท่ียว 
 
ตารางที ่11  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  
   จําแนกตามการรับรูขาวสารจากส่ือมวลชน 
 

ส่ือมวลชน ระดับ มาก นอย รวม  X  S.D
. 

ปาน

กลาง 
ไมเคย

เลย การรับรู 
โทรทัศน 1. 61 126 127 91 405 2.38

7 
.995

2 
นอย 

  (15.
1) 

(31.
1) 

(31.
4) 

(22.
5) 

(10
0) 

   

2. วิทยุ 12 80 147 166 405 1.84
6 

.839
2 

นอย 

  (3.0
) 

(19.
8) 

(36.
3) 

(41.
0) 

(10
0) 

   

3. หนังสือพิมพ 21 118 127 139 405 2.05
1 

.917
3 

นอย 

  (5.2
) 

(29.
1) 

(31.
4) 

(34.
3) 

(10
0) 

   

4. 40 115 132 118 405 2.19
0 

.967
7 

นิตยสาร / วารสาร นอย 

  (9.9
) 

(28.
4) 

(32.
6) 

(29.
1) 

(10
0) 

   

5. อินเตอรเน็ต 30 95 119 161 405 1.98
5 

.964
6 

นอย 

  (7.4
) 

(23.
5) 

(29.
4) 

(39.
8) 

(10
0) 

   

(คาเฉลี่ยรวมของการรับรูขาวสารจากส่ือมวลชน เทากับ 2.092 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ .7058 ระดับการรับรูนอย) 

 

 จากตารางที่ 11 พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเทีย่วเชิง

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ประเภทโทรทัศนในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 
2.387 รองลงมาคือ นิตยสาร-วารสาร มีคาเฉลี่ย 2.190 หนงัสือพิมพ มีคาเฉล่ีย 2.051 
อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 1.985 และวิทยุ มีคาเฉลี่ย 1.846 ตามลําดับ 
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 เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยรวมของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
สมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ซึ่งคํานวณไดเทากับ 2.092   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
.7058 แสดงวา กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มีการรับรู
ขาวสารจากส่ือมวลชนอยูในระดับการรับรูนอย 

ตารางที่ 12  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  

   จําแนกตามการรับรูขาวสารจากส่ือบุคคล 
 

ระดับ มาก นอย รวม X  S.D
. 

ปาน

กลาง 
ไมเคย

เลย 
 ส่ือบุคคล 

การรับรู 

1. สมาชิกในครอบครัว 33 117 99 156 405 2.06

6 

.999

0 

นอย 

  (8.1

) 

(28.

9) 

(24.

4) 

(38.

5) 

(10

0) 

   

2. ญาติพี่นอง 40 116 90 159 405 2.09

1 

1.03

3 

นอย 

  (9.9

) 

(28.

6) 

(22.

2) 

(39.

3) 

(10

0) 

   

3. เพ่ือนฝูง 122 145 72 66 405 2.79

7 

1.04

5 

ปานกลาง

  (30.

1) 

(35.

8) 

(17.

8) 

(16.

3) 

(10

0) 

   

4. เจาหนาที่การทองเท่ียวแหง 26 122 103 154 405 2.04

9 

.968

6 

นอย 

 ประเทศไทย, สํานักงานการเกษตร (6.4

) 

(30.

1) 

(25.

4) 

(38.

0) 

(10

0) 

   

5. บริษัทนําเที่ยว, มัคคุเทศก  47 109 79 170 405 2.08

1 

1.07

2 

นอย 
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  (11.

6) 

(26.

9) 

(19.

5) 

(42.

0) 

(10

0) 

   

(คาเฉล่ียรวมของการรับรูจากส่ือบุคคลเทากับ 2.217 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .7362 ระดับการรับรู
นอย) 

 

 จากตารางที่ 12 พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ประเภทเพื่อนฝูงในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 
2.797 รองลงมาคือ ญาติพี่นอง มีคาเฉลี่ย 2.091 บริษัทนําเที่ยว,มัคคุเทศก มีคาเฉลี่ย 
2.081 สมาชิกในครอบครัว มีคาเฉลี่ย 2.066 และเจาหนาที่ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
,สํานักงานการเกษตร มีคาเฉลี่ย 2.049 ตามลําดับ 
 
 เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยรวมของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
สมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ซึ่งคํานวณไดเทากับ 2.217 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
.7362 แสดงวา กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มีการรับรู
ขาวสารจากส่ือบุคคล อยูในระดับการรับรูนอย 

ตารางที่  13  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  

    จําแนกตามการรับรูขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจ 
 

ระดับ มาก นอย รวม X  S.D
. 

ปาน

กลาง 
ไมเคย

เลย 
 ส่ือเฉพาะกิจ 

การรับรู

1. โปสเตอร 15 91 137 162 405 1.89

8 

.874

3 

นอย 

  (3.7

) 

(22.

5) 

(33.

8) 

(40.

0) 

(10

0) 

   

2. ปายกลางแจง 12 86 149 158 405 1.88

1 

.841

8 

นอย 

  (3.0

) 

(21.

2) 

(36.

8) 

(39.

0) 

(10

0) 
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3. นิทรรศการ 14 85 132 174 405 1.84

9 

.870

0 

นอย 

  (3.5

) 

(21.

0) 

(32.

6) 

(43.

0) 

(10

0) 

   

4. ศูนยบริการนักทองเที่ยว 27 121 109 148 405 2.06

6 

.963

7 

นอย 

  (6.7

) 

(29.

9) 

(26.

9) 

(36.

5) 

(10

0) 

   

5. เอกสารแนะนําการทองเที่ยว / 51 137 131 86 405 2.37

7 

.956

0 

นอย 

 แผนพับ (12.

6) 

(33.

8) 

(32.

3) 

(21.

2) 

(10

0) 

   

(คาเฉล่ียรวมของการรับรูจากส่ือเฉพาะกิจเทากับ 2.014 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .7389  
ระดับการรับรูนอย) 

 

 จากตารางที่ 13 พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเทีย่วเชิง

เกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ประเภทเอกสารแนะนําการทองเทีย่ว / แผนพับใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 2.377 รองลงมาคือ ศูนยบริการนกัทองเทีย่ว มีคาเฉลี่ย 2.066 
โปสเตอร มีคาเฉลี่ย 1.898 ปายกลางแจง มีคาเฉล่ีย 1.881 และนิทรรศการ มีคาเฉล่ีย 
1.849 ตามลําดับ 
 
 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรวมของการรับรูขาวสารเกีย่วกับการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ซึ่งคํานวณไดเทากบั 2.014 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
.7389 แสดงวา กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนกัทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม มีการรับรู
ขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจอยูในระดับการรับรูนอย 
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ตารางที่  14  แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับรูขาว 

    สารเก่ียวกับการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือทุกประเภท 

 
ระดับ X  S.D.  ประเภทส่ือ 
การรับรู 

1. ส่ือมวลชน 2.092 .7058 นอย 

2. ส่ือบุคคล 2.217 .7362 นอย 

3. ส่ือเฉพาะกิจ 2.014 .7389 นอย 

 รวมทุกส่ือ 2.108 .6352 นอย 

 
 จากตารางที่ 14 พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากสื่อบุคคลมากท่ีสุด  มีคาเฉล่ีย 2.217 รองลงมาคือ 
ส่ือมวลชน มีคาเฉลี่ย 2.092 และส่ือเฉพาะกิจ มีคาเฉลี่ย 2.014 ตามลําดับ 
 
 เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยรวมของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
สมุทรสงคราม จากส่ือทุกประเภท ซึ่งคํานวณไดเทากับ 2.108 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
.6352 แสดงวา กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มีการรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือทุกประเภท อยูในระดับการ
รับรูนอย 
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1.4 ปจจัยจงูใจในการมาทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเท่ียว 
 
ตารางที่ 15  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  

   จําแนกตามระดับของปจจัยจูงใจภายใน  

รวม  ปจจัยภายใน มาก มาก นอย นอย X  S.D

. 

ระดับ ปาน

กลาง ที่สุด ที่สุด การจูงใจ 

1. ตองการพักผอน /  121 154 101 16 13 405 3.87

4 

.990

8 

มาก 

 ผอนคลายความตึงเครียด (29.9

) 

(38.

0) 

(24.

9) 

(4.0

) 

(3.2

) 

(10

0) 

   

2. ตองการใชเวลาวาง 52 110 166 46 31 405 3.26

1 

1.06

7 

ปาน 

 ใหเปนประโยชน/ฆาเวลา (12.8

) 

(27.

2) 

(41.

0) 

(11.

4) 

(7.7

) 

(10

0) 

  กลาง 

3. ตองการหลีกหนีจากความซ้ําซาก 68 133 122 51 31 405 3.38

5 

1.13

4 

ปาน 

 จําเจในชีวิตประจําวัน (16.8

) 

(32.

8) 

(30.

1) 

(12.

6) 

(7.7

) 

(10

0) 

  กลาง 

4. ตองการไดอยูใกลชิดกับ  114 155 116 18 2 405 3.89

1 

.883

3 

มาก 

 ธรรมชาติ(พื้นที่ทางการเกษตร) (28.1

) 

(38.

3) 

(28.

6) 

(4.4

) 

(0.5

) 

(10

0) 

   

5. ตองการเรียนรู และหาประสบ 102 150 113 26 14 405 3.74

0 

1.01

6 

มาก 

 การณแปลกใหมทางการเกษตร (25.2 (37. (27. (6.4 (3.5 (10    
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) 0) 9) ) ) 0) 

6. ตองการเขารวมกิจกรรมทางการ 68 136 136 50 15 405 3.47

4 

1.02

8 

มาก 

 เกษตรที่นาสนใจ (16.8

) 

(33.

6) 

(33.

6) 

(12.

3) 

(3.7

) 

(10

0) 

   

7. ตองการพบปะเพ่ือน / ผูคนใหม 24 93 181 59 48 405 2.96

5 

1.04

3 

ปาน 

  (5.9) (23.

0) 

(44.

7) 

(14.

6) 

(11.

9) 

(10

0) 

  กลาง 

8. ตองการมาเพื่อติดตอธุรกิจ/ 15 63 115 109 103 405 2.45

1 

1.13

7 

นอย 

 ศึกษาดูงานไปประกอบอาชีพ (3.7) (15.

6) 

(28.

4) 

(26.

9) 

(25.

4) 

(10

0) 

   

9. ตองการไดรับความสนุกสนาน  125 162 99 13 6 405 3.95

5 

.902

7 

มาก 

 เพลิดเพลิน (30.9

) 

(40.

0) 

(24.

4) 

(3.2

) 

(1.5

) 

(10

0) 

   

(คาเฉล่ียรวมของปจจัยจูงใจภายใน เทากับ 3.444 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .6475 ระดับการจูงใจ
มาก) 

 จากตารางที่ 15 พบวา ปจจัยจูงใจภายในที่มีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเดินทาง
มาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มากที่สุดคือ ตองการไดรับความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน มีคาเฉลี่ย 3.955 อันดับที่ 2  คือ ตองการไดอยูใกลชิดกับธรรมชาติ มีคาเฉลี่ย 
3.891 อันดับที่ 3 คือ ตองการพักผอน / ผอนคลายความตึงเครียด มีคาเฉลี่ย 3.874 สวน
ตองการมาเพื่อติดตอธุรกิจ / ศึกษาดูงานเพื่อไปประกอบอาชีพ เปนปจจัยจูงใจภายในที่มีอิทธิพล
ตอกลุมตัวอยางในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 
2.451 
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 เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียรวมของปจจัยจูงใจภายในที่มีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการ

เดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งคํานวณไดเทากับ 3.444 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ .6475 แสดงวา กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม มีปจจัยจูงใจภายใน ในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  
อยูในระดับการจูงใจมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  16  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  

    จําแนกตามระดับของปจจัยจูงใจภายนอก 
 

รวม มาก มาก นอย นอย X  S.D

. 

 ปจจัยภายนอก ปาน

กลาง ที่สุด ที่สุด 

ระดับ

การจงูใจ

1. การโฆษณาประชาสัมพันธเก่ียวกับ 31 63 132 113 66 405 2.70 1.14 ปาน 

DPU



 75
 

3 3 

 การทองเที่ยวเชิงเกษตรผานส่ือ

ตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร 

(7.7

) 

(15.

6) 

(32.

6) 

(27.

9) 

(16.

3) 

(10

0.0) 

  กลาง 

2. ไดรับการชวนหรือแนะนําจาก 60 111 136 56 42 405 3.22

4 

1.17

1 

ปาน 

 เพื่อนฝูง (14.

8) 

(27.

4) 

(33.

6) 

(13.

8) 

(10.

4) 

(10

0) 

  กลาง 

3. ไดรับการชวนหรือแนะนําจาก 26 70 140 82 87 405 2.66

9 

1.17

7 

ปาน 

 สมาชิกในครอบครัว/ญาติพี่นอง (6.4

) 

(17.

3) 

(34.

6) 

(20.

2) 

(21.

5) 

(10

0) 

  กลาง 

4. ไดรับการแนะนําจากบริษัททัวร /  23 59 118 96 109 405 2.48

4 

1.19

3 

นอย 

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (5.7

) 

(14.

6) 

(29.

1) 

(23.

7) 

(26.

9) 

(10

0) 

   

5. สภาพส่ิงแวดลอม และบรรยากาศ 77 141 133 39 15 405 3.55

8 

1.02

1 

มาก 

 ที่สวยงามเปนธรรมชาติ (19.

0) 

(34.

8) 

(32.

8) 

(9.6

) 

(3.7

) 

(10

0) 

   

6. ความมีชื่อเสียงของแหลงทองเที่ยว 44 119 157 54 31 405 3.22

4 

1.05

8 

ปาน 

  (10.

9) 

(29.

4) 

(38.

8) 

(13.

3) 

(7.7

) 

(10

0) 

  กลาง 

7. คาใชจายในการทองเที่ยวไมแพง 82 123 170 19 11 405 3.60

7 

.950

0 

มาก 
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  (20.

2) 

(30.

4) 

(42.

0) 

(4.7

) 

(2.7

) 

(10

0) 

   

8. สินคาทางการทองเที่ยวมีราคาถูก 44 118 193 37 13 405 3.35

3 

.907

2 

ปาน 

  (10.

9) 

(29.

1) 

(47.

7) 

(9.1

) 

(3.2

) 

(10

0) 

  กลาง 

9. เปนจุดเดินทางผานจึงแวะมา 25 75 154 77 74 405 2.75

3 

1.13

8 

ปาน 

 ทองเท่ียว (6.2

) 

(18.

5) 

(38.

0) 

(19.

0) 

(18.

3) 

(10

0) 

  กลาง 

(คาเฉล่ียรวมของปจจัยจูงใจภายนอก เทากับ 3.064 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .6939  
ระดับการจูงใจปานกลาง) 
 จากตารางที่ 16 พบวา ปจจัยจูงใจภายนอกที่มีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเดินทาง
มาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มากที่สุดคือ คาใชจายในการทองเท่ียวไมแพง มี
คาเฉลี่ย 3.607 อันดับที่ 2  คือ สภาพแวดลอม และบรรยากาศที่สวยงามเปนธรรมชาติ มี
คาเฉลี่ย 3.558 อันดับที่ 3 คือ สินคาทางการทองเที่ยวมีราคาถูก มีคาเฉลี่ย 3.353 สวน
ไดรับการแนะนําจากบริษัททัวร / การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนปจจัยจูงใจภายนอกท่ีมี

อิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม นอยที่สุด มี
คาเฉลี่ย 2.484 
 
 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรวมของปจจัยจูงใจภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการ

เดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งคํานวณไดเทากับ 3.064 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ .6939 แสดงวา กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม มีปจจัยจูงใจภายนอก ในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  
อยูในระดับการจูงใจปานกลาง 
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ตารางที่  17  แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับของ 

    ปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

X  S.D. ระดับ  ประเภทของปจจัยจูงใจ 
การจูงใจ 

1. ปจจัยจูงใจภายใน 3.444 .6475 มาก 

2. ปจจัยจูงใจภายนอก 3.064 .6939 ปานกลาง 

 รวม 3.254 .5971 ปานกลาง 

 
  จากตารางที่ 17 พบวา ปจจัยจูงใจภายในมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเดินทางมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มากกวาปจจัยจูงใจภายนอก โดยที่ปจจัยจูงใจภายใน มี

คาเฉล่ีย 3.444 สวนปจจัยจูงใจภายนอก มีคาเฉล่ีย 3.064  

 

 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียรวมของปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเดินทางมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งคํานวณไดเทากับ 3.254 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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1.5 ความพึงพอใจท่ีมีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเท่ียว 

 
ตารางที่ 18 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  

 จําแนกตามระดับของความพึงพอใจ  

 

รวม  ความพึงพอใจ มาก มาก นอย นอย X  S.D

. 

ปาน

กลาง ที่สุด ที่สุด 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ทัศนียภาพและสภาพแวดลอม 103 179 117 6 - 405 3.93

5 

.774

5 

มาก 

 ที่สวยงามเปนธรรมชาติ (25.

4) 

(44.

2) 

(28.

9) 

(1.5

) 

- (10

0) 

   

2. มีความเปนเอกลักษณและ 93 177 105 29 1 405 3.81 .875 มาก 
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9 7 

 โดดเดนของพื้นท่ี (23.

0) 

(43.

7) 

(25.

9) 

(7.2

) 

(0.2

) 

(10

0) 

   

3. การจัดเสนทางนําชมมีความ 62 189 140 14 - 405 3.73

8 

.754

9 

มาก 

 สะดวก/ ปลอดภัยตอการเท่ียวชม (15.

3) 

(46.

7) 

(34.

6) 

(3.5

) 

- (10

0) 

   

4. ผูคนในทองถ่ิน มีอัธยาศัยดี  138 177 87 3 - 405 4.11

1 

.757

8 

มาก 

 และเปนมิตร (34.

1) 

(43.

7) 

(21.

5) 

(0.7

) 

- (10

0) 

   

5. มีปายบอกทาง / สัญญาณจราจร  24 112 189 71 9 405 3.17

5 

.865

4 

ปาน 

 ชัดเจนในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว

เชิงเกษตร 

(5.9

) 

(27.

7) 

(46.

7) 

(17.

5) 

(2.2

) 

(10

0) 

  กลาง 

6. สถานที่จอดยานพาหนะ  36 141 194 29 5 405 3.42

9 

.801

1 

มาก 

 เชน รถ เรือ มีความปลอดภัย (8.9

) 

(34.

8) 

(47.

9) 

(7.2

) 

(1.2

) 

(10

0) 

   

7. มีที่นั่งพักผอนจัดไวบริการ 41 143 189 28 4 405 3.46

6 

.806

5 

มาก 

 ตามจุดตาง ๆอยางเหมาะสม (10.

1) 

(35.

3) 

(46.

7) 

(6.9

) 

(1.0

) 

(10

0) 

   

8. มีหองน้ําเพียงพอ / สะอาด  58 145 174 25 3 405 3.56

7 

.837

5 

มาก 
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 ถูกสุขลักษณะ (14.

3) 

(35.

8) 

(43.

0) 

(6.2

) 

(0.7

) 

(10

0) 

   

ตารางที่  18  (ตอ) 

 

รวม  ความพึงพอใจ มาก มาก นอย นอย X  S.D

. 

ปาน

กลาง ที่สุด ที่สุด 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

9. มีเอกสารแนะนําการทองเที่ยว /  35 101 166 87 16 405 3.12

8 

.976

6 

ปาน 

 (8.6

) 

(24.

9) 

(41.

0) 

(21.

5) 

(4.0

) 

(10

0) 

  แผนพับที่ใหขอมูลเก่ียวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรไดอยางชัดเจน 

กลาง 

1

0 

เจาหนาที่นําชมมีความรู ความ 49 160 153 36 7 405 3.51

3 

.880

4 

มาก 

 สามารถในการนําชม  แหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนอยางดี 

(12.

1) 

(39.

5) 

(37.

8) 

(8.9

) 

(1.7

) 

(10

0) 

   

1

1 

แหลงทองเที่ยว มีบริการ

รานอาหาร 

35 160 180 25 5 405 3.48

1 

.788

4 

มาก 

 ที่มีราคาเหมาะสม (8.6

) 

(39.

5) 

(44.

4) 

(6.3

) 

(1.2

) 

(10

0) 

   

1

2 

แหลงทองเที่ยวมีบริการนํ้าด่ืมที่ 47 162 167 27 2 405 3.55

5 

.802

2 

มาก 

 สะอาด / เพียงพอ (11.

6) 

(40.

0) 

(41.

2) 

(6.7

) 

(0.5

) 

(10

0) 

   

1

3 

ผลผลิตทางการเกษตรที่นํามา 37 146 194 21 7 405 3.45

6 

.799

9 

มาก 
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 จําหนายมีราคาเหมาะสม (9.1

) 

(36.

0) 

(47.

9) 

(5.2

) 

(1.7

) 

(10

0) 

   

(คาเฉล่ียรวมของความพึงพอใจท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร เทากับ 3.579  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .5403 ระดับความพึงพอใจมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 18 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม มากที่สุดคือ ผูคนในทองถิ่น มีอัธยาศัยดี และเปนมิตร มีคาเฉลี่ย 4.111 
อันดับที่ 2  คือ ทัศนียภาพและสภาพแวดลอมที่สวยงามเปนธรรมชาติ มีคาเฉลี่ย 3.935 อันดับ
ที่ 3 คือ มีความเปนเอกลักษณและโดดเดนของพื้นที่ มีคาเฉลี่ย 3.819 สวนมีเอกสารแนะนําการ
ทองเที่ยว / แผนพับที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตรไดอยางชัดเจน เปนความพึงพอใจที่
มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.128 
 

 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรวมของความพงึพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการทองเที่ยวเชิง

เกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม  ซึ่งคํานวณไดเทากับ 3.579 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
.5403 แสดงวา กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม มีความพึง
พอใจตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  อยูในระดับความพงึพอใจมาก 
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1.6 ทัศนคติที่มีตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเท่ียว 

 

ตารางที ่ 19 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  

   จําแนกตามทัศนคติ 

 

รวม ทัศนคติ มาก มาก นอย นอย X  S.D. ระดับ ปาน

กลาง ที่สุด ที่สุด ทัศนค

ติ 

181 210 14 - - 405 4.41

2 

.558

8 

บวก 1. การทองเท่ียวเชิงเกษตรเปนทางเลอืก

ใหมของการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึง มาก 

 ทรัพยากรทางการทองเท่ียวและ

สิ่งแวดลอม 

(44.

7) 

(51.

9) 

(3.5

) 

- - (100

) 

   

2. การทองเท่ียวเชิงเกษตร เปนเพียงการ

สรางสินคาตัวใหมทางการทองเท่ียว 

37 150 111 101 6 405 2.72

5 

.985

8 

กลาง 

เพ่ือใหคนสนใจเทาน้ัน  (9.1

) 

(37.

0) 

(27.

4) 

(24.

9) 

(1.5

) 

(100

) 

   

3. 22 62 95 175 51 405 3.42 1.06การทองเท่ียวเชิงเกษตรไมสามารถ บวก 
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2 3 

 ชาติและสิ่งแวดลอมได (5.4

) 

(15.

3) 

(23.

5) 

(43.

2) 

(12.

6) 

(100

) 

   

4. 99 270 34 2 - 405 4.15

0 

.571

2 

แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร  

จ. สมุทรสงคราม มีบรรยากาศ 

บวก 

เหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ  (24.

4) 

(66.

7) 

(8.4) (0.5) - (100

) 

   

5. การทองเท่ียวเชิงเกษตร จ. สมุทร 

สงคราม ทําใหนักทองเท่ียวมีความรู 

136 235 28 5 1 405 4.23

4 

.650

0 

บวก 

มาก 

 (33.

6) 

(58.

1) 

(6.9

) 

(1.2

) 

(0.2

) 

(100

) 

   และมีโอกาสไดสมัผัสกับธรรมชาติใน

แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรไดอยาง

แทจริง 
ตารางที่ 19 (ตอ) 

 

 ทัศนคติ มาก มาก นอย นอย X  S.D.รวม ระดับ ปาน

กลาง ที่สุด ที่สุด ทัศนค

ติ 

6. 26 55 59 165 100 405 3.63

7 

1.17

7 

ไมควรมีการสนับสนุนใหชุมชนใน

ทองถิ่นเขาไปมีสวนรวมสวนรวมใน

การดู 

บวก 

 และจัดการในแหลงทองเท่ียวเชิง

เกษตรเพราะชาวบานไมมีความรู 

ความสามารถ เพียงพอ 

(6.4

) 

(13.

6) 

(14.

6) 

(40.

7) 

(24.

7) 

(100

) 

   

7. การจัดใหมีแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตร  145 230 23 4 3 405 4.25

9 

.674

5 จ.สมุทรสงคราม จะทําใหชุมชนใน

ทอง 

บวก

มาก 
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 ถิ่นมีรายไดเพ่ิมขึ้น (35.

8) 

(56.

8) 

(5.7

) 

(1.0

) 

(0.7

) 

(100

) 

   

8. การมีจํานวนนักทองเท่ียวมากเกินไป 

จะทําใหแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 

63 97 123 106 16 405 2.79

0 

1.11

3 

กลาง 

 จ. สมุทรสงคราม เกิดความเส่ือม  (15.

6) 

(24.

0) 

(30.

4) 

(26.

2) 

(4.0

) 

(100

) 

   

 โทรมไดงาย          

9. การจัดใหเท่ียวชมแหลงทองเท่ียวเชิง

เกษตร จ. สมุทรสงคราม 

109 252 41 2 1 405 4.15

0 

.625

0 

บวก 

 สามารถสรางความประทับใจใหแก

นักทองเท่ียวไดเปนอยางดี 

(26.

9) 

(62.

2) 

(10.

1) 

(0.5

) 

(0.2

) 

(100

) 

   

10. การทองเท่ียวเชิงเกษตรจะประสบ

ความสําเร็จไดตองไดรับความรวม 

179 172 43 6 5 405 4.26

9 

.804

8 

บวก

มาก 

 มือจากภาครัฐและหนวยงานท่ี (44.

2) 

(42.

5) 

(10.

6) 

(1.5

) 

(1.2

) 

(100

) 

   

 ดูแลเร่ืองการทองเท่ียว          
(คาเฉลี่ยของทัศนคติที่มีตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร เทากับ 3.805 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .4011  
ระดับทัศนคติเชิงบวก) 
  จากตารางที่ 19 พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
สมุทรสงคราม มากที่สุดคือ การทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนทางเลือกใหมของการทองเที่ยว ที่คํานึงถึง
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวและส่ิงแวดลอม มีคาเฉลี่ย 4.412 อันดับที่ 2  คือ การทองเที่ยวเชิง
เกษตรจะประสบความสําเร็จได ตองไดรับความรวมมือจากภาครัฐและหนวยงานที่ดูแลเร่ืองการ

ทองเที่ยว มีคาเฉล่ีย 4.269 อันดับที่ 3 คือ การจัดใหมีแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จ. 
สมุทรสงคราม จะทําใหชุมชนในทองถิ่นมีรายไดเพิ่มข้ึน มีคาเฉลี่ย 4.259 สวนการทองเที่ยวเชิง
เกษตร เปนเพียงการสรางสินคาตัวใหมทางการทองเที่ยวเพื่อใหคนสนใจเทานั้น เปนทัศนคติที่มีตอ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 2.725 
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 เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียรวมของทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งคํานวณไดเทากับ 3.805 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .4011 
แสดงวา กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มีทัศนคติตอการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  อยูในระดับทัศนคติเชิงบวก 
 
 
  
 

 DPU



 67
 

1.3 การรับรูขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยว 

 

ตารางท่ี 11  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  

   จําแนกตามการรับรูขาวสารจากส่ือมวลชน 
 

X  S.D. ระดับ มาก ปาน
กลาง 

นอย ไมเคย
เลย 

รวม  สื่อมวลชน 
การรับรู 

1. โทรทัศน 61 126 127 91 405 2.387 .9952 นอย 
  (15.1) (31.1) (31.4) (22.5) (100)    

2. วิทยุ 12 80 147 166 405 1.846 .8392 นอย 
  (3.0) (19.8) (36.3) (41.0) (100)    

3. หนังสือพิมพ 21 118 127 139 405 2.051 .9173 นอย 
  (5.2) (29.1) (31.4) (34.3) (100)    

4. นิตยสาร / วารสาร 40 115 132 118 405 2.190 .9677 นอย 
  (9.9) (28.4) (32.6) (29.1) (100)    

5. อินเตอรเน็ต 30 95 119 161 405 1.985 .9646 นอย 
  (7.4) (23.5) (29.4) (39.8) (100)    

(คาเฉลี่ยรวมของการรับรูขาวสารจากส่ือมวลชน เทากับ 2.092 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .7058 ระดบัการรับรูนอย) 

 

 จากตารางท่ี 11 พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
จังหวดัสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ประเภทโทรทัศนในระดบัมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 2.387 
รองลงมาคือ นิตยสาร-วารสาร มีคาเฉล่ีย 2.190 หนังสือพิมพ มีคาเฉล่ีย 2.051 อินเตอรเน็ต มีคาเฉล่ีย 
1.985 และวิทย ุมีคาเฉล่ีย 1.846 ตามลําดับ 
 
 เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยรวมของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัด
สมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ซ่ึงคํานวณไดเทากับ 2.092   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .7058 
แสดงวา กลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มีการรับรูขาวสารจาก
ส่ือมวลชนอยูในระดับการรับรูนอย 

ตารางท่ี 12  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  

   จําแนกตามการรับรูขาวสารจากส่ือบุคคล 
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X  S.D. ระดับ มาก ปาน
กลาง 

นอย ไมเคย
เลย 

รวม  สื่อบุคคล 
การรับรู 

1. สมาชิกในครอบครัว 33 117 99 156 405 2.066 .9990 นอย 

  (8.1) (28.9) (24.4) (38.5) (100)    

2. ญาติพ่ีนอง 40 116 90 159 405 2.091 1.033 นอย 

  (9.9) (28.6) (22.2) (39.3) (100)    

3. เพ่ือนฝูง 122 145 72 66 405 2.797 1.045 ปานกลาง 

  (30.1) (35.8) (17.8) (16.3) (100)    

4. เจาหนาที่การทองเท่ียวแหง 26 122 103 154 405 2.049 .9686 นอย 

 ประเทศไทย, สํานักงานการเกษตร (6.4) (30.1) (25.4) (38.0) (100)    

5. บริษัทนําเที่ยว, มัคคุเทศก  47 109 79 170 405 2.081 1.072 นอย 

  (11.6) (26.9) (19.5) (42.0) (100)    
(คาเฉล่ียรวมของการรับรูจากสื่อบุคคลเทากับ 2.217 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .7362 ระดับการรับรูนอย) 
 

 จากตารางท่ี 12 พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ประเภทเพื่อนฝูงในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 2.797 รองลงมา
คือ ญาติพี่นอง มีคาเฉล่ีย 2.091 บริษัทนําเท่ียว,มัคคุเทศก มีคาเฉล่ีย 2.081 สมาชิกในครอบครัว มี
คาเฉล่ีย 2.066 และเจาหนาท่ีของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย,สํานักงานการเกษตร มีคาเฉล่ีย 
2.049 ตามลําดับ 
 
 เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยรวมของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัด
สมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ซ่ึงคํานวณไดเทากับ 2.217 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .7362 แสดง
วา กลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มีการรับรูขาวสารจากส่ือ
บุคคล อยูในระดับการรับรูนอย 

ตารางท่ี  13  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  

    จําแนกตามการรับรูขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจ 
 

X  S.D. มาก ปาน
กลาง 

นอย ไมเคย
เลย 

รวม  สื่อเฉพาะกิจ ระดับ 
การรับรู 
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15 91 137 162 405 1.898 .8743 1. โปสเตอร นอย 

  (3.7) (22.5) (33.8) (40.0) (100)    

2. ปายกลางแจง 12 86 149 158 405 1.881 .8418 นอย 

  (3.0) (21.2) (36.8) (39.0) (100)    

3. นิทรรศการ 14 85 132 174 405 1.849 .8700 นอย 

  (3.5) (21.0) (32.6) (43.0) (100)    

4. ศูนยบริการนักทองเที่ยว 27 121 109 148 405 2.066 .9637 นอย 

  (6.7) (29.9) (26.9) (36.5) (100)    

5. เอกสารแนะนําการทองเที่ยว /  51 137 131 86 405 2.377 .9560 นอย 

 แผนพับ (12.6) (33.8) (32.3) (21.2) (100)    
(คาเฉล่ียรวมของการรับรูจากสื่อเฉพาะกิจเทากับ 2.014 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .7389  
ระดับการรับรูนอย) 
 

 จากตารางท่ี 13 พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
จังหวดัสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ประเภทเอกสารแนะนําการทองเท่ียว / แผนพับในระดับมาก
ท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 2.377 รองลงมาคือ ศูนยบริการนักทองเท่ียว มีคาเฉล่ีย 2.066 โปสเตอร มีคาเฉล่ีย 
1.898 ปายกลางแจง มีคาเฉล่ีย 1.881 และนทิรรศการ มีคาเฉล่ีย 1.849 ตามลําดับ 
 
 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียรวมของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวัด
สมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ซ่ึงคํานวณไดเทากับ 2.014 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ .7389 
แสดงวา กลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มีการรับรูขาวสารจาก
ส่ือเฉพาะกิจอยูในระดับการรับรูนอย 
 

ตารางท่ี  14  แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับรูขาว 

    สารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือทุกประเภท 

 

X  S.D.  ประเภทสื่อ ระดับ 
การรับรู 
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1. สื่อมวลชน 2.092 .7058 นอย 

2. สื่อบุคคล 2.217 .7362 นอย 

3. สื่อเฉพาะกิจ 2.014 .7389 นอย 

 รวมทุกสื่อ 2.108 .6352 นอย 

 

 จากตารางท่ี 14 พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคลมากท่ีสุด  มีคาเฉล่ีย 2.217 รองลงมาคือ ส่ือมวลชน มีคาเฉล่ีย 
2.092 และส่ือเฉพาะกิจ มีคาเฉล่ีย 2.014 ตามลําดับ 
 
 เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยรวมของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัด
สมุทรสงคราม จากส่ือทุกประเภท ซ่ึงคํานวณไดเทากับ 2.108 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .6352 
แสดงวา กลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มีการรับรูขาวสาร
เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือทุกประเภท อยูในระดับการรับรูนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 ปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยว 

 

ตารางท่ี 15  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  

   จําแนกตามระดับของปจจยัจูงใจภายใน  

 ปจจัยภายใน มาก มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย รวม X  S.D. 

ที่สุด ที่สุด 

ระดับ 

การจูงใจ 
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1. ตองการพักผอน /  121 154 101 16 13 405 3.874 .9908 มาก 

 ผอนคลายความตึงเครียด (29.9) (38.0) (24.9) (4.0) (3.2) (100)    

2. ตองการใชเวลาวาง 52 110 166 46 31 405 3.261 1.067 ปาน 

 ใหเปนประโยชน/ฆาเวลา (12.8) (27.2) (41.0) (11.4) (7.7) (100)   กลาง 

3. ตองการหลีกหนีจากความซ้ําซาก 68 133 122 51 31 405 3.385 1.134 ปาน 

 จําเจในชีวิตประจําวัน (16.8) (32.8) (30.1) (12.6) (7.7) (100)   กลาง 

4. ตองการไดอยูใกลชิดกับ  114 155 116 18 2 405 3.891 .8833 มาก 

 ธรรมชาติ(พ้ืนที่ทางการเกษตร) (28.1) (38.3) (28.6) (4.4) (0.5) (100)    

5. ตองการเรียนรู และหาประสบ 102 150 113 26 14 405 3.740 1.016 มาก 

 การณแปลกใหมทางการเกษตร (25.2) (37.0) (27.9) (6.4) (3.5) (100)    

6. ตองการเขารวมกิจกรรมทางการ 68 136 136 50 15 405 3.474 1.028 มาก 

 เกษตรท่ีนาสนใจ (16.8) (33.6) (33.6) (12.3) (3.7) (100)    

7. ตองการพบปะเพ่ือน / ผูคนใหม 24 93 181 59 48 405 2.965 1.043 ปาน 

  (5.9) (23.0) (44.7) (14.6) (11.9) (100)   กลาง 

8. ตองการมาเพ่ือติดตอธุรกิจ/ 15 63 115 109 103 405 2.451 1.137 นอย 

 ศึกษาดูงานไปประกอบอาชีพ (3.7) (15.6) (28.4) (26.9) (25.4) (100)    

9. ตองการไดรับความสนุกสนาน  125 162 99 13 6 405 3.955 .9027 มาก 

 เพลิดเพลิน (30.9) (40.0) (24.4) (3.2) (1.5) (100)    
(คาเฉล่ียรวมของปจจัยจูงใจภายใน เทากับ 3.444 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .6475 ระดับการจูงใจมาก) 

 จากตารางท่ี 15 พบวา ปจจัยจูงใจภายในท่ีมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเดินทางมา
ทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มากท่ีสุดคือ ตองการไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มี
คาเฉล่ีย 3.955 อันดับท่ี 2  คือ ตองการไดอยูใกลชิดกับธรรมชาติ มีคาเฉล่ีย 3.891 อันดับท่ี 3 คือ 
ตองการพักผอน / ผอนคลายความตึงเครียด มีคาเฉล่ีย 3.874 สวนตองการมาเพื่อติดตอธุรกิจ / ศึกษา
ดูงานเพื่อไปประกอบอาชีพ เปนปจจัยจูงใจภายในท่ีมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเดินทางมา
ทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม นอยท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 2.451 
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 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียรวมของปจจัยจูงใจภายในท่ีมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเดินทาง
มาทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  ซ่ึงคํานวณไดเทากับ 3.444 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ .6475 แสดงวา กลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มีปจจัยจูง
ใจภายใน ในการเดินทางมาทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  อยูในระดับการจูงใจมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  16  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  

    จําแนกตามระดับของปจจยัจูงใจภายนอก 
 

 ปจจัยภายนอก มาก มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย รวม X  S.D. 

ที่สุด ที่สุด 

ระดบั

การจงูใจ 

1. การโฆษณาประชาสัมพันธเก่ียวกับ 31 63 132 113 66 405 2.703 1.143 ปาน 

 การทองเที่ยวเชิงเกษตรผานสื่อ

ตางๆ เชน โทรทศัน วิทยุ นิตยสาร 

(7.7) (15.6) (32.6) (27.9) (16.3) (100.0

) 

  กลาง 
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2. ไดรับการชวนหรือแนะนําจาก 60 111 136 56 42 405 3.224 1.171 ปาน 

 เพ่ือนฝูง (14.8) (27.4) (33.6) (13.8) (10.4) (100)   กลาง 

3. ไดรับการชวนหรือแนะนําจาก 26 70 140 82 87 405 2.669 1.177 ปาน 

 สมาชิกในครอบครัว/ญาติพ่ีนอง (6.4) (17.3) (34.6) (20.2) (21.5) (100)   กลาง 

4. ไดรับการแนะนําจากบริษัททัวร /  23 59 118 96 109 405 2.484 1.193 นอย 

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (5.7) (14.6) (29.1) (23.7) (26.9) (100)    

5. สภาพสิ่งแวดลอม และบรรยากาศ 77 141 133 39 15 405 3.558 1.021 มาก 

 ที่สวยงามเปนธรรมชาติ (19.0) (34.8) (32.8) (9.6) (3.7) (100)    

6. ความมีช่ือเสียงของแหลงทองเที่ยว 44 119 157 54 31 405 3.224 1.058 ปาน 

  (10.9) (29.4) (38.8) (13.3) (7.7) (100)   กลาง 

7. คาใชจายในการทองเที่ยวไมแพง 82 123 170 19 11 405 3.607 .9500 มาก 

  (20.2) (30.4) (42.0) (4.7) (2.7) (100)    

8. สินคาทางการทองเที่ยวมีราคาถูก 44 118 193 37 13 405 3.353 .9072 ปาน 

  (10.9) (29.1) (47.7) (9.1) (3.2) (100)   กลาง 

9. เปนจุดเดินทางผานจึงแวะมา 25 75 154 77 74 405 2.753 1.138 ปาน 

 ทองเที่ยว (6.2) (18.5) (38.0) (19.0) (18.3) (100)   กลาง 
(คาเฉล่ียรวมของปจจัยจูงใจภายนอก เทากับ 3.064 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .6939  
ระดับการจูงใจปานกลาง) 

 จากตารางท่ี 16 พบวา ปจจัยจูงใจภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเดินทางมา
ทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มากท่ีสุดคือ คาใชจายในการทองเท่ียวไมแพง มีคาเฉล่ีย 
3.607 อันดับท่ี 2  คือ สภาพแวดลอม และบรรยากาศท่ีสวยงามเปนธรรมชาติ มีคาเฉลี่ย 3.558 อันดับ
ท่ี 3 คือ สินคาทางการทองเท่ียวมีราคาถูก มีคาเฉล่ีย 3.353 สวนไดรับการแนะนําจากบริษัททัวร / 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปนปจจัยจูงใจภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเดินทางมา
ทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม นอยท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 2.484 
 
 เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยรวมของปจจัยจูงใจภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการ
เดินทางมาทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  ซ่ึงคํานวณไดเทากับ 3.064 สวนเบี่ยงเบน
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ตารางท่ี  17  แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับของ 

    ปจจัยจูงใจในการมาทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

X  S.D. ระดับ  ประเภทของปจจัยจูงใจ 
การจูงใจ 

1. ปจจัยจูงใจภายใน 3.444 .6475 มาก 

2. ปจจัยจูงใจภายนอก 3.064 .6939 ปานกลาง 

 รวม 3.254 .5971 ปานกลาง 
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  จากตารางท่ี 17 พบวา ปจจัยจูงใจภายในมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเดินทางมา
ทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มากกวาปจจัยจูงใจภายนอก โดยท่ีปจจัยจูงใจภายใน มี
คาเฉล่ีย 3.444 สวนปจจัยจูงใจภายนอก มีคาเฉล่ีย 3.064  
 
 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียรวมของปจจัยจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเดินทางมา
ทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  ซ่ึงคํานวณไดเทากับ 3.254 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ .5971 แสดงวา กลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มีปจจัยจูง
ใจในการเดินทางมาทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  อยูในระดับการจูงใจปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.5 ความพึงพอใจท่ีมีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเท่ียว 

 

ตารางท่ี 18 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  

จําแนกตามระดับของความพึงพอใจ   

 

รวม  ความพึงพอใจ มาก มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย X  S.D. 

ที่สุด ที่สุด 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ทัศนียภาพและสภาพแวดลอม 103 179 117 6 - 405 3.935 .7745 มาก 
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 ที่สวยงามเปนธรรมชาติ (25.4) (44.2) (28.9) (1.5) - (100)    

2. มีความเปนเอกลกัษณและ 93 177 105 29 1 405 3.819 .8757 มาก 

 โดดเดนของพ้ืนที ่ (23.0) (43.7) (25.9) (7.2) (0.2) (100)    

3. การจัดเสนทางนําชมมีความ 62 189 140 14 - 405 3.738 .7549 มาก 

 สะดวก/ ปลอดภัยตอการเที่ยวชม (15.3) (46.7) (34.6) (3.5) - (100)    

4. ผูคนในทองถ่ิน มีอัธยาศัยดี  138 177 87 3 - 405 4.111 .7578 มาก 

 และเปนมิตร (34.1) (43.7) (21.5) (0.7) - (100)    

5. มีปายบอกทาง / สัญญาณจราจร  24 112 189 71 9 405 3.175 .8654 ปาน 

 ชัดเจนในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว

เชิงเกษตร 

(5.9) (27.7) (46.7) (17.5) (2.2) (100)   กลาง 

6. สถานท่ีจอดยานพาหนะ  36 141 194 29 5 405 3.429 .8011 มาก 

 เชน รถ เรือ มีความปลอดภัย (8.9) (34.8) (47.9) (7.2) (1.2) (100)    

7. มีที่น่ังพักผอนจัดไวบริการ 41 143 189 28 4 405 3.466 .8065 มาก 

 ตามจุดตาง ๆอยางเหมาะสม (10.1) (35.3) (46.7) (6.9) (1.0) (100)    

8. มีหองนํ้าเพียงพอ / สะอาด  58 145 174 25 3 405 3.567 .8375 มาก 

 ถูกสุขลักษณะ (14.3) (35.8) (43.0) (6.2) (0.7) (100)    

ตารางท่ี  18  (ตอ) 

 

รวม  ความพึงพอใจ มาก มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย X  S.D. 

ที่สุด ที่สุด 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

9. มีเอกสารแนะนําการทองเที่ยว /  35 101 166 87 16 405 3.128 .9766 ปาน 

 แผนพับที่ใหขอมูลเก่ียวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรไดอยางชัดเจน 

(8.6) (24.9) (41.0) (21.5) (4.0) (100)   กลาง 

10 เจาหนาที่นําชมมีความรู ความ 49 160 153 36 7 405 3.513 .8804 มาก 
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 สามารถในการนําชม  แหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนอยางดี 

(12.1) (39.5) (37.8) (8.9) (1.7) (100)    

11 แหลงทองเที่ยว มีบริการรานอาหาร 35 160 180 25 5 405 3.481 .7884 มาก 

 ที่มีราคาเหมาะสม (8.6) (39.5) (44.4) (6.3) (1.2) (100)    

12 แหลงทองเที่ยวมีบริการนํ้าด่ืมที่ 47 162 167 27 2 405 3.555 .8022 มาก 

 สะอาด / เพียงพอ (11.6) (40.0) (41.2) (6.7) (0.5) (100)    

13 ผลผลิตทางการเกษตรที่นํามา 37 146 194 21 7 405 3.456 .7999 มาก 

 จําหนายมีราคาเหมาะสม (9.1) (36.0) (47.9) (5.2) (1.7) (100)    
(คาเฉล่ียรวมของความพึงพอใจที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร เทากับ 3.579  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .5403 ระดับความพึงพอใจมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางท่ี 18 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัด
สมุทรสงคราม มากท่ีสุดคือ ผูคนในทองถ่ิน มีอัธยาศัยดี และเปนมิตร มีคาเฉล่ีย 4.111 อันดับท่ี 2  คือ 
ทัศนียภาพและสภาพแวดลอมท่ีสวยงามเปนธรรมชาติ มีคาเฉล่ีย 3.935 อันดับท่ี 3 คือ มีความเปน
เอกลักษณและโดดเดนของพื้นท่ี มีคาเฉล่ีย 3.819 สวนมีเอกสารแนะนําการทองเท่ียว / แผนพับท่ีให
ขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตรไดอยางชัดเจน เปนความพึงพอใจที่มีตอการทองเท่ียวเชิง
เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม นอยท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 3.128 
 
 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียรวมของความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิง
เกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม  ซ่ึงคํานวณไดเทากับ 3.579 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ .5403 
แสดงวา กลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มีความพึงพอใจตอการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  อยูในระดับความพึงพอใจมาก 
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1.6 ทัศนคติท่ีมีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยว 

 

ตารางท่ี  19 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  

   จําแนกตามทัศนคติ 

 

X  S.D. ทัศนคติ มาก มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย รวม  ระดับ 

ที่สุด ที่สุด ทัศนคติ 

การทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนทางเลือก

ใหมของการทองเที่ยวที่คํานึงถึง 

181 210 14 - - 405 4.412 .5588 บวก 1. 

มาก 

ทรัพยากรทางการทองเที่ยวและ

ส่ิงแวดลอม 

 (44.7) (51.9) (3.5) - - (100)    
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การทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนเพียงการ

สรางสินคาตัวใหมทางการทองเที่ยว 

37 150 111 101 6 405 2.725 .9858 2. กลาง 

เพื่อใหคนสนใจเทานั้น  (9.1) (37.0) (27.4) (24.9) (1.5) (100)    

3. การทองเที่ยวเชิงเกษตรไมสามารถ

ชวยอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางธรรม 

22 62 95 175 51 405 3.422 1.063 บวก 

ชาติและส่ิงแวดลอมได  (5.4) (15.3) (23.5) (43.2) (12.6) (100)    

4. แหลงทองเที่ยวเชงิเกษตร  99 270 34 2 - 405 4.150 .5712 

จ. สมุทรสงคราม มีบรรยากาศ 

บวก 

เหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ  (24.4) (66.7) (8.4) (0.5) - (100)    

5. 136 235 28 5 1 405 4.234 .6500 บวก การทองเที่ยวเชิงเกษตร จ. สมุทร 

สงคราม ทําใหนักทองเที่ยวมีความรู มาก 

 และมีโอกาสไดสัมผัสกับธรรมชาติใน

แหลงทองเที่ยวเชงิเกษตรไดอยาง

แทจริง 

(33.6) (58.1) (6.9) (1.2) (0.2) (100)    

ตารางท่ี 19 (ตอ) 
 

X  S.D. รวม  ทัศนคติ มาก มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย ระดับ 

ที่สุด ที่สุด ทัศนคติ 

6. ไมควรมีการสนับสนุนใหชุมชนใน

ทองถิน่เขาไปมีสวนรวมสวนรวมใน

การด ู

26 55 59 165 100 405 3.637 1.177 บวก 

 และจัดการในแหลงทองเที่ยวเชิง

เกษตรเพราะชาวบานไมมีความรู 

ความสามารถ เพียงพอ 

(6.4) (13.6) (14.6) (40.7) (24.7) (100)    

7. การจัดใหมีแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  145 230 23 4 3 405 4.259 .6745 

จ.สมุทรสงคราม จะทําใหชุมชนใน

บวก

มาก 
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 ถิ่นมีรายไดเพิม่ข้ึน (35.8) (56.8) (5.7) (1.0) (0.7) (100)    

8. การมีจํานวนนักทองเที่ยวมากเกินไป 

จะทําใหแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

63 97 123 106 16 405 2.790 1.113 กลาง 

 จ. สมุทรสงคราม เกิดความเส่ือม  (15.6) (24.0) (30.4) (26.2) (4.0) (100)    

 โทรมไดงาย          

9. การจัดใหเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวเชงิ

เกษตร จ. สมุทรสงคราม 

109 252 41 2 1 405 4.150 .6250 บวก 

 สามารถสรางความประทบัใจใหแก

นักทองเที่ยวไดเปนอยางด ี

(26.9) (62.2) (10.1) (0.5) (0.2) (100)    

10. การทองเที่ยวเชิงเกษตรจะประสบ

ความสําเร็จไดตองไดรับความรวม 

179 172 43 6 5 405 4.269 .8048 บวก

มาก 

 มือจากภาครัฐและหนวยงานที ่ (44.2) (42.5) (10.6) (1.5) (1.2) (100)    

 ดูแลเรื่องการทองเที่ยว          
(คาเฉลี่ยของทศันคติที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร เทากับ 3.805 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .4011  
ระดับทัศนคติเชิงบวก) 

  จากตารางท่ี 19 พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัด
สมุทรสงคราม มากท่ีสุดคือ การทองเท่ียวเชิงเกษตรเปนทางเลือกใหมของการทองเท่ียว ท่ีคํานึงถึง
ทรัพยากรทางการทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม มีคาเฉล่ีย 4.412 อันดับท่ี 2  คือ การทองเท่ียวเชิงเกษตร
จะประสบความสําเร็จได ตองไดรับความรวมมือจากภาครัฐและหนวยงานท่ีดูแลเร่ืองการทองเท่ียว 
มีคาเฉล่ีย 4.269 อันดับท่ี 3 คือ การจัดใหมีแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร จ. สมุทรสงคราม จะทําให
ชุมชนในทองถ่ินมีรายไดเพิ่มข้ึน มีคาเฉล่ีย 4.259 สวนการทองเท่ียวเชิงเกษตร เปนเพียงการสราง
สินคาตัวใหมทางการทองเท่ียวเพ่ือใหคนสนใจเทานั้น เปนทัศนคติท่ีมีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม นอยท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 2.725 
 
 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียรวมของทัศนคติของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม  ซ่ึงคํานวณไดเทากับ 3.805 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .4011 แสดงวา 
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ตอนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 

 

สมมติฐานขอที่ 1 นักทองเท่ียวที่มีลักษณะประชากรแตกตางกัน มีการรับรู

ขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 

 

 สมมติฐานยอยที่ 1.1 นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน 

  สมมติฐานยอย 1.1.1 : นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน แตกตางกัน 

  H0 = นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ไมแตกตางกัน 

  H1 = นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 20 ผลการทดสอบความแตกตางของการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิงเกษตร  

     จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ระหวางนักทองเที่ยวที่มีเพศตางกนั 

 

X  
 

S.D. คา t Sig (2-tailed) เพศ 

ชาย 2.062 .6756   

   .732 .465 

หญิง 2.114 .7279   

             * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 20 เมื่อทําการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบคา (t-test) ปรากฏวา

ไดคา     t = .732 และคา Sig (2-tailed) = .465 ซึ่งคา Sig (2-tailed) > 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ

สมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ไมแตกตางกัน (ไมเปนไป

ตามสมมติฐาน) 
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 สมมติฐานยอย 1.1.2 : นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล แตกตางกัน 

  H0 = นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ไมแตกตางกัน 

  H1 = นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 21 ผลการทดสอบความแตกตางของการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิงเกษตร  

     จังหวัดสมทุรสงคราม จากส่ือบุคคล ระหวางนักทองเที่ยวที่มเีพศตางกนั 

 

X  
 

S.D. คา t Sig (2-tailed) เพศ 

ชาย 2.177 .6980   

   .925 .356 

หญิง 2.246 .7633   

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05          * 
 

  จากตารางที่ 21 เมื่อทําการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบคา (t-test) ปรากฏวา

ไดคา     t = .925 และคา Sig (2-tailed) = .356 ซึ่งคา Sig (2-tailed) > 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ

สมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตาม

สมมติฐาน) 
 
 

 

 

 

 

 

DPU



 84
 

  สมมติฐานยอย 1.1.3 : นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน 

  H0 = นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ไมแตกตางกัน 

  H1 = นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 22 ผลการทดสอบความแตกตางของการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิงเกษตร  

     จังหวัดสมทุรสงคราม จากส่ือเฉพาะกจิ ระหวางนกัทองเที่ยวทีม่ีเพศตางกัน 

 

X  
 

S.D. คา t Sig (2-tailed) เพศ 

ชาย 1.966 .6698   

   1.164 .245 

หญิง 2.050 .7854   

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05          * 
 

  จากตารางที่ 22 เมื่อทําการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบคา (t-test) ปรากฏวา

ไดคา     t = 1.164 และคา Sig (2-tailed) = .245 ซึ่งคา Sig (2-tailed) > 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ

สมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ไมแตกตางกัน (ไมเปนไป

ตามสมมติฐาน) 
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 สมมติฐานยอยที่ 1.2 นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน 

 สมมติฐานยอย 1.2.1 : นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน แตกตางกัน 

 H0 = นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ไมแตกตางกัน 

 H1 = นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 23 ผลการทดสอบความแตกตางของการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิงเกษตร  

     จังหวัดสมทุรสงคราม จากส่ือมวลชน ระหวางนักทองเทีย่วที่มีอายตุางกนั 

 

X  
 

S.D. F P อายุ คูที่แตกตาง 

(1) 18-25 ป 1.811 .7290    

(2) 26-33 ป 2.166 .6673    

(3) 34-41 ป 2.162 .6614 11.376* .000 1<2,3,4,5 

(4) 42-49 ป 2.221 .5722    

   (5) 50 ปขึ้นไป 2.513 .6134    

รวม 2.092 .7058    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 23 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร  จังหวัด

สมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ระหวางนักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน ปรากฏวาไดคา F = 11.376 

และคา P-Value = .000 ซึ่งคา P < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 

กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน แตกตางกัน (เปนไปตามสมมติฐาน) 
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  และเมื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ของกลุมนักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันเปน

รายคู โดยวิธีของ Scheffè พบวา กลุมที่มีอายุระหวาง 18-25 ป มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน นอยกวากลุมที่มีอายุระหวาง  26-33 
ป, 34-41 ป, 42-49 ป และอายุต้ังแต 50 ป ข้ึนไป 
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  สมมติฐานยอย 1.2.2 : นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล แตกตางกัน 

  H0 = นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ไมแตกตางกัน 

  H1 = นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 24 ผลการทดสอบความแตกตางของการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิงเกษตร  

     จังหวัดสมทุรสงคราม จากส่ือบุคคล ระหวางนักทองเที่ยวที่มีอายุตางกนั 

 

X  
 

S.D. F P อายุ คูที่แตกตาง 

(1) 18-25 ป 1.904 .7495    

(2) 26-33 ป 2.360 .6248    

(3) 34-41 ป 2.268 .6927 12.108* .000 1<2,3,4,5 

(4) 42-49 ป 2.331 .7226    

   (5) 50 ปขึ้นไป 2.617 .6887    

รวม 2.217 .7362    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 24 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร  จังหวัด

สมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ระหวางนักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน ปรากฏวาไดคา F = 12.108 และ

คา P-Value = .000 ซึ่งคา P < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 

กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม จากส่ือบุคคลแตกตางกัน (เปนไปตามสมมติฐาน) 
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  และเมื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ของกลุมนักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันเปน

รายคู โดยวิธีของ Scheffè พบวา กลุมที่มีอายุระหวาง 18-25 ป มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล นอยกวากลุมที่มีอายุระหวาง 26-33 ป
, 34-41 ป, 42-49 ป และอายุ 50 ป ข้ึนไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 89
 

  สมมติฐานยอย 1.2.3 : นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน 

 H0 = นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ไมแตกตางกัน 

 H1 = นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 25 ผลการทดสอบความแตกตางของการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิงเกษตร  

     จังหวัดสมทุรสงคราม จากส่ือเฉพาะกจิ ระหวางนกัทองเที่ยวทีม่ีอายุตางกนั 

 

X  
 

S.D. F P อายุ คูที่แตกตาง 

(1) 18-25 ป 1.766 .7592    

(2) 26-33 ป 2.111 .6625    

(3) 34-41 ป 2.065 .7229 9.185* .000 1<2,5 

(4) 42-49 ป 2.008 .7027    

   (5) 50 ปขึ้นไป 2.456 .6555    

รวม 2.014 .7389    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 25 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร  จังหวัด

สมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ระหวางนักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน ปรากฏวาไดคา F = 9.185 

และคา P-Value = .000 ซึ่งคา P < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 

กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน (เปนไปตามสมมติฐาน) 
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  และเมื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากสื่อเฉพาะกิจ ของกลุมนักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน

เปนรายคู โดยวิธีของ Scheffè พบวา กลุมที่มีอายุระหวาง 18-25 ป มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ นอยกวากลุมที่มีอายุระหวาง 
26-33 ป และอายุต้ังแต 50 ป ข้ึนไป 
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  สมมติฐานยอยที่ 1.3 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ 

แตกตางกัน 

  สมมติฐานยอย 1.3.1 : นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน แตกตางกัน 

  H0 = นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ไมแตกตางกัน 

 H1 = นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 26 ผลการทดสอบความแตกตางของการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิงเกษตร  

     จังหวัดสมทุรสงคราม จากส่ือมวลชน ระหวางนักทองเทีย่วที่มีระดับการศึกษาตางกนั 

 

X  
 

S.D. F P ระดับการศึกษา คูที่แตกตาง 

(1) มัธยมศึกษาตอนตน หรือตํ่ากวา 1.846 .6688    

(2) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือ เทียบเทา 2.048 .5984    

(3) อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเทา 2.144 .6855 2.592* .036 1<5 

(4) ปริญญาตรี 2.088 .7353    

(5) สูงกวาปริญญาตรี 2.313 .6966    

รวม 2.092 .7058    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 26 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร  จังหวัด

สมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ระหวางนักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตางกัน ปรากฏวาไดคา      

F = 2.592 และคา P-Value = .036 ซึ่งคา P < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ
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และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกีย่วกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จงัหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ของกลุมนักทองเที่ยวทีม่ีระดับการศึกษา

ตางกัน เปนรายคู โดยวิธีของ Scheffè พบวา กลุมทีม่ีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือตํ่า
กวา มีการรบัรูขาวสารเกีย่วกับการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน นอย

กวา กลุมที่มกีารศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี 
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 สมมติฐานยอย 1.3.2 : นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล แตกตางกัน 

  H0 = นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ไมแตกตางกัน 

  H1 = นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 27 ผลการทดสอบความแตกตางของการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิงเกษตร  

     จังหวัดสมทุรสงคราม จากส่ือบุคคลระหวางนักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตางกัน 

 

X  
 

S.D. F P ระดับการศึกษา คูที่แตกตาง 

(1) มัธยมศึกษาตอนตน หรือตํ่ากวา 2.102 .8245    

(2) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือ เทียบเทา 2.454 .6560    

(3) อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเทา 2.444 .7915 3.772* .005 2>4 

(4) ปริญญาตรี 2.121 .7252    

(5) สูงกวาปริญญาตรี 2.262 .6841    

รวม 2.217 .7362    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 27 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉลีย่ของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ระหวางนกัทองเทีย่วที่มีระดับการศึกษาตางกนั ปรากฏวาไดคา        

F = 3.772 และคา P-Value = .005  ซึ่งคา P < 0.05 ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ

สมมติฐาน H1 กลาวคือ นกัทองเทีย่วที่มรีะดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเก่ียวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล แตกตางกัน (เปนไปตามสมมติฐาน) 
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  และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกีย่วกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จงัหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ของกลุมนกัทองเทีย่วที่มรีะดับการศึกษา

ตางกัน เปนรายคู โดยวิธีของ Scheffè พบวา กลุมทีม่ีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /
ปวช. หรือเทยีบเทา มีการรับรูขาวสารเกีย่วกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม จาก

ส่ือบคุคล มากกวา กลุมทีม่กีารศึกษาระดับปริญญาตรี 
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 สมมติฐานยอย 1.3.3 : นกัทองเทีย่วทีม่ีระดับการศึกษาแตกตางกนั มีการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกนั 

  H0 = นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ไมแตกตางกัน 

  H1 = นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 28 ผลการทดสอบความแตกตางของการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิงเกษตร  

     จังหวัดสมทุรสงคราม จากส่ือเฉพาะกจิ ระหวางนกัทองเที่ยวทีม่ีระดับการศึกษาตางกัน 

 

X  
 

S.D. F P ระดับการศึกษา คูที่แตกตาง 

(1) มัธยมศึกษาตอนตน หรือตํ่ากวา 1.794 .6920    

(2) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือ เทียบเทา 2.016 .6202    

(3) อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเทา 2.161 .7897 2.429* .047 ไมพบ 

(4) ปริญญาตรี 1.979 .7557    

(5) สูงกวาปริญญาตรี 2.227 .7545    

รวม 2.014 .7389    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 28 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉลีย่ของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ระหวางนักทองเที่ยวทีม่ีระดับการศึกษาตางกนั ปรากฏวาไดคา   

F = 2.429 และคา P-Value = .047 ซึ่งคา P < 0.05 ดังนั้น จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ

สมมติฐาน H1 กลาวคือ นกัทองเทีย่วที่มรีะดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเก่ียวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน (เปนไปตามสมมติฐาน) 

 

และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกีย่วกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จงัหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ของกลุมนักทองเทีย่วที่มีระดับ

การศึกษาตางกัน เปนรายคู โดยวิธีของ Scheffè พบวา ไมพบคูที่แตกตาง 
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  สมมติฐานยอยที่ 1.4 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน 

  สมมติฐานยอย 1.4.1 : นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเก่ียวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน แตกตางกัน 

  H0 = นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ไมแตกตางกัน 

  H1 = นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 29 ผลการทดสอบความแตกตางของการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิงเกษตร  

     จังหวัดสมทุรสงคราม จากส่ือมวลชน ระหวางนักทองเทีย่วที่มีอาชพีตางกัน 

 

X  
 

S.D. F P อาชีพ คูที่แตกตาง 

(1) นักเรียน / นักศึกษา 1.785 .7167    

(2) ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.144 .6294    

(3) คาขาย / ทํางานสวนตัว 2.176 .6274 9.908* .000 1<2,3,4,5 

(4) พนักงานบริษัทเอกชน 2.230 .6863    

(5) เกษตรกร 2.446 .6699    

รวม 2.092 .7058    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 29 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉลีย่ของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ระหวางนกัทองเทีย่วที่มอีาชีพตางกนั ปรากฏวาไดคา F = 9.908 

และคา P-Value = .000 ซึ่งคา P < 0.05 ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 

กลาวคือ นกัทองเทีย่วที่มอีาชีพแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน แตกตางกนั (เปนไปตามสมมติฐาน) 
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 และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกีย่วกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จงัหวดัสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ของกลุมนักทองเที่ยวที่มีอาชพีตางกัน 

เปนรายคู โดยวิธีของ Scheffè พบวา กลุมนกัเรียน / นักศึกษา มีการรับรูขาวสารเกีย่วกับการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน นอยกวากลุมขาราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ, คาขาย / ทํางานสวนตัว, พนักงานบริษัทเอกชน และเกษตรกร 
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  สมมติฐานยอย 1.4.2 : นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเก่ียวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล แตกตางกัน 

  H0 = นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ไมแตกตางกัน 

  H1 = นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 30 ผลการทดสอบความแตกตางของการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิงเกษตร  

     จังหวัดสมทุรสงคราม จากส่ือบุคคล ระหวางนักทองเที่ยวที่มีอาชพีตางกนั 

 

X  
 

S.D. F P อาชีพ คูที่แตกตาง 

(1) นักเรียน / นักศึกษา 1.841 .7241    

(2) ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.196 .6875    

(3) คาขาย / ทํางานสวนตัว 2.463 .7017 14.004* .000 1<2,3,4,5 

(4) พนักงานบริษัทเอกชน 2.388 .6497    

(5) เกษตรกร 2.480 .7308    

รวม 2.217 .7362    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 30 เม่ือทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร  จังหวัด

สมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ระหวางนักทองเที่ยวที่มีอาชีพตางกัน ปรากฏวาไดคา F = 14.004 

และคา P-Value = .000 ซึ่งคา P < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 

กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล แตกตางกัน (เปนไปตามสมมติฐาน) 
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 และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกีย่วกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ของกลุมนักทองเที่ยวทีม่ีอาชีพตางกนั 

เปนรายคู โดยวิธีของ Scheffè พบวา กลุมนกัเรียน / นักศึกษา มีการรับรูขาวสารเกีย่วกับการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน นอยกวากลุมขาราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ, คาขาย / ทํางานสวนตัว, พนักงานบริษัทเอกชน, และเกษตรกร 
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  สมมติฐานยอย 1.4.3 : นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเก่ียวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน 

  H0 = นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ไมแตกตางกัน 

  H1 = นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 31 ผลการทดสอบความแตกตางของการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิงเกษตร  

     จังหวัดสมทุรสงคราม จากส่ือเฉพาะกจิ ระหวางนกัทองเที่ยวทีม่ีอาชีพตางกนั 

 

X  
 

S.D. F P อาชีพ คูที่แตกตาง 

(1) นักเรียน / นักศึกษา 1.751 .7438    

(2) ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.131 .7126    

(3) คาขาย / ทํางานสวนตัว 2.095 .6753 6.483* .000 1<2,3,4,5 

(4) พนักงานบริษัทเอกชน 2.088 .7013    

(5) เกษตรกร 2.340 .8054    

รวม 2.014 .7389    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 31 เม่ือทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร  จังหวัด

สมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ระหวางนักทองเที่ยวที่มีอาชีพตางกัน ปรากฏวาไดคา F = 6.483 

และคา P-Value = .000 ซึ่งคา P < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 

กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน (เปนไปตามสมติฐาน) 
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 และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกีย่วกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จงัหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ของกลุมนักทองเที่ยวทีม่ีอาชีพตางกนั 

เปนรายคู โดยวิธีของ Scheffè พบวา กลุมนกัเรียน / นักศึกษา มีการรับรูขาวสารเกีย่วกับการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน นอยกวากลุมขาราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ, คาขาย / ทํางานสวนตัว, พนักงานบริษัทเอกชน และเกษตรกร 
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  สมมติฐานยอยที่ 1.5 นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน 

  สมมติฐานยอย 1.5.1 : นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน แตกตางกัน 

  H0 = นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ไมแตกตางกัน 

  H1 = นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 32 ผลการทดสอบความแตกตางของการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิงเกษตร  

     จังหวัดสมทุรสงคราม จากส่ือมวลชน ระหวางนักทองเทีย่วที่มีรายไดตางกัน 

 

X  
 

S.D. F P รายได คูที่แตกตาง 

(1) ไมเกิน 10,000 บาท 1.856 .7323    

(2) 10,001 - 20,000 บาท 2.233 .6064    

(3) 20,001 - 30,000 บาท 2.154 .7178 7.568* .000 1<2,4,5 

(4) 30,001 - 40,000 บาท 2.385 .6598    

(5) 40,001 บาทขึ้นไป 2.226 .6768    

รวม 2.092 .7058    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 32 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร  จังหวัด

สมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ระหวางนักทองเที่ยวที่มีรายไดตางกัน ปรากฏวาไดคา F = 7.568 

และคา P-Value = .000 ซึ่งคา P < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 

กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน แตกตางกัน (เปนไปตามสมมติฐาน) 
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  และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกีย่วกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ของกลุมนักทองเที่ยวที่มีรายไดตางกัน 

เปนรายคู โดยวิธีของ Scheffè พบวา กลุมที่มีรายไดไมเกิน 10,000 บาท มีการรับรูขาวสาร
เกี่ยวกับการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน นอยกวากลุมที่มีรายได 
10,001–20,000 บาท, 30,001–40,000 บาท และ 40,001 บาทข้ึนไป 
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  สมมติฐานยอย 1.5.2 : นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล แตกตางกัน 

  H0 = นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ไมแตกตางกัน 

  H1 = นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 33 ผลการทดสอบความแตกตางของการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิงเกษตร  

     จังหวัดสมทุรสงคราม จากส่ือบุคคล ระหวางนักทองเที่ยวที่มีรายไดตางกนั 

 

X  
 

S.D. F P รายได คูที่แตกตาง 

(1) ไมเกิน 10,000 บาท 1.939 .7229    

(2) 10,001 - 20,000 บาท 2.387 .6786    

(3) 20,001 - 30,000 บาท 2.390 .7540 9.468* .000 1<2,3,4 

(4) 30,001 - 40,000 บาท 2.485 .6335    

(5) 40,001 บาทขึ้นไป 2.288 .7034    

รวม 2.217 .7362    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

  จากตารางที่ 33 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร  จังหวัด

สมุทรสงคราม จากสื่อบุคคล ระหวางนักทองเที่ยวที่มีรายไดตางกัน ปรากฏวาไดคา F = 9.468 

และคา P-Value = .000 ซึ่งคา P < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 

กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล แตกตางกัน (เปนไปตามสมมติฐาน) 
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  และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกีย่วกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคล ของกลุมนกัทองเทีย่วที่มีรายไดตางกนั เปน

รายคู โดยวิธีของ Scheffè พบวา กลุมทีม่ีรายไดไมเกนิ 10,000 บาท มีการรับรูขาวสารเกีย่วกับ
การทองเทีย่วเชิงเกษตร จงัหวัดสมทุรสงคราม จากส่ือบุคคล นอยกวากลุมที่มีรายได 10,001–

20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท และ 30,001–40,000 บาท  
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  สมมติฐานยอย 1.5.3 : นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน 

  H0 = นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ไมแตกตางกัน 

  H1 = นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 34 ผลการทดสอบความแตกตางของการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิงเกษตร  

     จังหวัดสมทุรสงคราม จากส่ือเฉพาะกจิ ระหวางนกัทองเที่ยวทีม่ีรายไดตางกนั 

 

X  
 

S.D. F P รายได คูที่แตกตาง 

(1) ไมเกิน 10,000 บาท 1.847 .7684    

(2) 10,001 - 20,000 บาท 2.133 .6573    

(3) 20,001 - 30,000 บาท 2.111 .7568 3.751* .005 1<2 

(4) 30,001 - 40,000 บาท 2.250 .7068    

(5) 40,001 บาทขึ้นไป 1.992 .7420    

รวม 2.014 .7389    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 34 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉลีย่ของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ระหวางนักทองเที่ยวทีม่ีรายไดตางกนั ปรากฏวาไดคา F = 3.751 

และคา P-Value = .005 ซึ่งคา P < 0.05 ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 

กลาวคือ นกัทองเทีย่วที่มรีายไดแตกตางกนั มกีารรับรูขาวสารเกีย่วกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกนั (เปนไปตามสมมติฐาน) 
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  และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารเกีย่วกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ของกลุมนักทองเที่ยวทีม่ีรายไดตางกนั 

เปนรายคู โดยวิธีของ Scheffè พบวา กลุมที่มีรายไดไมเกิน 10,000 บาท มีการรับรูขาวสาร
เกี่ยวกับการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ นอยกวากลุมที่มีรายได 
10,001–20,000 บาท 
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 สมมติฐานขอท่ี 2 นักทองเท่ียวที่มีลักษณะประชากรแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจ

ในการมาทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 

 

  สมมติฐานยอยที่ 2.1 นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยว

เชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน และปจจัยจูงใจภายนอก แตกตางกัน 

  สมมติฐานยอย 2.1.1 : นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 35 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยจงูใจในการมาทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด 

     สมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน ระหวางนักทองเทีย่วที่มีเพศตางกนั 
 

X  
 

S.D. คา t Sig (2-tailed) เพศ 

ชาย 3.392 .6667   

   1.399 .163 

หญิง 3.483 .6315   

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                     * 
 

  จากตารางที่ 35 เมื่อทําการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบคา (t-test) ปรากฏวา

ไดคา     t = 1.399 และคา Sig (2-tailed) = .163 ซึ่งคา Sig (2-tailed) > 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ

สมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจใน
การมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน ไมแตกตางกัน (ไม
เปนไปตามสมมติฐาน) 
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  สมมติฐานยอย 2.1.2 : นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก แตกตางกัน 
 
ตารางที่ 36 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยจงูใจในการมาทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด 

      สมุทรสงคราม จากปจจัยจงูใจภายนอก ระหวางนักทองเที่ยวที่มเีพศตางกนั 

 

X  
 

S.D. คา t Sig (2-tailed) เพศ 

ชาย 2.997 .6563   

   1.668 .096 

หญิง 3.113 .7178   

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                     * 
 

  จากตารางที่ 36 เมื่อทําการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบคา (t-test) ปรากฏวา

ไดคา t = 1.668 และคา Sig (2-tailed) = .096 ซึ่งคา Sig (2-tailed) > 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ

สมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจใน
การมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก ไมแตกตางกัน (ไม
เปนไปตามสมมติฐาน) 
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 สมมติฐานยอยที่ 2.1 นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยว

เชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน และปจจัยจูงใจภายนอก แตกตางกัน 

 สมมติฐานยอย 2.2.1 : นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน แตกตางกัน 
 H0 = นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน ไมแตกตางกัน 
 H1 = นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 37 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยจงูใจในการมาทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด 

     สมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน ระหวางนักทองเทีย่วที่มีอายตุางกนั 
 

อายุ X  
 

S.D. F P 

(1) 18-25 ป 3.486 .7215   

(2) 26-33 ป 3.501 .5870   

(3) 34-41 ป 3.428 .5831 1.909 .108 

(4) 42-49 ป 3.210 .6905   

   (5) 50 ปขึ้นไป 3.454 .5645   

รวม 3.444 .6475   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 37 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จาก

ปจจัยจูงใจภายใน ระหวางนักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน ปรากฏวาไดคา F = 1.909 และคา          

P-Value = .108 ซึ่งคา P > 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 

กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐาน) 

DPU



 111
 

  สมมติฐานยอย 2.2.2 : นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 38 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยจงูใจในการมาทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด 

      สมุทรสงคราม จากปจจัยจงูใจภายนอก ระหวางนักทองเที่ยวที่มีอายุตางกนั 

 

X  
 

S.D. F P อายุ คูที่แตกตาง 

(1) 18-25 ป 2.867 .7634    

(2) 26-33 ป 3.114 .6570    

(3) 34-41 ป 3.169 .6333 4.828* .001 1<5 

(4) 42-49 ป 3.139 .6435    

   (5) 50 ปขึ้นไป 3.292 .5744    

รวม 3.064 .6939    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 38 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จาก

ปจจัยจูงใจภายนอก ระหวางนักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน ปรากฏวาไดคา F = 4.828 และคา        

P-Value = .001 ซึ่งคา P < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 

กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก แตกตางกัน (เปนไปตามสมมติฐาน) 
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  และเมื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของของของปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก ของกลุมนักทองเที่ยวที่มีอายุ

ตางกัน เปนรายคู โดยวิธีของ Scheffè พบวา กลุมที่มีอายุระหวาง 18-25 ป มีปจจัยจูงใจในการ
มาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยภายนอก นอยกวากลุมที่มีอายุต้ังแต 50 
ป ข้ึนไป 
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  สมมติฐานยอยที่ 2.3 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการ

มาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน และปจจัยจูงใจภายนอก 

แตกตางกัน 

  สมมติฐานยอย 2.3.1 : นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการ

มาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจใน

การมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจใน

การมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 39 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยจงูใจในการมาทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด 

      สมุทรสงคราม จากปจจัยจงูใจภายใน ระหวางนักทองเทีย่วทีม่ีระดับการศึกษาตางกนั 

 

X  
 

S.D. F P คูที่  ระดับการศึกษา 

แตกตาง 

(1) มัธยมศึกษาตอนตน หรือตํ่ากวา 3.028 .7975    

(2) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือ เทียบเทา 3.388 .5686    

(3) อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเทา 3.422 .7600 5.345* .000 1<4,5 

(4) ปริญญาตรี 3.528 .5991    

(5) สูงกวาปริญญาตรี 3.485 .6186    

รวม 3.444 .6475    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 39 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉลีย่ของปจจัยจงูใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม จาก

ปจจัยจูงใจภายใน ระหวางนกัทองเทีย่วที่มรีะดับการศึกษาตางกนั ปรากฏวาไดคา F = 5.345 และ

คา P-Value = .000 ซึ่งคา P < 0.05 ดังนัน้ จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 
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และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของของของปจจัยจงูใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน ของกลุมนกัทองเทีย่วที่มีระดับ

การศึกษาตางกัน เปนรายคู โดยวธิีของ Scheffè พบวา กลุมที่มกีารศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน หรือตํ่ากวา มีปจจัยจูงใจในการมาทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม จากปจจัย

ภายใน นอยกวากลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุมทีม่ีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญา
ตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 115
 

 

 

 

  สมมติฐานยอย 2.3.2 : นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการ

มาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจใน

การมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจใน

การมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 40 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยจงูใจในการมาทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด 

สมุทรสงคราม จากปจจัยจงูใจภายนอก ระหวางนักทองเที่ยวทีม่ีระดับการศึกษาตาง  

กัน 
 

X  
 

S.D. F P คูที่ ระดับการศึกษา 

แตกตาง 

(1) มัธยมศึกษาตอนตน หรือตํ่ากวา 2.649 .8321    

(2) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือ เทียบเทา 3.048 .5306    

(3) อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเทา 3.277 .7276 5.256* .000 1<3,4,5 

(4) ปริญญาตรี 3.069 .6711    

(5) สูงกวาปริญญาตรี 3.226 .7142    

รวม 3.064 .6939    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 40 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จาก

ปจจัยจูงใจภายนอก ระหวางนักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตางกัน ปรากฏวาไดคา F = 5.256 

และคา P-Value = .000 ซึ่งคา P < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 

DPU



 116
 

 
 

  และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของของของปจจัยจงูใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก ของกลุมนักทองเทีย่วที่มีระดับ

การศึกษาตางกัน เปนรายคู โดยวธิีของ Scheffè พบวา กลุมที่มกีารศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน หรือตํ่ากวา มีปจจัยจูงใจในการมาทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม จากปจจัย

ภายนอก นอยกวากลุมที่มกีารศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเทา กลุมที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และกลุมทีม่ีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี 
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  สมมติฐานยอยที่ 2.4 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน และปจจัยจูงใจภายนอก 

แตกตางกัน 

  สมมติฐานยอย 2.4.1 : นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 41 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยจงูใจในการมาทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด 

      สมุทรสงคราม จากปจจัยจงูใจภายใน ระหวางนักทองเทีย่วทีม่ีอาชพีตางกนั 
 

อาชีพ X  
 

S.D. F P 

(1) นักเรียน / นักศึกษา 3.466 .7377   

(2) ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.533 .5123   

(3) คาขาย / ทํางานสวนตัว 3.392 .6790 .512 .727 

(4) พนักงานบริษัทเอกชน 3.414 .6039   

(5) เกษตรกร 3.418 .6276   

รวม 3.444 .6475   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 41 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จาก
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  สมมติฐานยอย 2.4.2 : นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 42 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยจงูใจในการมาทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด 

      สมุทรสงคราม จากปจจัยจงูใจภายนอก ระหวางนักทองเที่ยวที่มีอาชพีตางกนั 

 

X  
 

S.D. F P อาชีพ คูที่แตกตาง 

(1) นักเรียน / นักศึกษา 2.852 .7978    

(2) ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.176 .6300    

(3) คาขาย / ทํางานสวนตัว 3.209 .5825 5.006* .001 1<3,5 

(4) พนักงานบริษัทเอกชน 3.075 .6329    

(5) เกษตรกร 3.300 .6687    

รวม 3.064 .6939    

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *
 

จากตารางที่ 42 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จาก

ปจจัยจูงใจภายนอก ระหวางนักทองเที่ยวที่มีอาชีพตางกัน ปรากฏวาไดคา F = 5.006 และคา     

P-Value = .001 ซึ่งคา P < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 

DPU



 119
 

 
 
 

และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิง

เกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม จากปจจัยจงูใจภายนอก ของกลุมนกัทองเทีย่วที่มีอาชีพตางกัน เปน

รายคู โดยวิธขีอง Scheffè พบวา กลุมที่มีอาชพีนักเรียน / นักศึกษา มีปจจัยจงูใจในการมา
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม จากปจจัยภายนอก นอยกวา กลุมทีม่ีอาชีพคาขาย / 
ทํางานสวนตัว และกลุมที่มอีาชีพเกษตรกร 
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  สมมติฐานยอยที่ 2.5 นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน และปจจัยจูงใจภายนอก 

แตกตางกัน 

  สมมติฐานยอย 2.5.1 : นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 43 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยจงูใจในการมาทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด 

      สมุทรสงคราม จากปจจัยจงูใจภายใน ระหวางนักทองเทีย่วทีม่ีรายไดตางกนั 
 

รายได X  
 

S.D. F P 

(1) ไมเกิน 10,000 บาท 3.475 .7203   

(2) 10,001 - 20,000 บาท 3.471 .5648   

(3) 20,001 - 30,000 บาท 3.413 .6309 .424 .791 

(4) 30,001 - 40,000 บาท 3.353 .5856   

(5) 40,001 บาทขึ้นไป 3.382 .6621   

รวม 3.444 .6475   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 

  จากตารางที่ 43 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จาก
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  สมมติฐานยอย 2.5.2 : นกัทองเทีย่วทีม่ีรายไดแตกตางกนั มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจงูใจภายนอก แตกตางกนั 

 H0 = นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 44 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยจงูใจในการมาทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด 

      สมุทรสงคราม จากปจจัยจงูใจภายนอก ระหวางนักทองเที่ยวที่มีรายไดตางกนั 

 
รายได X  

 
S.D. F P 

(1) ไมเกิน 10,000 บาท 2.994 .7712   

(2) 10,001 - 20,000 บาท 3.141 .5714   

(3) 20,001 - 30,000 บาท 3.103 .6789 1.869 .115 

(4) 30,001 - 40,000 บาท 3.202 .6365   

(5) 40,001 บาทขึ้นไป 3.115 .7294   

รวม 3.064 .6939   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 44 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จาก

ปจจัยจูงใจภายนอก ระหวางนักทองเที่ยวที่มีรายไดตางกัน ปรากฏวาไดคา F = 1.869 และคา     

P-Value = .115 ซึ่งคา P > 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 
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  สมมติฐานขอท่ี 3 นักทองเท่ียวที่มีลักษณะประชากรแตกตางกัน มีความพึง
พอใจตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 
  สมมติฐานยอยที่ 3.1 : นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 

ตารางที ่45 ผลการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด 

      สมุทรสงคราม ระหวางนกัทองเทีย่วที่มีเพศตางกนั 

 

X  
 

S.D. คา t Sig (2-tailed) เพศ 

ชาย 3.490 .5552   

   2.880* .004 

หญิง 3.645 .5205   

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                    * 
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จากตารางที่ 45 เมื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบคา (t-test) ปรากฏวา

ไดคา t = 2.880 และคา Sig (2-tailed) = .004 ซึ่งคา Sig (2-tailed) < 0.05 ดังนัน้ จึงปฏิเสธ

สมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 กลาวคือ นกัทองเทีย่วที่มเีพศแตกตางกนั มีความพงึ
พอใจตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกนั (เปนไปตามสมติฐาน) 

 

 

 
 

 

  สมมติฐานยอยที่ 3.2 : นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเท่ียวที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเท่ียวที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 46 ผลการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด 

สมุทรสงคราม ระหวางนกัทองเทีย่วที่มีอายุตางกนั 
 

อายุ X  
 

S.D. F P 

(1) 18-25 ป 3.671 .5106   

(2) 26-33 ป 3.565 .5480   

(3) 34-41 ป 3.468 .5860 1.942 .103 

(4) 42-49 ป 3.576 .5094   

    (5) 50 ปขึ้นไป 3.511 .5445   

รวม 3.579 .5403   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  จากตารางที่ 46 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระหวางนักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน ปรากฏวาไดคา F = 1.942 และคา P-Value = .103 ซึ่งคา     

P > 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีอายุ

แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน (ไม
เปนไปตามสมติฐาน) 

 
 

  สมมติฐานยอยที่ 3.3 : นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจ

ตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจ

ตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 47 ผลการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด 

      สมุทรสงคราม ระหวางนกัทองเทีย่วที่มีระดับการศึกษาตางกนั 
 

X  
 

S.D. F P คูที่ ระดับการศึกษา 

แตกตาง 

(1) มัธยมศึกษาตอนตน หรือตํ่ากวา 3.310 .5552    

(2) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือ เทียบเทา 3.431 .5090    

(3) อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเทา 3.518 .5005 5.444* .000 1<4,5 

(4) ปริญญาตรี 3.659 .5236    

(5) สูงกวาปริญญาตรี 3.663 .5721    

รวม 3.579 .5403    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  จากตารางที่ 47 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระหวางนักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตางกัน ปรากฏวาไดคา F = 5.444 และคา P-Value = 

.000 ซึ่งคา P < 0.05  ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 กลาวคือ 

นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
สมุทรสงคราม แตกตางกัน (เปนไปตามสมมติฐาน) 
  
 
  และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของของความพึงพอใจตอการทองเที่ยว
เชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางนักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตางกัน เปนรายคู โดยวิธี

ของ Scheffè พบวา กลุมที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือตํ่ากวา มีความพึงพอใจตอ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม นอยกวา กลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
กลุมที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี 
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  สมมติฐานยอยที่ 3.4 : นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 48 ผลการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด 

      สมุทรสงคราม ระหวางนกัทองเทีย่วที่มีอาชีพตางกัน 
 

อาชีพ X  
 

S.D. F P 

(1) นักเรียน / นักศึกษา 3.664 .5397   

(2) ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.576 .5316   

(3) คาขาย / ทํางานสวนตัว 3.548 .5251 1.600 .173 

(4) พนักงานบริษัทเอกชน 3.500 .5349   

(5) เกษตรกร 3.645 .5942   

รวม 3.579 .5403   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  จากตารางที่ 48 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระหวางนักทองเที่ยวที่มีอาชีพตางกัน ปรากฏวาไดคา F = 1.600 และคา P-Value = .173 ซึ่งคา   

P > 0.05 ดังนั้น  จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 กลาวคือนักทองเที่ยวที่มีอาชีพ

แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน (ไม
เปนไปตามสมมติฐาน) 
  

 

 

  สมมติฐานยอยที่ 3.5 : นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 49 ผลการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด 

      สมุทรสงคราม ระหวางนกัทองเทีย่วที่มีรายไดตางกนั 
 

รายได X  
 

S.D. F P 

(1) ไมเกิน 10,000 บาท 3.657 .5761   

(2) 10,001 - 20,000 บาท 3.526 .4578   

(3) 20,001 - 30,000 บาท 3.508 .5185 1.412 .229 

(4) 30,001 - 40,000 บาท 3.608 .5903   

(5) 40,001 บาทขึ้นไป 3.540 .5899   

รวม 3.579 .5403   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  จากตารางที่ 49 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระหวางนักทองเที่ยวที่มีรายไดตางกัน ปรากฏวาไดคา F = 1.412 และคา P-Value = .229 ซึ่งคา  

P > 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีรายได

แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน (ไม
เปนไปตามสมมติฐาน) 
 

 

  สมมติฐานขอท่ี 4 นักทองเท่ียวที่มีลักษณะประชากรแตกตางกัน มีทัศนคติตอ
การทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 
  สมมติฐานยอยที่ 4.1 : นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิง

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิง
เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิง
เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 50 ผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จงัหวัด 

      สมุทรสงคราม ระหวางนกัทองเทีย่วที่มีเพศตางกนั 
 

X  
 

S.D. คา t Sig (2-tailed) เพศ 

ชาย 3.750 .3979   

   2.393* .017 

หญิง 3.845 .3995   
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มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                        * 
 

  จากตารางที่ 50 เมื่อทําการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบคา (t-test) ปรากฏวา

ไดคา t = 2.393 และคา Sig (2-tailed) = .017 ซึ่งคา Sig (2-tailed) < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ

สมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีทัศนคติตอ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน (เปนไปตามสมติฐาน) 

 

 

 

 

 

  สมมติฐานยอยที่ 4.2 : นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิง

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเท่ียวเชิง
เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเท่ียวเชิง
เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 51 ผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จงัหวัด 

      สมุทรสงคราม ระหวางนกัทองเทีย่วที่มีอายุตางกนั 

 
อายุ X  

 
S.D. F P 

(1) 18-25 ป 3.844 .4062   

(2) 26-33 ป 3.803 .3521   

(3) 34-41 ป 3.758 .4102 1.223 .300 

(4) 42-49 ป 3.848 .4549   

    (5) 50 ปขึ้นไป 3.719 .4161   

รวม 3.690 .3603   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 51 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉลีย่ของทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม ระหวาง

นักทองเที่ยวทีม่ีอายุตางกนั ปรากฏวาไดคา F = 1.223 และคา P-Value = .300 ซึ่งคา P > 0.05      

ดังนัน้ จงึยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 กลาวคือ นักทองเที่ยวทีม่ีอายุแตกตางกนั 
มีทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม ไมแตกตางกนั (ไมเปนไปตาม
สมมติฐาน) 
 

 

 

  สมมติฐานยอยที่ 4.3 : นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีทัศนคติตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีทัศนคติตอการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีทัศนคติตอการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 52 ผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จงัหวัด 

      สมุทรสงคราม ระหวางนกัทองเทีย่วที่มีระดับการศึกษาตางกนั 

 

X  
 

S.D. F P คูที่ ระดับการศึกษา 

แตกตาง 

(1) มัธยมศึกษาตอนตน หรือตํ่ากวา 3.661 .4095    

(2) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือ เทียบเทา 3.750 .3570    

(3) อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเทา 3.708 .4436 3.337* .011 ไมพบ 

(4) ปริญญาตรี 3.839 .3950    

(5) สูงกวาปริญญาตรี 3.905 .4042    

รวม 3.690 .3603    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

DPU



 131
 

จากตารางที่ 52 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉลีย่ของทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม ระหวาง

นักทองเที่ยวทีม่ีระดับการศึกษาตางกนั ปรากฏวาไดคา F = 3.337 และคา P-Value = .011 ซึ่งคา     

P < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 กลาวคือนักทองเทีย่วที่มีระดับ

การศึกษาแตกตางกนั มีทศันคติตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม แตกตางกนั 
(เปนไปตามสมมติฐาน) 

 

และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางนักทองเทีย่วที่มีระดับการศึกษาตางกนั เปนรายคูโดยวิธขีอง 

Scheffè พบวา ไมพบคูที่แตกตาง 

  สมมติฐานยอยที่ 4.4 : นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิง

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยว
เชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยว
เชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 53 ผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จงัหวัด 

      สมุทรสงคราม ระหวางนกัทองเทีย่วที่มีอาชีพตางกัน 
 

อาชีพ X  
 

S.D. F P 

(1) นักเรียน / นักศึกษา 3.855 .3947   

(2) ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.865 .3558   

(3) คาขาย / ทํางานสวนตัว 3.768 .4434 1.526 .194 

(4) พนักงานบริษัทเอกชน 3.753 .4061   

(5) เกษตรกร 3.780 .3745   

รวม 3.690 .3603   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 53 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉลีย่ของทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม ระหวาง

นักทองเที่ยวทีม่ีอาชีพตางกนั ปรากฏวาไดคา F = 1.526 และคา P-Value = .194 ซึ่งคา P > 0.05   

ดังนัน้ จงึยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 กลาวคือนักทองเที่ยวทีม่ีอาชพีแตกตาง

กัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม ไมแตกตางกนั (ไมเปนไปตาม
สมมติฐาน) 

 
 

 

 

  สมมติฐานยอยที่ 4.5 : นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิง

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
  H0 = นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยว
เชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน 
  H1 = นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยว
เชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 54 ผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จงัหวัด 

      สมุทรสงคราม ระหวางนกัทองเทีย่วที่มีรายไดตางกนั 
 

รายได X  
 

S.D. F P 

(1) ไมเกิน 10,000 บาท 3.833 .4063   

(2) 10,001 - 20,000 บาท 3.766 .3603   

(3) 20,001 - 30,000 บาท 3.785 .3945 .617 .650 

(4) 30,001 - 40,000 บาท 3.789 .4748   

(5) 40,001 บาทขึ้นไป 3.842 .4416   

รวม 3.690 .3603   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 54 เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉลีย่ของทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม ระหวาง

นักทองเที่ยวทีม่ีรายไดตางกัน ปรากฏวาไดคา F = .617 และคา P-Value = .650 ซึ่งคา P > 0.05    

ดังนัน้ จงึยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 กลาวคือ นักทองเที่ยวทีม่ีรายไดแตกตาง

กัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม ไมแตกตางกนั (ไมเปนไปตาม
สมมติฐาน) 

 
 DPU



บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง “การรับรูขาวสาร ปจจัยจูงใจ ความพึงพอใจ และทัศนคติตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรของนักทองเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม” มีวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้ 
 

1. เพื่อศึกษาการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  
ของนักทองเที่ยว 

2. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนัก 
ทองเที่ยว 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด 
สมุทรสงคราม  

4. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด 
สมุทรสงคราม  
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ในลักษณะของการวัดตัว

แปรเพียงคร้ังเดียว (One – Shot Descriptive Study) ตามชวงเวลาที่ไดกําหนดไว กลุมตัวอยางที่

ใชในการศึกษา คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขามาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม จํานวน 405 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และ
ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2546 รวมเปน

ระยะเวลา 3 เดือน 
 

สําหรับการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติในการวิเคราะห โดยแบงเปน 2 สวน คือ สถิติเชิง
พรรณา ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายตัวแปรตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ และสวนที่ 2 คือ สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหโดยใชคาสถิติ 
t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของตัวแปรตามสมมติฐานที่ต้ังไว ประมวลผลดวยเคร่ือง

คอมพิวเตอร เพื่อคํานวณคาสถิติตาง ๆ ที่ใชในการวิจัย 
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สรุปผลการวจิัย 
 

1. การวิเคราะหขอมูลเชงิพรรณนา 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลลกัษณะทางประชากร ของนักทองเที่ยว 
 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลาวคือ เพศหญิง จาํนวน 233 

คน คิดเปนรอยละ 57.5 และเพศชาย 172 คน คิดเปนรอยละ 42.5  

  มีอายุระหวาง 18-25 ป จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 33.5 รองลงมาคือ อายุ 26-33 

ป จาํนวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.2 อาย ุ34-41 ป มีจาํนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.3 อาย ุ

42-49 ป มี 47 คน คิดเปนรอยละ 11.6 และอายุ 50 ปข้ึนไป ม ี46 คน คิดเปนรอยละ 11.4  

  กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 217 คน คิดเปนรอย
ละ 53.6 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา จํานวน 62 คน คิดเปน
รอยละ 15.3 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.6 ตํ่ากวามัธยมศึกษา
ตอนตน หรือเทียบเทา จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.6 และอนุปริญญา / ปวส. หรือ
เทียบเทา จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 8.9  
  สวนใหญประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 
30.9  นักเรียน / นักศึกษา จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 29.6 คาขาย/ทํางานสวนตัว 
จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.0 ขาราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 61 คน คิดเปน
รอยละ 15.1 และเกษตรกร จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.4  
  มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน ไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 
36.8 รองลงมาคือ รายได 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.4 
มีรายได 20,001–30,000 บาท จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.1 มีรายไดต้ังแต 
40,001 บาทข้ึนไป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 12.8 และมีรายได 30,001–40,000 
บาท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 6.9  
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  เมื่อพิจารณาถึงลักษณะทางประชากร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 18-25 ป มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษทัเอกชน และมีรายไดสวนบุคคลตอเดือน ไมเกิน 10,000 บาท 

  ตอนที่ 2 พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของ

นักทองเท่ียว 

 

  กลุมตัวอยางที่เดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ในครั้งนี้ มากกวา

คร่ึงเดินทางมากับเพื่อน จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 73.1 รองลงมาคือ มากับครอบครัวและ
ญาติ จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.5 สวนการเดินทางมาทองเที่ยวคนเดียวนั้น มีจํานวน
นอยที่สุด จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.4  
  ลักษณะการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม สวนใหญจะนยิม

เดินทางมากนัเอง จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 48.6 รองลงมาคือ มากบับริษทันาํเทีย่ว 
จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 29.6 และเดินทางมากับสถาบันการศึกษา  / องคกร มีจํานวน
นอยที่สุด จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 21.7  
  กลุมตัวอยางสวนใหญมากกวาคร่ึงไมเคยเดินทางมาทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม จํานวน 323 คน คิดเปนรอยละ 79.8 และเคยเดินทางมาทองเทีย่วเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.2  
  กลุมตัวอยางสวนใหญใชระยะเวลาในการเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม 3 ชั่วโมงข้ึนไป จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 47.4 รองลงมาคือ ระยะเวลา 
1-2 ชั่วโมง จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 33.6 ระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง จํานวน 51 คน 
คิดเปนรอยละ 12.6 และในขณะที่กลุมตัวยางจะใชระยะเวลาตํ่ากวา 1 ชั่วโมง ในการเที่ยวชม
นอยที่สุด จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.4  
  กลุมตัวอยางสวนใหญมากกวาคร่ึงเสียคาใชจายในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงครามตํ่ากวา 1,000 บาท จํานวน 256 คน  คิดเปนรอยละ 63.2 รองลงมาคือ เสีย
คาใชจาย 1,001-2,000 บาท จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 30.9 เสียคาใชจาย 
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 เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร จงัหวัดสมุทรสงคราม พบวา กลุม

ตัวอยางที่เดินทางมาทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ในคร้ังนี ้ มากกวาคร่ึงเดินทางมา

กับเพื่อน ลักษณะการเดินทางจะนิยมเดินทางมากันเอง และกลุมตัวอยางสวนใหญมากกวาคร่ึงไม
เคยเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม ใชระยะเวลาในการเที่ยวชมแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตร 3 ชั่วโมงข้ึนไป และสวนใหญมากกวาคร่ึงเสียคาใชจายในการมาทองเที่ยวเชงิ
เกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม ตํ่ากวา 1,000 บาท   
 

ตอนท่ี 3   การรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม ของนกัทองเท่ียว 

 

 ผลการวิจยั การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูขาวสารจากส่ือประเภทตาง ๆ ไดแก ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือ

เฉพาะกิจ โดยรวมแลวมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอย คือ มีคาเฉลี่ย 2.108 และเม่ือพิจารณาการรับรู

ขาวสารแยกตามประเภทของส่ือทัง้ 3 ที่ไดกลาวมาแลว พบวา ส่ือบุคคลมีปริมาณในการรับรู

ขาวสารการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มากที่สุด คือ มีคาเฉลี่ย 2.217 รองลงมาคือ 

ส่ือมวลชน มคีาเฉลี่ย 2.092 ในขณะทีส่ื่อเฉพาะกิจเปนส่ือทีม่ีการรับรูขาวสารนอยที่สุด คือ มี

คาเฉลี่ย 2.014 เมื่อพิจารณาในแตละประเภทของส่ือ สามารถสรุปไดดังนี ้

 สื่อมวลชน 

 ประเภทของส่ือมวลชนที่กลุมตัวอยางมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิง

เกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม ในระดับมากที่สุด คือ โทรทัศน มีคาเฉลี่ย 2.387 รองลงมาคือ 
นิตยสาร-วารสาร มีคาเฉลีย่ 2.190 หนังสือพิมพ มีคาเฉลี่ย 2.051 อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 
1.985 และส่ือมวลชนที่มกีารรับรูนอยทีสุ่ด คือ วิทย ุ มีคาเฉลี่ย 1.846 ซึ่งโดยรวมแลวกลุม
ตัวอยาง มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน 
ในระดับนอย คือ มีคาเฉลี่ย 2.092  
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 สื่อบุคคล 
 ประเภทของส่ือบุคคลที่กลุมตัวอยางมีการรับรูขาวสารเกีย่วกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม ในระดับมากที่สุด คือ เพื่อนฝูง มีคาเฉลี่ย 2.797 รองลงมาคือ ญาติพี่
นอง มีคาเฉลีย่ 2.190 บริษัทนาํเที่ยว,มัคคุเทศก มคีาเฉลี่ย 2.081 สมาชิกในครอบครัว มี
คาเฉลี่ย 2.066 และส่ือบุคคลที่มีการรับรูนอยที่สุด คือ เจาหนาทีข่องการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย,สํานักงานการเกษตร มีคาเฉลี่ย 2.049 ซึ่งโดยรวมแลวกลุมตัวอยาง มีการรับรูขาวสาร
เกี่ยวกับการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ในระดับนอย คือ มีคาเฉลีย่ 
2.217  
 สื่อเฉพาะกจิ 

 ประเภทของส่ือเฉพาะกิจทีก่ลุมตัวอยางมกีารรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง

เกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม ในระดับมากที่สุด คือ เอกสารแนะนําการทองเทีย่ว / แผนพับ มี
คาเฉลี่ย 2.377 รองลงมาคือ ศูนยบริการนักทองเที่ยว มีคาเฉลี่ย 2.066 โปสเตอร มีคาเฉลี่ย 
1.898 ปายกลางแจง มีคาเฉลี่ย 1.881 และส่ือเฉพาะกิจที่มีการรับรูนอยที่สุด คือ นทิรรศการ 
มีคาเฉลี่ย 1.849 ซึ่งโดยรวมแลวกลุมตัวอยาง มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิง

เกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ในระดับนอย คือ มีคาเฉลี่ย 2.014 
 
  ตอนท่ี 4 ปจจัยจงูใจในการมาทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  

ของนักทองเที่ยว 

 

 ผลการวิจยั ปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จงัหวัดสมุทรสงคราม พบวา กลุม

ตัวอยาง มีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยภายในและ

ปจจัยภายนอก โดยรวมแลวมีคาเฉลีย่อยูในระดับปานกลาง คือ มีคาเฉลีย่ 3.254 และเม่ือ

พิจารณาปจจัยจูงใจแยกตามทั้ง 2 ประเภทที่ไดกลาวมาแลว พบวา ปจจัยจูงใจภายใน มีอิทธพิล

ในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม มากกวา ปจจัยจูงใจภายนอก กลาวคือ ปจจัย

จูงใจภายใน มีคาเฉลี่ย 3.444 สวนปจจัยจูงใจภายนอก มีคาเฉล่ีย 3.064 เมื่อพจิารณาในแตละ

ประเภทของปจจัยจูงใจ สามารถสรุปไดดังนี ้
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 ปจจัยจงูใจภายใน 

 ปจจัยจูงใจภายในท่ีมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเดินทางมาทองเทีย่วเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม มากทีสุ่ดคือ ตองการไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีคาเฉล่ีย 3.955 
อันดับที ่2  คือ ตองการไดอยูใกลชิดกบัธรรมชาติ มีคาเฉลี่ย 3.891 อันดับที ่3 คือ ตองการ
พักผอน / ผอนคลายความตึงเครียด มีคาเฉลี่ย 3.874  
 สวนปจจัยจงูใจภายในที่มีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม นอยทีสุ่ดคือ ตองการมาเพื่อติดตอธุรกิจ / ศึกษาดูงานเพื่อไปประกอบอาชีพ 
มีคาเฉลี่ย 2.451 ซึ่งโดยรวมแลว กลุมตัวอยางมีปจจัยจูงใจภายในอยูในระดับมาก มีคาเฉลีย่ 

3.444 
 ปจจัยจงูใจภายนอก 
 ปจจัยจูงใจภายนอกที่มีอิทธพิลตอกลุมตัวอยางในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม มากทีสุ่ดคือ คาใชจายในการทองเที่ยวไมแพง มคีาเฉลี่ย 3.607 อันดับที่ 
2  คือ สภาพแวดลอม และบรรยากาศที่สวยงามเปนธรรมชาติ มีคาเฉลี่ย 3.558 อันดับที ่ 3 
คือ สินคาทางการเกษตรมีราคาถูก มีคาเฉลี่ย 3.353  
 สวนปจจัยจงูใจภายนอกที่มีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิง

เกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม นอยที่สุดคือ การไดรับการแนะนาํจากบริษัททวัร / การทองเทีย่วแหง
ประเทศไทย มีคาเฉลี่ย 2.484 ซึ่งโดยรวมแลว กลุมตัวอยางมีปจจัยจูงใจภายนอกอยูในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.064 

 
 ตอนท่ี 5  ความพึงพอใจท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 
ของนักทองเที่ยว 
 
 ผลการวิจยั ความพึงพอใจที่มีตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม พบวา 
กลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ในระดับความพงึ
พอใจมาก มคีาเฉลี่ย 3.579 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มากที่สุดคือ คือ ผูคนในทองถิ่น มีอัธยาศัยดี และ
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 สวนความพงึพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม นอยที่สุดคือ การมีเอกสารแนะนําการทองเทีย่ว / แผนพับที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรไดอยางชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.128 
 ตอนท่ี 6 ทัศนคติที่มีตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม ของ
นักทองเท่ียว  
 

ผลการวิจยั ทศันคติที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา กลุม
ตัวอยาง มีทศันคติตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม ในระดับทศันคติเชงิบวก มี
คาเฉลี่ย 3.805 เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิง

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มากที่สุดคือ การทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนทางเลือกใหมของการ

ทองเที่ยว ที่คํานึงถงึทรัพยากรทางการทองเที่ยวและส่ิงแวดลอม มีคาเฉลี่ย 4.412 อันดับที ่ 2  
คือ การทองเทีย่วเชิงเกษตรจะประสบความสําเร็จได ตองไดรับความรวมมอืจากภาครัฐและ

หนวยงานที่ดูแลเร่ืองการทองเทีย่ว มีคาเฉล่ีย 4.269 อันดับที ่3 คือ การจัดใหมีแหลงทองเทีย่ว
เชิงเกษตร                      จังหวัดสมุทรสงคราม จะทําใหชุมชนในทองถิ่นมีรายไดเพิ่มข้ึน มี
คาเฉลี่ย 4.259     
 สวนทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม นอย
ที่สุดคือ การทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนเพยีงการสรางสินคาตัวใหมทางการทองเทีย่วเพื่อใหคนสนใจ
เทานั้น มีคาเฉลี่ย 2.725 
 
 1. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
            สมมติฐานที่ 1 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะประชากรแตกตางกัน มีการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
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  สมมติฐานยอยท่ี 1.1 นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน 

  1.1.1 นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 1) 
  1.1.2 นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 1) 
  1.1.3 นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 1) 
 
  สมมติฐานยอยท่ี 1.2 นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกัน 
1.2.1 นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง 

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากสื่อมวลชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

(เปนไปตามสมมติฐานที่ 1) 
1.2.2 นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง 

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

(เปนไปตามสมมติฐานที่ 1) 
1.2.3 นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง 

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

(เปนไปตามสมมติฐานที่ 1) 
 
  สมมติฐานยอยที่ 1.3 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากสื่อมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ 

แตกตางกัน 
1.3.1 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทอง 
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เที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (เปนไปตามสมมติฐานที่ 1) 
1.3.2 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทอง 

เที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (เปนไปตามสมมติฐานที่ 1) 
 
 

1.3.3 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทอง 
เที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 (เปนไปตามสมมติฐานที่ 1) 
 
  สมมติฐานยอยที่ 1.4 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ แตกตาง

กัน 
1.4.1 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง 

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากสื่อมวลชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

(เปนไปตามสมมติฐานที่ 1) 
1.4.2 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง 

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือบุคคล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

(เปนไปตามสมมติฐานที่ 1) 
1.4.3 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง 

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

(เปนไปตามสมมติฐานที่ 1) 
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  สมมติฐานยอยที่ 1.5 นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ แตกตาง

กัน 
 1.5.1 นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากสื่อมวลชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

(เปนไปตามสมมติฐานที่ 1) 
 1.5.2 นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิง

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากสื่อบุคคล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

(เปนไปตามสมมติฐานที่ 1) 
 1.5.3 นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิง

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือเฉพาะกิจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

(เปนไปตามสมมติฐานที่ 1) 
 

  สมมติฐานขอที่ 2 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะประชากรแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการ
มาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 
  สมมติฐานยอยท่ี 2.1 นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน และปจจัยจูงใจภายนอก 
แตกตางกัน 
 2.1.1 นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 2) 
 2.1.2    นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 2) 
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  สมมติฐานยอยท่ี 2.2 นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน และปจจัยจูงใจภายนอก 
แตกตางกัน 

2.2.1 นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร  
จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 2)     

2.2.2 นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร  
จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
(เปนไปตามสมมติฐานที่ 2)  
 
  สมมติฐานยอยที่ 2.3 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจใน
การมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน และปจจัยจูงใจภายนอก 
แตกตางกัน 
 
 

2.3.1 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยว 
เชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  (เปนไปตามสมมติฐานที่ 2) 

2.3.2 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยว 
เชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  (เปนไปตามสมมติฐานที่ 2) 
 
  สมมติฐานยอยที่ 2.4 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน และปจจัยจูงใจภายนอก 
แตกตางกัน 

2.4.1 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร  
จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 2)  
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2.4.2 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร  
จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
(เปนไปตามสมมติฐานที่ 2)  
 
  สมมติฐานยอยที่ 2.5 นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน และปจจัยจูงใจภายนอก 
แตกตางกัน 

2.5.1 นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร  
จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 2) 

2.5.2 นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร  
จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 2) 
 
 
 
 สมมติฐานขอที่ 3 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะประชากรแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 
  สมมติฐานยอยที่ 3.1 นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

(เปนไปตามสมมติฐานที่ 3) 
  สมมติฐานยอยที่ 3.2  นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 3)  
  สมมติฐานยอยที่ 3.3 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (เปนไปตามสมมติฐานที่ 3) 
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  สมมติฐานยอยที่ 3.4 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 3) 
  สมมติฐานยอยที่ 3.5 นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม  ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 3) 
 
  สมมติฐานขอท่ี 4 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะประชากรแตกตางกัน มีทัศนคติตอการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 
  สมมติฐานยอยที่ 4.1 นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิง
เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (เปนไปตาม

สมมติฐานที่ 4) 
  สมมติฐานยอยที่ 4.2 นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิง
เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 4) 
  สมมติฐานยอยที่ 4.3 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีทัศนคติตอการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(เปนไปตามสมมติฐานที่ 4) 
  สมมติฐานยอยที่ 4.4 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยว
เชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 4) 
  สมมติฐานยอยที่ 4.5 นักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยว
เชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 4) 
 

อภิปรายผล 
 
  ขอมูลเชิงพรรณนา 
 
  พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเท่ียว 
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  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม กับเพื่อนมากที่สุด (รอยละ 73.1) ทั้งนี้เปนเพราะกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวง

วัยรุนถึงวัยทํางานตอนตน ซึ่งเปนวัยที่คอนขางที่จะใหความสําคัญกับกลุมเพื่อนมากท่ีสุด ซึ่งจาก

ผลการวิจัยดานประชากรศาสตร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 18-25 ป มีการศึกษา

อยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จึงเปนไปไดวา กลุมตัวอยางที่

เดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จึงเปนกลุมเพื่อนฝูงมากที่สุด เนื่องจากกลุม

คนที่อยูในชวงวัยรุนหรือวัยทํางานนั้น มักจะชอบที่จะเดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณที่แปลก

ใหม หรือชอบที่จะเขาไปสัมผัสกับการทองเที่ยวที่เปนรูปแบบใหม ๆ  ที่นาสนใจ ประกอบกับ

ตองการพักผอน เพื่อหลีกหนีกับการศึกษาเลาเรียน หรือการทํางานที่ซ้ําซากจําเจ เพื่อไปเที่ยวชม

ธรรมชาติ แสวงหาความเพลิดเพลิน และไดพักผอนจิตใจของตนเองไปดวย อีกทั้งพฤติกรรมของ

การเดินทางมาทองเที่ยวนั้นจะนิยมเดินทางมากันเองมากที่สุด (รอยละ 48.6) เชน มากับเพื่อน มา

ทั้งครอบครัวและเพื่อน มากับเพื่อนและคูรัก มากับครอบครัวและคูรัก เปนตน เนื่องมาจากกลุม

ตัวอยางอาจจะมีโอกาสในการทองเที่ยวไมมากนัก จึงทําใหนิยมเดินทางทองเที่ยวกันเองเมื่อมีเวลา

วางตรงกัน และสามารถทํากิจกรรมรวมกันได อีกทั้งการเดินทางทองเที่ยวกันเองนั้นยังสราง

บรรยากาศที่เปนกันเอง สนุกสนาน และยังชวยประหยัดคาใชจายมากกวาการเดินทางไปกับบริษัท

ทัวรหรือกับสถาบันการศึกษาที่อาจจะตองมีคาใชจายเพิ่มข้ึน 

 

  นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 323 คน ไมเคยเดินทางมาทองเที่ยว

เชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม (รอยละ 79.8) อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางเห็นวา จังหวัด

สมุทรสงครามเปนเพียงจังหวัดเล็ก ๆ ซึ่งอาจจะไมมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจมากนัก ทั้งนี้อาจเปน

ผลมาจากการโฆษณาประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ยังไม

เปนที่แพรหลายเทาที่ควร ซึ่งการโฆษณาประชาสัมพันธนั้นถือเปนปจจัยสําคัญในการที่จะเผยแพร

ขาวสารการทองเที่ยวใหประชาชนทั่วไปไดรับรู  เหตุผลเหลานี้สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุ

จูงใจในการทองเที่ยว ดังที่ มิดเดิลตัน (Middleton,1994 : 37-38) อธิบายวา การโฆษณา

ประชาสัมพันธเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่เปนตัวกําหนดความตองการทางการทองเที่ยว และมี
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  นอกจากนี้ ผูวิจัยสันนิษฐานวา กลุมตัวอยางที่เคยมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงครามแลวกลับมาทองเที่ยวอีกนั้น (รอยละ 20.2) อาจจะมีความประทับใจหรือจุดประสงค

ที่แตกตางกันไป เชน คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวไมแพง การเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวมี

ความสะดวก และปลอดภัย ผูคนในทองถิ่นมีอัธยาศัยที่ดี เปนมิตร และมีการบริการที่ดีกับ

นักทองเที่ยว ดังนั้น เมื่อนักทองเท่ียวไดเขาไปสัมผัสแลว จึงเกิดความรูสึกที่ดีตามมา และเกิดการ

แนะนํา บอกตอใหคนอ่ืนมาเที่ยว หรืออาจจะพาคนที่ไมเคยมาทองเที่ยว หรือคนที่สนใจการ

ทองเท่ียวรูปแบบใหม ๆ ไดเขามาสัมผัสกับการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่นาสนใจ ประกอบกับ

ทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ยังคงมีความอุดมสมบูรณ อีกทั้งมี

รูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความหลากหลาย ส่ิงเหลานี้อาจทําใหกลุมตัวอยางที่เคย

เดินทางมาทองเที่ยวแลว เกิดความประทับใจและอยากที่จะกลับมาสัมผัสกับรูปแบบการทองเที่ยว

เชิงเกษตรของจังหวัดสมุทรสงครามอีกคร้ังได หรือเกิดการบอกตอและชักจูงใจใหบุคคลอ่ืนที่ยังไม

เคยมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดความสนใจและตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยว

เชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามในที่สุด 

 

  ในการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามครั้งนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญใช

ระยะเวลาในการเที่ยวชม 3 ชั่วโมงข้ึนไป (รอยละ 47.4) ทั้งนี้เนื่องมาจากการทองเที่ยวเชิง
เกษตรเปนการทองเที่ยวที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเกษตรที่มี

ความหลากหลาย เชน ใหนักทองเที่ยวไดเขาไปชิม ชม เลือกซ้ือสินคาทางการเกษตร ศึกษาดูงาน 
หาประสบการณความรูเร่ืองเกษตรกรรมควบคูไปกับการพักผอนหยอนใจ ดวยเหตุนี้จึงเปนมูลเหตุ
จูงใจที่ทําใหกลุมตัวอยางอาจจะตองใชระยะเวลาในการเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
สมุทรสงคราม นานพอสมควร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจในการทองเที่ยว ดังที่ 
แอล. อี. ฮัดแมน (L.E Hudman, 1980 : 33-34) กลาววา นักทองเที่ยวมักจะมี
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  กลุมตัวอยางสวนใหญเสียคาใชจายในการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 
ตํ่ากวา 1,000 บาท (รอยละ 63.2) ในขณะที่กลุมตัวอยางเสียคาใชจายในการทองเที่ยวเชิง
เกษตร จังหวัดสมุทรสงครามมากกวา 3,001 บาทนอยที่สุด (รอยละ 1.5) จึงแสดงเห็นใหวา 
กลุมตัวอยางเสียคาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวไมมากนัก เนื่องมาจากการทองเท่ียวเชิง

เกษตร จังหวัดสมุทรสงครามนั้น เปนรูปแบบการทองเที่ยวระยะส้ัน (เชน 1 วัน หรือ 2 วัน 1 
คืน) จึงมีอัตราคาเที่ยวชม คาที่พักในราคาถูก ตลอดจนสินคาทางการเกษตรที่นํามาจําหนายแก
นักทองเที่ยวมีราคายอมเยาว จึงทําใหกลุมตัวอยางเสียคาใชจายในการมาทองเที่ยวคร้ังนี้ไมแพง
นัก และอาจจะเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหกลุมตัวอยางที่ไดเคยเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดความประทับใจ เนื่องมาจากความประหยัดในการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่
มีความคุมคา จนทําใหอยากที่กลับมาทองเที่ยวอีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งเร่ืองของคาใชจายนั้นเปนมูลเหตุจูง
ใจอีกประการหนึ่งที่ทําใหกลุมตัวอยางเดินทางมาทองเที่ยว ดังที่ แอล. อี. ฮัดแมน (L.E 
Hudman, 1980) กลาววา สภาพอ่ืน ๆ หรือส่ิงอ่ืน ๆ ที่จัดวาเปนส่ิงดึงดูดใจนักทองเที่ยว
เดินทางมาทองเที่ยวนอกเหนือไปจากสภาพทางกายภาพ ไดแก การเปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ 
ราคาถูก เปนตน 
 
  ผลจากการวิจัยดานประชากรศาสตร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญที่เดินทางมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท (รอยละ 
36.8) แตสามารถเดินทางมาทองเที่ยวได เนื่องจากเปนการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่เสียคาใชจาย
ไมแพงนัก จึงทําใหกลุมคนที่มีรายไดนอย สามารถเดินทางมาทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงครามได ประกอบกับในปจจุบันการจัดใหมีการทองเที่ยวแบบประหยัด (เชน แบบเหมา
จาย) ก็เปนที่นิยม ซึ่งการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม สวนใหญแลวจะมีลักษณะ
ของคาใชจายเปนลักษณะแบบเหมาจายเชนเดียวกัน จึงทําใหผูที่มีรายไดนอย ไมวาจะเปนกลุม

DPU



 149

 
 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของ

นักทองเท่ียว 

 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือประเภทตาง ๆ ไดแก ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ โดยรวม

แลวมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอย (คาเฉล่ีย 2.108) ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการทองเที่ยวนั้นมี

หลายรูปแบบที่สามารถใหนักทองเที่ยวเลือกเดินทางไดตามความพอใจและความตองการของตน 

เชน การทองเที่ยวแบบผจญภัย การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนตน และ

ในขณะเดียวกันนักทองเที่ยวก็อาจจะตองการรับรูขาวสารการทองเที่ยวในรูปแบบที่ตนเองสนใจ

เทานั้น กลาวคือ คนเราไมสามารถใหความสนใจกับส่ิงตาง ๆ รอบตัวไดทั้งหมด แตจะเลือกรับรู

เพียงบางสวนเทานั้น (พัชนี เชยจรรยา และคณะ, 2538 : 71-72) ประกอบกับในปจจุบันการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนการทองเที่ยวรูปแบบใหมที่ยังไมเปนที่แพรหลายมากนักในกลุม

นักทองเที่ยว อีกทั้งการเผยแพรขอมูลขาวสาร และความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตรผานไป

ยังส่ือตาง ๆ ยังมีไมมากเทาที่ควร  จึงอาจเปนผลทําใหกลุมตัวอยางมีการรับรูขาวสารเก่ียวกับการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม อยูในระดับนอย  

 

 โดยการที่กลุมตัวอยางมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม จากสื่อบุคคลมากกวาส่ือมวลชน เนื่องจากการทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่เกิดข้ึน

ระหวางมนุษย ดังนั้น ส่ือบุคคลจึงมีอิทธิพลตอการรับรูขาวสาร ความคิดเห็น การตัดสินใจ และ
การโนมนาวใจไดดี ในขณะท่ีส่ือมวลชนเปนเพียงผูเสนอหนทางในการเปล่ียนแปลงทัศนคติและ

พฤติกรรมเทานั้น ดังที่ โจเซฟ ที แคลปเปอร (Klapper อางใน ปรมะ สตะเวทิน, 2539 : 
181-183) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของบุคคล (Personal Influence) ไววา 
ขาวสารจากส่ือมวลชนอาจไมไดไปถึงประชาชนทั่วไปในทันที แตจะผานส่ือบุคคลหรือผูนําความ
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 สวนส่ือเฉพาะกิจเปนส่ือที่กลุมเปาหมายรับรูนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 2.014) ทั้งนี้อาจเปน

เพราะส่ือเฉพาะกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามยังไมคอยมีการจัดทํา

มากนัก  อีกทั้ งยังเปนส่ือที่มุ งใหความรูในเ ร่ืองใดเ ร่ืองหนึ่ งโดยเฉพาะแก ผู รับสารที่ เปน

กลุมเปาหมาย ประกอบกับการรับรูขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจของผูรับสารจะเปนไปดวยความสนใจ

และต้ังใจที่จะรับขาวสารโดยการแสดงออก เชน หยิบเอกสารส่ิงพิมพนั้นมาอาน การยืนอาน

ขอความในโปสเตอร หรือปายกลางแจง การเที่ยวชมนิทรรศการการทองเที่ยวที่ไดจัดข้ึน เปนตน จึง

เปนไปไดวาถากลุมตัวอยางไมมีการรับรูขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจโดยการแสดงออกดังกลาวแลว

นั้น แตเลือกที่จะรับรูขาวสารจากส่ือที่ตนเองสะดวกที่สุด จึงเปนผลทําใหกลุมตัวอยางมีการรับรู

ขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจนอยที่สุด  
 
 เมื่อพิจารณาการรับรูขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

จากส่ือมวลชนแลว พบวา ส่ือโทรทัศน เปนส่ือมวลชนที่กลุมตัวอยางมีการรับรูมากที่สุด (คาเฉล่ีย 

2.387) รองลงมาคือ นิตยสาร-วารสาร, หนังสือพิมพ, อินเตอรเน็ต, วิทยุ ตามลําดับ ซึ่งผลการวิจัย

ดังกลาวสอดคลองกับวิลเบอร ชแรมม (Wilbur Schramm, 1978 อางใน วิไลลักษณ ชมภูศรี, 2544 

: 44 ) ที่วา โดยทั่วไปบุคคลมักจะเลือกรับส่ือที่ใชความพยายามนอยที่สุดหรือหมายถึงสะดวกใน

การรับรูมากที่สุด และไดรับผลประโยชนตอบแทนมากที่สุด ส่ือโทรทัศนจึงเปนส่ือที่กลุมตัวอยาง

รับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามมากที่สุด เพราะเปนส่ือที่

ครอบคลุมกลุมเปาหมายไดเปนจํานวนมาก สามารถเปดรับขาวสารไดสะดวกและเรียกความสนใจ
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 เมื่อพิจารณาการรับรูขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

จากส่ือบุคคลแลว พบวา เพื่อนฝูง เปนส่ือบุคคลที่กลุมตัวอยางมีการรับรูมากที่สุด (คาเฉลี่ย 2.387) 

รองลงมาคือ ญาติพี่นอง, บริษัทนําเที่ยว/มัคคุเทศก, สมาชิกในครอบครัว และเจาหนาที่ของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย/สํานักงานการเกษตร ตามลําดับ ทั้งนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนวัยรุน
ถึงวัยทํางานตอนตน มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งโดยทั่วไปแลว

พฤติกรรมของบุคคลกลุมนี้จะชอบคบหาสมาคม มีความใกลชิดสนิทสนมกับเพื่อนฝูงหรือเพื่อน

สนิทมากที่สุดในการติดตอส่ือสาร และมักจะเลียนแบบหรือเอาอยางกันเร่ืองของรสนิยมในการ

บริโภค ประกอบกับคนทุกคนนั้นเปนกลุมสังคมจึงมักไดรับขาวสารตาง ๆ จากกลุมหรือบุคคลที่เขา
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 เมื่อพิจารณาการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

จากส่ือเฉพาะกิจแลว พบวา เอกสารแนะนําการทองเที่ยว/แผนพับ เปนส่ือเฉพาะกิจที่กลุมตัวอยาง

มีการรับรูมากที่สุด (คาเฉลี่ย 2.387) รองลงมาคือ ศูนยบริการนักทองเที่ยว โปสเตอร ปาย

กลางแจง และนิทรรศการ ตามลําดับ ทั้งนี้การที่กลุมตัวอยางรับรูขาวสารการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงครามจากเอกสารแนะนําการทองเที่ยว/แผนพับ มากที่สุด เนื่องจากเปนส่ือส่ิงพิมพ

เฉพาะกิจที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงคในการเผยแพรขาวสารการทองเที่ยวไดอยางชัดเจน 

เชน การใหความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร การโนมนาวจิตใจใหกลุมเปาหมายเดินทางมา
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  ปจจัยจูงใจในการมาทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของ

นักทองเท่ียว 

 

  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ปจจัยจูงใจภายใน ซึ่งเปนปจจัยเชิง

จิตวิทยาที่เกิดข้ึนภายในตัวของนักทองเที่ยวแตละคน อันไดแก ความจําเปน ความตองการในการ

ทองเที่ยว และแรงจูงใจ ตาง ๆ ในการทองเที่ยว (Needs, Wants and Motivation) มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการทองเที่ยวของตน มากกวาปจจัยจูงใจภายนอก ซึ่งเปนปจจัยทางดานสังคมศาสตร 

และสภาพแวดลอมตาง ๆ ของแหลงทองเที่ยว (ฉลองศรี พิมลสมพงศ, 2542 : 35-45) ที่เปนเชนนี้

เพราะปจจัยจูงใจภายในเปนบอเกิดของพฤติกรรมการทองเที่ยว ในขณะที่ปจจัยจูงใจภายนอก เปน

ปจจัยที่นักทองเที่ยวจะพิจารณาตามมาเพื่อประกอบการประเมินและการตัดสินใจเลือกซ้ือบริการ

ทางการทองเที่ยวหลังจากที่เกิดความตองการในการทองเที่ยวแลวนั่นเอง ดังนั้นนักทองเที่ยว

จะตองมีความจําเปน ความตองการ และแรงจูงใจในการทองเที่ยวเสียกอน เชน ตองการพักผอน 

ตองการเรียนรูและหาประสบการณใหม ๆ ทางการทองเที่ยว หรือมาเพื่อจะติดตอธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งจะ

เปนส่ิงกระตุนหรือแรงขับที่จะเปนเหตุจูงใจใหบุคคลกระทําหรือปฏิบัติบางส่ิงบางอยาง กอนที่จะมี

สภาพเง่ือนไขภายนอกอ่ืน ๆ เชน ทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยว อากาศสดชื่น แหลงสินคา

นาสนใจ ฯลฯ ซึ่งเปนองคประกอบตอไปที่จะดึงดูดเราใจใหนักทองเที่ยวไดตัดสินใจเดินทาง

ทองเที่ยว 
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  เม่ือพิจารณาในแตละประเภทของปจจัยจูงใจภายใน และปจจัยจูงใจภายนอกแลว 

จากการวิจัยพบวาปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวเชิง

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มากท่ีสุดคือ ตองการไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน (คาเฉลี่ย 
3.955) อันดับที่ 2  คือ ตองการไดอยูใกลชิดกับธรรมชาติ (คาเฉลี่ย 3.891) อันดับที่ 3 คือ 
ตองการพักผอน/ ผอนคลายความตึงเครียด (คาเฉลี่ย 3.874) ตามลําดับ ซึ่งผลการวิจัยเปนไป
ตามวัตถุประสงคขอแรกของการทองเที่ยว ดังที่ สุดาพร ชุตินธรานนท (2542 : 39) กลาววา 
การทองเที่ยวเปนการเดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจ หรือเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเริงรมยนั่นเอง 
และความตองการไดอยูใกลชิดกับธรรมชาตินั้นก็เปนความพึงพอใจที่นักทองเที่ยวคาดหวังที่จะ

ไดรับจากกิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจเชนกัน (แมคอินทอช, 1977) 
 

  สวนการเดินทางมาเพื่อตองการติดตอธุรกิจ / ศึกษาดูงานเพื่อไปประกอบอาชีพ  เปน
ปจจัยจูงใจภายในท่ีมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม นอยที่สุด (คาเฉลี่ย 2.451) แสดงใหเห็นวา กลุมเปาหมายที่เปนนักทองเที่ยวเชิง
เกษตรสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม เพราะ
ตองการไดรับความเพลิดเพลิน และพักผอนหยอนใจ เปนจุดประสงคหลัก แตไมใชเพื่อประกอบ
อาชีพหรือหารายได (ฉลองศรี พิมลสมพงศ, 2542 : 4) ดังนั้น นักทองเที่ยวจะเดินทางมา
เที่ยวในวันหยุดเสาร-อาทิตย  
 สําหรับปจจัยจูงใจภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางนั้น พบวา คาใชจายในการ

ทองเที่ยวไมแพง เปนปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวมากที่สุด (คาเฉล่ีย 
3.607) อันดับที่ 2  คือ สภาพแวดลอม และบรรยากาศที่สวยงามเปนธรรมชาติ (คาเฉลี่ย 
3.558) อันดับที่ 3 คือ สินคาทางการทองเที่ยวมีราคาถูก (คาเฉลี่ย 3.353) จะเห็นไดวา
กลุมตัวอยางคอนขางที่จะความสําคัญกับปจจัยดานราคา ซึ่งเปนมูลเหตุจูงใจอีกประการหนึ่ง ดังที่ 
มิดเดิลตัน (Middleton, 1994 : 37-38) อธิบายถึงปจจัยทางดานราคาวาเปนปจจัย
หนึ่งที่เปนตัวกําหนดความตองการทางการทองเที่ยว (Determinants of Demand 
Tourism) เนื่องจากคาใชจายที่เกิดข้ึนจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกหรือเปล่ียนแปลงจุดหมาย
ปลายทางของการทองเที่ยวแตละคร้ัง ไมวาจะเปนคาพาหนะ คาที่พักหรืออัตราคาครองชีพใน
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 สวนไดรับการแนะนาํจากบริษัททัวร / การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนปจจัยจูงใจ

ภายนอกที่มีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 
นอยที่สุด (คาเฉล่ีย 2.484) แสดงใหเห็นวาบริษทัทวัร / การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไมคอย
มีบทบาท หรือมีอิทธิพลในการจงูใจนักทองเทีย่วใหเดินทางมาทองเที่ยวเทาที่ควร ดังนั้น 
ผูประกอบการดานบริษทัทวัร รวมถงึการทองเที่ยวแหงประเทศไทย   ควรมีการประชาสัมพันธเพื่อ
เผยแพรขาวสารการทองเทีย่วเชิงเกษตรใหมากข้ึน เนื่องจากการทองเทีย่วเชิงเกษตร เปนการ

ทองเที่ยวรูปแบบใหมที่ไดรับความสนใจเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ และถาไดัรับการสนับสนนุที่ดีจากผูที่เกี่ยว
ดานการทองเที่ยวโดยตรง จะทําใหสามารถดึงดูดนักทองเทีย่วสนใจการทองเทีย่วเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม เพิ่มข้ึนตามมา 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของ

นักทองเท่ียว 
 
 ผลการวิจยัพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม ในระดับความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 3.573) โดยส่ิงที่กลุมตัวอยางรูสึกความ
พึงพอใจตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวดัสมุทรสงคราม มากที่สุดคือ ผูคนในทองถิ่น มีอัธยาศัย
ดี และเปนมิตร (คาเฉลี่ย 4.111) รองลงมาคือ มีทศันียภาพและสภาพแวดลอมที่สวยงามเปน
ธรรมชาติ (คาเฉลี่ย 3.935) และมีความเปนเอกลักษณและโดดเดนของพืน้ที ่ (คาเฉลี่ย 
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 สวนการมีเอกสารแนะนําการทองเที่ยว / แผนพับที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเทีย่วเชิง
เกษตรไดอยางชัดเจน เปนความพึงพอใจที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม นอย
ที่สุด (คาเฉลี่ย 3.128) เนื่องมาจากเมือ่นักทองเที่ยวตองการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึง่
เปนการทองเที่ยวรูปแบบใหม ก็ยอมที่จะคาดหวงัวาจะไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัส่ิงที่ตนตองการ
ในปริมาณที่มากพอ เพื่อเปนขอมูลประกอบการเดินทางทองเที่ยวเชิงเกษตรไดอยางถกูตอง เพื่อ

เปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู ความคิดเห็น การตัดสินใจ สนองความอยากรูอยากเหน็ และ
ความสนใจ เปนตน ดังนั้น เมื่อนักทองเทีย่วไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัการทองเทีย่วเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงครามในปริมาณทีน่อยเกนิกวาที่ตนไดคาดหวงัไว ซึ่งอาจทําใหนกัทองเทีย่วไดรับ
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 ทัศนคติที่มีตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเท่ียว 
 
 ผลการวิจยั พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัด

สมุทรสงคราม ในระดับทัศนคติเชิงบวก (คาเฉลี่ย 3.690) โดยส่ิงทีก่ลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีตอ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มากทีสุ่ดคือ การทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนทางเลือก
ใหมของการทองเที่ยว ที่คํานึงถึงทรัพยากรทางการทองเที่ยวและส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 4.412) 
อันดับที ่ 2  คือ การทองเทีย่วเชิงเกษตรจะประสบความสําเร็จได ตองไดรับความรวมมือจาก
ภาครัฐและหนวยงานที่ดูแลเร่ืองการทองเที่ยว (คาเฉล่ีย 4.269) อันดับที ่ 3 คือ การจัดใหมี
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จะทําใหชุมชนในทองถิ่นมีรายไดเพิม่ข้ึน 
(คาเฉลี่ย 4.259) ผลการวิจัยสามารถอธิบายไดจากหลักการของการพัฒนาการทองเที่ยวแบบ
ยั่งยนืนัน้ เนนการอนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยว ซึ่งตรงกับกระแสความ
ตองการของนกัทองเทีย่วแบบยั่งยนืในปจจุบันทีเ่รียกรองใหมกีารอนุรักษส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ (สถาบันวิจยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2540 : 2-3) 
นอกจากนีก้ารทองเที่ยวเชิงเกษตร จัดไดวาเปนการทองเทีย่วรูปแบบใหมที่ไดรับความรวมมือจาก

ทั้งภาครัฐและหนวยงานที่ดูแลเร่ืองการทองเทีย่ว ไดแก กรมสงเสริมการเกษตรรวมกับการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย รวมถงึสํานักงานเกษตรจงัหวดั เพื่อชวยเหลือปญหาการวางงานของคน
ในชนบท เปนการเพิ่มรายไดและกระจายรายไดใหแกเกษตรกร ประกอบกับนกัทองเทีย่วไดรับ

ความรู ประสบการณและส่ิงแปลกใหมเพิ่มข้ึนจากการมาทองเทีย่วเชิงเกษตร ซึ่งเปนผลทําให

นักทองเที่ยวมทีัศนคติที่ดีตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมทุรสงครามตามมา 
 
การทดสอบสมมติฐาน 

 

DPU



 158

  สมมติฐานที่ 1 นักทองเท่ียวที่มีลักษณะประชากรแตกตางกัน มีการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 

 

  เพศ 

 ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทอง 

เที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากสื่อมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ ไมแตกตางกัน 

(ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 1)  
 

  ผลการวิจัยดังกลาวไดสอดคลองกับทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูขาวสาร กลาวคือ ทุกคนมี

ธรรมชาติที่จะเปดรับขาวสาร และรับรูขาวสารไดตลอดเวลา เพียงแตจะเปดรับส่ือใด อยางไรนั้นก็
ดวยปจจัยหลายอยาง เชน ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบการส่ือสาร โดยเช่ือวา บุคคลที่อยู
ในกลุมเดียวกันยอมจะรับเนื้อหาของการส่ือสารที่คลายคลึงกัน และยอมจะมีการตอบสนองตอ

เนื้อหาไมแตกตางกันดวย (ขวัญเรือน กิติวัฒน, 2542 : 21-27) นั่นคือ กลุมนักทองเที่ยวเชิง
เกษตรที่มีลักษณะทางประชากรที่คลายคลึงกัน ก็ยอมตองมีพฤติกรรมการเปดรับเนื้อหาในการ

ส่ือสารจากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจที่คลายคลึงกันดวย ดังนั้นลักษณะทางเพศของ

กลุมตัวอยาง จึงไมไดเปนปจจัยพิสูจนความแตกตางในการรับรูขาวสารจากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล 

และส่ือเฉพาะกิจ ของกลุมนักทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มีจํานวนมาก 
 

 นอกจากนี้ จากการวิจัยพบวา เพศชายและเพศหญิง มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ
ทอง 

เที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากสื่อประเภทตาง ๆ ตางกันเพียงเล็กนอย ทั้งนี้เนื่องจาก

สภาพในสังคมปจจุบันเปลี่ยนไปจากสมัยกอน เพศชายและเพศหญิงมีโอกาสคอนขางเทาเทียมกัน

ในสังคม ตางจากในอดีตที่เพศชายจะเปนผูนําครอบครัว โดยการออกไปทํางานนอกบาน ทําใหมี

โอกาสติดตอ พบปะกับบุคคล แลกเปล่ียนขาวสารมากกวาเพศหญิง แตตอมาบทบาทของเพศหญิง

มีการเปลี่ยนแปลงใหเทาเทียมกับเพศชาย อีกทั้งความเจริญทางเทคโนโลยี ทําใหส่ือทุกรูปแบบได

พัฒนาใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง รวมทั้งการเปดรับขาวสาร การรับรูขาวสาร 
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 อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 

 ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกัน มีการรับรู 

ขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากสื่อมวลชน ส่ือบุคคล และสื่อ

เฉพาะกิจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  (เปนไปตามสมมติฐานที่ 1) 
 
  สามารถอธิบายไดวา คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรม

เกี่ยวกับการส่ือสารของบุคคลนั้น ๆ แตกตางกันดวย เนื่องจากบุคคลที่อยูในแตละกลุมประชาชน
ยอมจะมีกิจกรรมและการดําเนินชีวิต ตลอดจนการมีเวลาวางตางกัน และยังรวมไปถึงการเลือกใช
ส่ือ และการรับรูขาวสารขอมูลจากส่ือตาง ๆ ตามที่ผูรับสารตองการ (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2542 
: 45) นั่นคือ นักทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามจะเลือกรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรนั้น อาจเนื่องดวยเหตุจากปจจัยหลายอยาง เชน ความพรอม ความสะดวก 
เวลาที่จะรับส่ือแตกตางกันไปในแตละบุคคล รวมทั้งบทบาท นิสัย และประเพณีนิยม ซึ่งรวมเปน
พฤติกรรมทางสังคมที่มีอิทธิพลตอการเลือกรับส่ือดวย  
 
  นอกจากนี้ ผูรับขาวสารจะเลือกรับขาวสารจากส่ือใดนั้น ยอมเปนไปตามบทบาทและ
สถานภาพในสังคมของผูรับ และเหตุผลในการรับขาวสาร (เมอรตัน ไรท และแวปเปลส, 
Merton Wright and Waples : อางถึงในบุษบาบัณ โกเมศ, 2546 : 15) กลาวคือ 
เม่ือบุคคลแตละบุคคลมีพื้นฐานทางภูมิหลังที่แตกตางกัน ดังนั้น การเลือกเปดรับและรับรูขาวสาร
จากแหลงสารตาง ๆ นั้นก็ยอมนาจะแตกตางกันไปดวย โดยเฉพาะบุคคลนั้นมักจะแสวงหาสภาพ
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  ความแตกตางทางดานอายุ ผลการวิจัย พบวากลุมที่มีอายุระหวาง 18-25 ป มีการ
รับรูขาวสารการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามจากส่ือมวลชน และส่ือบุคคล นอยกวา
กลุมอายุระหวาง 26-33 ป,34-41 ป, 42-49 ป, และอายุต้ังแต 50 ปข้ึนไป อีกทั้งกลุมที่
มีอายุระหวาง 18-25 ป มีการรับรูขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจ นอยกวากลุมที่มีอายุระหวาง 26-
33 ป, และอายุต้ังแต 50 ปข้ึนไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหผูรับสารตาม
ลักษณะทางประชากร ดังที่ ปรมะ สตะเวทิน (2539 : 105-109) ที่กลาววา อายุเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม บุคคลที่มีอายุมากจะมี

พฤติกรรมตอบสนองตอการติดตอส่ือสารตางจากบุคคลที่มีอายุนอย โดยที่คนหนุมสาวมักมีความ
คิดเห็นเปนเสรีนิยม สวนคนที่สูงอายุ จะมีความคิดเห็นเปนอนุรักษนิยมมากกวา และถูกชักจูงใจ
ไดงายกวา จากชวงอายุที่แตกตางกัน จะทําใหเกิดพฤติกรรมการติดตามการสื่อสารที่แตกตางกัน 
นอกจากนั้นการเลือกรับขาวสารข้ึนอยูกับปจจัยทางดานเศรษฐกิจ และสังคมดวย (เชน ระดับ
การศึกษา วัย อาชีพ รายได ฯลฯ) และถึงแมวากลุมที่มีอายุระหวาง 18-25 ป มีการรับรู
ขาวสารจากส่ือประเภทตาง ๆ นอยกวากลุมอายุอ่ืน ๆ ก็ตาม แตในขณะเดียวกันผลการวิจัยพบวา 
เปนกลุมที่เดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามมากเปนอันดับ 2 อาจกลาวไดวา 
ที่เปนเชนนี้เพราะเนื่องมาจากกลุมที่มีอายุอยูในชวงของวัยรุนนั้นจะมีเวลาวางในการทํากิจกรรม

ตาง ๆ มากกวากลุมอ่ืน ๆ  โดยมีพฤติกรรมที่ชอบแสวงหาส่ิงแปลกใหมที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา 
ชอบการเดินทางทองเที่ยวรูปแบบใหม ๆ และชอบเดินทางกันไปเปนกลุมใหญ ดังนั้น การรับรู
ขาวสารของคนกลุมนี้อาจจะไมจําเปนมากเทากับกลุมที่มีอายุมากกวา ที่อาจจะตองมีการรับรู

ขอมูลขาวสารที่เพียงพอกอนที่จะเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบ
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  ความแตกตางทางดานการศึกษา พบวา กลุมที่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน หรือ
ตํ่ากวา มีการรับรูขาวสารการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามจากสื่อมวลชน นอยกวา
กลุมที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี สวนกลุมที่มีการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
หรือเทียบเทา มีการรับรูขาวสารการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามจากส่ือบุคคล 
มากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี กลาวคือ การศึกษาและสภาพแวดลอม ทําใหมีความ
แตกตางกันในพฤติกรรมการเลือกรับส่ือและเนื้อหาขาวสาร (วิลเบอร ชแรมป, 1973 : 121-
122) ซึ่งอาจกลาวไดวา คนที่ไดรับการศึกษาในระดับที่ตางกัน จะมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ 
คานิยม และความตองการที่แตกตางกันไป คนที่มีการศึกษาสูงก็ยิ่งจะมีความสนใจในขาวสาร

กวางขวาง สามารถเขาใจสารไดดี แตจะไมคอยเช่ืออะไรงาย ๆ จะตองมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ
จึงจะเช่ือ จึงทําใหกลุมนักทองเที่ยวระดับปริญญาตรีถูกโนมนาวใจใหรับรูขาวสารจากส่ือบุคคลได
ยากกวา และนอยกวากลุมที่มีการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเทา 
 
  ความแตกตางทางดานอาชีพ พบวา กลุมที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีการรับรู

ขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามจากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือ
เฉพาะกิจ นอยกวากลุมที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, คาขาย/ทํางานสวนตัว, 
พนักงานบริษัทเอกชน และเกษตรกร กลาวคือ คนที่มีอาชีพตางกัน เปนปจจัยที่ทําใหคนมี

วัฒนธรรมตางกัน มีประสบการณตางกัน มีทัศนคติ คานิยม และเปาหมายที่แตกตางกัน (ปรมะ 
สตะเวทิน, 2539 : 105-109) จึงเปนไปไดวาการที่กลุมนักเรียน/นักศึกษา มีการรับรู

ขาวสารนอยกวากลุมอาชีพอ่ืน ๆ เนื่องมาจากอาจจะมีเวลาที่จะเลือกรับรูขาวสารไดนอยกวา 
เพราะใชเวลาไปกับการศึกษาเลาเรียน ในขณะที่กลุมอาชีพอ่ืน ๆ อาจจะมีเวลาวางในการเลือกรับ
ส่ือไดมากกวา แตในขณะเดียวกันผลการวิจัยพบวา กลุมนักเรียน/นักศึกษา เปนกลุมที่เดินทางมา
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามากเปนอันดับ 2 จึงอาจเปนไปไดวา กลุมนักเรียน/
นักศึกษาเปนกลุมที่ตองการแสวงหาประสบการณที่แปลกใหมเกี่ยวกับการทองเที่ยว ตองการ
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  ความแตกตางกันดานรายได พบวา กลุมที่มีรายไดไมเกิน 10,000 บาท มีการรับรู
ขาวสารจากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ นอยกวากลุมที่มีรายได 10,001-20,000 
บาท, 20,001-30,000 บาท, 30,001-40,000 บาท และ 40,001 บาทข้ึนไป 
กลาวคือ  สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได เช้ือชาติ สถานภาพ ตลอดจน
ภูมิหลังของครอบครัว เปนปจจัยที่ทําใหคนมีวัฒนธรรมตางกัน มีประสบการณตางกัน มีทัศนคติ 
คานิยม และเปาหมายที่แตกตางกันไปดวย (ปรมะ สตะเวทิน, 2539 : 105-109) ผูวิจัยมี
ความเห็นวา ผูที่มีรายไดนอยมีการรับรูขาวสารจากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ นอย
กวากลุมที่มีรายไดสูงกวา อาจเปนเพราะคนกลุมนี้คิดวา การเดินทางทองเที่ยวนั้นตองจะเสีย

คาใชจายเปนจํานวนมากและส้ินเปลือง จึงไมตองการที่จะเลือกรับรูขาวสารการทองเที่ยวมาก

เทากับกลุมที่มีรายไดสูงกวา  แตผลการวิจัยพบวา กลุมที่รายไดตํ่ากวา 10,000 บาท เปนกลุม
ที่เดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามมากที่สุด อาจเปนเพราะเมื่อคนกลุมนี้ได
รับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม วาเปนการทองเที่ยวแบบ

ประหยัด เสียคาใชจายในการทองเที่ยวไมมากนัก ทําใหกลุมคนที่มีรายไดนอยใหความสนใจใน
การเดินทางทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามมากกวากลุมที่มีรายไดสูง เพราะถาเปนการ
ทองเที่ยวที่มีคาใชจายสูง กลุมคนเหลานี้อาจจะมีกําลังซ้ือนอยกวากลุมที่มีรายไดสูงกวา และ

อาจจะตองใชเวลาในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 สมมติฐานขอท่ี 2 นักทองเท่ียวที่มีลักษณะประชากรแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจ
ในการมาทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
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  เพศ รายได 

 ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มีเพศ รายได แตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทอง 
เที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน และปจจัยจูงใจภายนอก ไม

แตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 2)  
 

  จากผลการวิจัยขางตน อาจกลาวไดวา นักทองเที่ยวในปจจุบัน ไมวาจะเพศชายหรือ 
เพศหญิงตางก็ใหความสนใจกับเร่ืองของการทองเที่ยวมากข้ึน โดยเฉพาะการทองเท่ียวรูปแบบ

ใหม ที่เปนส่ิงจูงใจที่ทําใหนักทองเที่ยวตองการจะเรียนรู หาประสบการณและส่ิงแปลกใหมในการ
ทองเที่ยวมากข้ึน อีกทั้งรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงเกษตรนั้น เปนลักษณะของการเขาไปสัมผัส
กับชุมชนทองถิ่นทางการเกษตรที่แทจริง ทําใหคาใชจายในการทองเที่ยวไมแพงจนเกินไป ซึ่ง

ผลการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญมากกวาคร่ึงเสียคาใชจายในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามตํ่ากวา 
1,000 บาท จึงทําใหรายไดของบุคคลไมมีผลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจในการทองเที่ยว ดังที่ แอล. 

อี. ฮัดแมน (L.E. Hudman,1980 : 33-34) กลาววา นักทองเที่ยวมักจะมีมูลเหตุจูงใจในการ

เดินทางมาทองเที่ยวมาจากปจจัยผลักดัน ไดแก ความอยากรูอยากเห็นส่ิงตาง ๆ ที่ตนเองยังไมรู 

เพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรูกับตนเอง และความพึงพอใจที่จะแสวงหาความสุขใหกับตนเอง 

รวมถึงปจจัยดึงดูด ไดแก ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว การเปนแหลงสินคาที่นาสนใจ ราคา

ถูก เปนตน ดังนั้น นักทองเที่ยวที่มีเพศ รายได แตกตางกัน จึงไมมีผลตอปจจัยจูงใจในการมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งปจจัยจูงใจภายใน และปจจัยจูงใจภายนอก 
 
 
 
  ระดับการศึกษา 

 ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมา 
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ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน และปจจัยจูงใจภายนอก 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  (เปนไปตามสมมติฐานที่ 2) 
 
  ทั้งนี ้ ระดับการศึกษานัน้เปนตัวแปรที่สําคัญที่มอิีทธิพลตอการตัดสินใจเดินทาง

ทองเที่ยว เนื่องจากคนที่ไดรับการศึกษาในระดับที่ตางกัน ยุคสมัยที่ตางกนั ระบบการศึกษาที่

ตางกันยอมจะมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณและความตองการที่ตางกันออกไป (ปรมะ สตะเวทิน, 
2539 : 105-109) ผลการวิจยัพบวา กลุมที่มกีารศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือตํ่า
กวา มีปจจัยจงูใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จงัหวัดสมุทรสงคราม นอยกวา กลุมที่มีการศึกษา
ระดับอนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเทา กลุมทีม่ีการศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุมทีม่ี

การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จึงเปนไปไดวาคนทีม่ีการศึกษาสูงหรือมีความรูดี จะมีความรู

กวางขวางใน หลาย ๆ เร่ือง สามารถเขาใจสารไดดี ดังนัน้ คนทีม่ีการศึกษาสูงอาจจะพิจารณา
ปจจัยจูงใจในการทองเทีย่วตางจากคนทีม่ีการศึกษาในระดับที่ตํ่ากวา ทั้งนี้อาจเปนเพราะคนทีม่ี

การศึกษาสูงตองการทองเทีย่วเพื่อแสวงหาความรู หรือติดตอธุรกิจ ประชุม สัมมนา เปนตน 
ในขณะที่คนทีม่ีการศึกษาระดับตํ่ากวาอาจจะตองการทองเทีย่วเพื่อการพักผอนหยอนใจโดยไมมี

เร่ืองของธุรกิจเขามาเกี่ยวของ จึงเปนไปไดวาคนที่มีการศึกษาในระดับที่แตกตางกนัออกไป จะมี
ปจจัยภายในและภายนอกที่สามารถจะจูงใจใหมาทองเที่ยวแตกตางกัน 
 

   อายุ อาชีพ 
ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุ อาชีพ แตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทอง 

เที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายใน ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตาม

สมมติฐานที่ 2) 
 

  ทั้งนี้ เปนเพราะเร่ืองของการทองเที่ยวเปนเร่ืองที่ประชาชนทุกวัย ทุกกลุมอาชีพ ให
ความสนใจอยูตลอดเวลา เพราะการทองเที่ยวเปนการพักผอนและชวยคลายเครียดจากการทํางาน
ที่เครงเครียดเปนประจํา จึงทําใหปจจัยจูงใจภายในที่มีอิทธพลในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิง

เกษตร จังหวัดสมุทรสงครามของนักทองเที่ยวนั้น ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับ
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  แตนักทองเที่ยวที่มีอายุ อาชีพ แตกตางกัน มีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยจูงใจภายนอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
(เปนไปตามสมมติฐานที่ 2) ทั้งนี้อายุเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองของ

ความคิดและพฤติกรรม ซึ่งผลการวิจัยพบวา กลุมที่มีอายุระหวาง 18-25 ป มีปจจัยจูงใจในการ
มาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปจจัยภายนอก นอยกวากลุมที่มีอายุต้ังแต 50 
ปข้ึนไป จึงเปนไปไดวาชวงอายุที่มีความแตกตางกันมากนี้ มีผลทําใหอิทธิพลในการจูงใจที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอกมีความแตกตางกันไปดวย สวนความแตกตางดานอาชีพนั้นก็ทําใหบุคคลมีทัศนคติ 
คานิยม และเปาหมายที่แตกตางกัน จึงทําใหนักทองเที่ยวที่มีอาชีพตางกัน มีปจจัยจูงใจจาก

ภายนอกแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจในการทองเที่ยว ดังที่ ฉลองศรี 
พิมลสมพงษ (2542 : 35-45) กลาวถึง กลุมอางอิง (Reference Group) ไววา เปน
กลุมที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็น ทัศนคติ ความชอบ และคานิยมของบุคคล ไมวาจะเปน 
ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนรวมงาน หรือบุคคลตาง ๆ ที่ติดตอกันในสังคม กลาวคือ กลุมอางอิงนี้
จะมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกพฤติกรรม การดําเนินชีวิต เพราะจะทําใหเกิดแนวคิดที่โนมเอียง
ใหคลอยตามได เพื่อการยอมรับของกลุม นั่นคือ คนเรามักจะยึดติดกับกลุมสังคมที่ตนสังกัดอยู
เปนกลุมอางอิง ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมใด ๆ ก็ตาม ดังนั้น เม่ือนักทองเที่ยวมี
อายุ และอาชีพที่คลายคลึงกัน หรืออยูในกลุมเดียวกัน มักจะคลอยตามกลุมในแงความคิด 
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวได ในขณะเดียวกันเม่ือนักทองเที่ยวมีอายุ 
และอาชีพ ที่แตกตางกัน จึงทําใหมีปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 
จากปจจัยจูงใจภายนอก แตกตางกันไปดวย  
  สมมติฐานขอท่ี 3 นักทองเท่ียวที่มีลักษณะประชากรแตกตางกัน มีความพึง
พอใจตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
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อายุ อาชพี รายได 

  ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุ อาชีพ รายได แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 3)  
 กลาวคือ ไมวานักทองเที่ยวจะมีอายุ อาชีพ รายได แตกตางกัน ก็จะไมมีผลตอความ
พึงพอใจตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

  เพศ ระดับการศึกษา 
 นักทองเที่ยวที่มีเพศ ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวเชิง
เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  (เปนไปตาม

สมมติฐานที่ 3)  

 

  ทั้งนี้ โดยปกติแลวเวลาที่นักทองเที่ยวจะเดินทางไปทองเที่ยวสถานที่แหงใดนั้น สวน

ใหญมักจะคิดฝน จินตนาการ และคาดหวังตอสถานที่แหงวาจะมีลักษณะภูมิประเทศ ทัศนียภาพที่

สวยงาม มีสภาพเสนทางการเขาถึงที่ดี มีความปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพียงพอ

กับความตองการของตน รวมทั้งกิจกรรมหลากหลายที่นาสนใจ และเมื่อนักทองเที่ยวไดเดินทางไป

ยังสถานที่แหงนั้นแลว จึงจะรับรูถึงลักษณะกายภาพของแหลงทองเที่ยว ไดสัมผัสกับสถานการณ

และส่ิงแวดลอมตาง ๆ รวมทั้งไดใชบริการ ไดประกอบกิจกรรมตาง ๆ ภายในแหลงทองเที่ยวแหง

นั้นแลว ก็จะเกิดความช่ืนชอบ ความประทับใจ หรือความพึงพอใจในระดับที่มากนอยแตกตางกัน

ไดตามความรูสึกของนักทองเที่ยวแตละคน แตเนื่องจากผูหญิงกับผูชายมีความแตกตางกันอยาง

มากทั้งในเร่ืองความคิด คานิยม และทัศนคติ อีกทั้งการศึกษาหรือความรู (Knowledge) ก็
เปนลักษณะอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผูรับสาร คนที่ไดรับการศึกษาในระดับที่ตางกันยอมจะมี
ความรูสึกนึกคิด อุดมการณและความตองการที่ตางกันออกไป (ปรมะ สตะเวทิน, 2539 : 105-

109) จึงทําใหความตองการ ความคาดหวัง ตลอดจนความพึงพอใจที่ไดรับจากการทองเที่ยว

แตกตางกันไปดวย ซึ่งในบางครั้งความคาดหวังของนักทองเที่ยวแตละคนอาจจะขึ้นอยูกับ

ประสบการณในอดีต การรับรู หรือความเขาใจไปเอง ดวยเหตุนี้จึงทําใหนักทองเที่ยวที่มีเพศ ระดับ

DPU



 167

 
  สมมติฐานขอท่ี 4 นักทองเท่ียวที่มีลักษณะประชากรแตกตางกัน มีทัศนคติตอ
การทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 
  อายุ อาชีพ รายได 
 ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มี อายุ อาชีพ รายได แตกตางกัน มีทัศนคติตอการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน (ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 4) 
 
 อาจกลาวไดวา อายุ อาชีพ รายได ไมสามารถนํามาอธิบายถึงความแตกตางของทัศน 
คติที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามของนักทองเที่ยวได อาจเปนเพราะเร่ือง
ของการทองเที่ยวเปนเร่ืองที่ประชาชนทั่วไปใหความสนใจอยูตลอดเวลา ดังนั้นการที่กลุมตัวอยาง
เลือกเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามในคร้ังนี้   ยอมจะมีพื้นฐานความรู 
ประสบการณตรง และพฤติกรรมที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน กลาวไดวา สังคมมนุษย

ประกอบดวยกลุมที่ตางชนิดกัน สวนใหญชีวิตที่รวมกันอยูทั้งหมดจะประกอบกันเปนแบบ

แผนปฏิบัติและมีพฤติกรรมรวมกันของกลุม เม่ือกลุมมีความสนใจมุงไปในทิศทางใด บุคคลสวน
ใหญในกลุมก็จะมีความสนใจในทางนั้นดวย (บลูมเมอร, Blumer : อางในเสถียร เชยประทับ, 
2531 : 25-26) ดังนั้น เม่ือกลุมตัวอยางมีอายุ อาชีพ รายได แตกตางกัน แตก็มิไดทําให
ทัศนคติที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามแตกตางกันตามไปดวย 
  
  เพศ ระดับการศึกษา 
 ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มีเพศ ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีทัศนคติตอการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
(เปนไปตามสมมติฐานที่ 4) 
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 ทั้งนี้ สอดคลองกับทฤษฎีความแตกตางของแตละบุคคล (Individual 
Differences Theory) ของเดอเฟอร (De Fleur, 1966 อางใน พีระ จิระโสภณ, 
2542 : 645-646)) ที่วา บุคคลมีความแตกตางกันในดานบุคลิกภาพและจิตวิทยา เปน
เพราะมีการเรียนรูจากสังคมที่แตกตางกัน ซึ่งจะสงผลใหบุคคลมีทัศนคติ คานิยม ความเชื่อและ
บุคลิกภาพที่แตกตางกัน นอกจากนี้ และยังสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหผูรับสาร

ตามลักษณะทางประชากร ที่วา ผูหญิงกับผูชายมีความแตกตางกันอยางมากทั้งเร่ืองความคิด 
คานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไว
แตกตางกัน นอกจากนี้ผูรับสารที่มีระดับการศึกษาที่ตางกัน ยอมจะมีผลทางดานทักษะการส่ือสาร 
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการสื่อสารที่ตางกันไปดวย (ปรมะ สตะเวทิน, 2539 : 105-
109) ดังนั้น เม่ือนักทองเที่ยวที่มีเพศและระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ก็ยอมที่จะมีทัศนคติตอ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกันไปดวย  
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

1. จากการวิจัยพบวา การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด 
สมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยว อยูในระดับนอย ดังนั้น ควรมีการเผยแพรขาวสารการ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ผานส่ือมวลชน ส่ือบุคคล 
และส่ือเฉพาะกิจ ใหมากข้ึน เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดการรับรูที่กวางขวางข้ึน พรอมกันนั้นควรมีการ
ใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกนักทองเที่ยว เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวเชิง
เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มากข้ึนตามมาดวย 

2. จากการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีตอการ 
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนั้น ในการรักษาระดับความพึงพอใจและระดับทัศน 
คติใหดีอยูเสมอ หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธการทองเที่ยวควรมีการส่ือสาร
ผานส่ือตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพราะส่ือนั้นสามารถช้ีแนะใหเกิดการทองเที่ยวได  
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3. รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร ควรใหการสง 
เสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม อยางจริงจัง และควรมีการอบรม
เกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวที่ดีใหแกผูประกอบการการทองเที่ยวเชิงเกษตร และชุมชนเกษตร 
เพื่อที่จะถายทอดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร แกนักทองเที่ยวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามตอไป 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
 

1. เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาเฉพาะความแตกตางของลักษณะทาง

ประชา 
กรของนักทองเที่ยวกับตัวแปรอ่ืน ๆ ดังนั้นควรมีการทดสอบสมมติฐานวาส่ือแตละชนิดมี

ความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืน ๆ หรือไม อยางไร 
2. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ จํากัดการศึกษาเฉพาะการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด 

สมุทรสงครามเทานั้น ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไปควรขยายพื้นที่การศึกษาออกไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ 
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการเปรียบเทียบกัน 

3. การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเฉพาะกลุมที่เปนนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น  

ดังนั้น จึงควรทําการวิจัยเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกัน ระหวางนักทองเที่ยวชาวไทยและ

ชาวตางชาติ เนื่องจากผูประกอบการในธุรกิจทองเที่ยวจําเปนที่ตองพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบ

สินคาและบริการของตนใหมี คุณภาพ  และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา

กลุมเปาหมายได ไมวาจะเปนชาวไทยหรือชาวตางชาติ อีกทั้งยังควรใหความสําคัญกับปจจัยที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมทองเที่ยวใหมากข้ึน เพื่อที่จะสามารถทํานายพฤติกรรมการทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวไดอยางแมนยํามากยิ่งข้ึน 

4. ควรมีการศึกษาในเชิงการสัมภาษณแบบเจาะลึกสําหรับผูประกอบการ สมาชิกใน 

ชุมชนเกษตรกร และบุคคลเกี่ยวของ ในลักษณะของการจัดการและมีสวนรวมในการทองเที่ยวเชิง

เกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม หรือจังหวัดอ่ืน ๆ เนื่องจากการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรนั้น  
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5. ควรมีการวิจัยงานทางดานทุนทางวัฒนธรรมของสินคาทางการเกษตร ของจังหวัด 

สมุทรสงครามหรือจังหวัดอ่ืน ๆ ที่กลายเปนสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)  
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง การรับรูขาวสาร ปจจัยจูงใจ ความพึงพอใจ และทัศนคติของนักทองเที่ยวเชิงเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม  

 
 

คําชี้แจง   กรุณาตอบโดยทําเคร่ืองหมาย  / ลงในชอง  [   ]  ที่ตรงกับคําตอบของทานตามความเปนจริง เพ่ือ
เปนประโยชนในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
 
ตอนที ่1   ลักษณะทางประชากรของนักทองเที่ยว 
 
1. เพศ    

[  ]  1.ชาย     [  ]  2. หญิง 
 

2. อายุ    
[   ]   1. 18 – 25 ป    [   ]   2. 26 – 33 ป 

  
[   ]   3. 34 – 41 ป    [   ]   4. 42  - 49 ป  
[   ]   5. 50 ปขึ้นไป  
 

3. ระดับการศึกษา 
[   ]   1. มัธยมศึกษาตอนตน หรือตํ่ากวา  [   ]   2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  

                                                                                                               หรือ
เทียบเทา 

[   ]    3. อนุปริญญา /ปวส. หรือเทียบเทา  [   ]   4. ปริญญาตรี  
[   ]    5. สูงกวาปริญญาตรี  
  

4.    อาชีพ 
 [   ]  1. นักเรียน / นักศึกษา    [   ]  2. ขาราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย / ทํางานสวนตัว   [   ]  4. พนักงานบริษัทเอกชน  [   ]  3. 
 [   ]  5. เกษตรกร      
 
5. รายไดสวนบุคคลตอเดือน  

[   ]    1. ไมเกิน  10,000  บาท   [    ]      2. 10,001 – 20,000  
บาท 
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[   ]    3. 20,001 – 30,000 บาท   [    ]      4. 30,001 – 
40,000  บาท 

[   ]    5. 40,001 บาทขึ้นไป 
 
ตอนที่ 2  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ของนกัทองเที่ยว 

 
1.    การเดินทางมาเที่ยวในคร้ังนี้ทานเดินทางมากับใคร 
 [   ]  1. มาคนเดียว     

[   ]  2. มากับครอบครัว / ญาติ   
 [   ]  3. มากับเพื่อน    
 
2.    ลักษณะการเดินทางมาเที่ยวในคร้ังนี้  
 [   ]  1. มากันเอง     

[   ]  2. มากับบริษัทนําเที่ยว 
 [   ]  3. มากับสถาบันการศึกษา / องคกร  
 
3.   ทานเคยเดินทางมาเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จ. สมุทรสงคราม หรือไม (ไมนับคร้ังนี้) 
 [   ]   1. เคยมาแลว   

[   ]   2. ไมเคย 
 

4. ระยะเวลาท่ีใชเท่ียวชมในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จ. สมุทรสงคราม  
[   ]  1.  ตํ่ากวา 1 ชั่วโมง   [   ]  2. 1 - 2 ชั่วโมง 
[   ]  3.  2 – 3 ชั่วโมง   [   ]  4.  3 ชั่วโมงขึ้นไป 
 

5. ในการทองเที่ยวเชิงเกษตรคร้ังนี้ ทานเสียคาใชจายท่ีใชในการมาเที่ยวท้ังหมดประมาณเทาไร 
[   ] 1. ตํ่ากวา 1,000 บาท   [   ] 2. 1,001 – 2,000 บาท 
[   ] 3. 2,001 – 3,000 บาท   [   ] 4. มากกวา 3,001 บาท 
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ตอนที ่3    การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่ือตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 
โดยกําหนดให  มาก = 5-6 คร้ัง/เดือน 
          ปานกลาง = 3-4 คร้ัง/เดือน 
          นอย = 1-2 คร้ัง/เดือน 
 

ประเภทส่ือ มาก
(5-6 ครั้ง/
เดือน) 

ปานกลาง
(3-4 ครั้ง/
เดือน) 

นอย 
(1-2 ครั้ง/
เดือน) 

ไมเคยเลย

 

1. ส่ือมวลชน     
    1.1  โทรทัศน     
    1.2  วิทยุ     
    1.3 หนังสือพิมพ     
    1.4 นิตยสาร / วารสาร     
    1.5 อินเตอรเน็ต      
2. ส่ือบุคคล     
     2.1 สมาชิกในครอบครัว     
     2.2 ญาติพี่นอง     
     2.3 เพ่ือนฝูง     
  2.4 เจาหนาที่ของการทองเที่ยว 
แหงประเทศไทย, สํานักงานการเกษตร   

    

  2.5 บริษัทนําเที่ยว,มัคคุเทศก      
3. ส่ือเฉพาะกิจ     
  3.1 โปสเตอร     
  3.2 ปายกลางแจง     
  3.3 นิทรรศการ        
  3.4 ศูนยบริการนักทองเที่ยว          
  3.5 เอกสารแนะนําการทองเที่ยว / แผน
พับ 
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ตอนที่ 4 ปจจัยจูงใจในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ปจจัยจูงใจตอไปนี้ มีสวนทําใหทานเลือกเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มากนอยเพียงใด 
 

ปจจัยจูงใจ มาก
ที่สุด 

มาก  ปาน 
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ปจจัยภายใน      
1.1 ตองการพักผอน / ผอนคลายความตึงเครียด       
1.2 ตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน / ฆาเวลา      
1.3 ตองการหลีกหนีจากความซ้ําซากจําเจในชีวิตประจําวัน      
1.4 ตองการไดอยูใกลชิดกับธรรมชาติ (พื้นที่ทางการเกษตร)      
1.5 ตองการเรียนรูและหาประสบการณแปลกใหมทางการเกษตร 
เชน การเก็บเก่ียวพืชผลและแปรรูป การแสดงงานฝมือตาง ๆ ฯลฯ 

     

1.6 ตองการเขารวมกิจกรรมทางการเกษตรที่นาสนใจ เชน การได
ทดลองทําการเกษตรและเก็บเก่ียวผลผลิตดวยตนเอง ฯลฯ 

     

1.7 ตองการพบปะเพื่อน / ผูคนใหม      
1.8 ตองการมาเพื่อติดตอธุรกิจ/ศึกษาดูงานเพื่อไปประกอบอาชีพ      
1.9 ตองการไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน      
2. ปจจัยภายนอก      
2.1การโฆษณาประชาสัมพันธเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ผานส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร ฯลฯ 

     

2.2 ไดรับการชวนหรือแนะนําจากเพื่อนฝูง      
2.3 ไดรับการชวนหรือแนะนําจากสมาชิกในครอบครัว / ญาติ      
2.4 ไดรับการแนะนําจากบริษัททัวร / การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย 

     

2.5 สภาพส่ิงแวดลอม และบรรยากาศที่สวยงามเปนธรรมชาติ      
2.6 ความมีชื่อเสียงของแหลงทองเที่ยว      
2.7 คาใชจายในการทองเที่ยวไมแพง      
2.8 สินคาทางการเกษตรมีราคาถูก      
2.9 เปนจุดเดินทางผานจึงแวะมาทองเที่ยว      
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ตอนที่ 5  ความพึงพอใจที่มีตอการทองเทีย่วเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 

  
ทานมีความพึงพอใจจากการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม มากนอยเพียงใด 

 

                                    มาก  ปาน ระดับความพึงพอใจ มาก นอย นอย

 
                      ขอความ 

ที่สุด กลาง ที่สุด 

1. ทัศนียภาพและสภาพแวดลอมที่สวยงาม เปนธรรมชาติ      
2. มีความเปนเอกลักษณและโดดเดนของพ้ืนที่      
3. การจัดเสนทางนําชมมีความสะดวก / ปลอดภัยตอการเที่ยวชม      
4. ผูคนในทองถ่ิน มีอัธยาศัยดี และเปนมิตร      
5. มีปายบอกทาง / สัญญาณจราจรชัดเจน ในการเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร 

     

6. สถานที่จอดยานพาหนะ เชน รถ เรือ  มีความปลอดภัย      
7. มีที่นั่งพักผอนจัดไวบริการตามจุดตาง ๆ อยางเหมาะสม      
8. มีหองน้ําเพียงพอ / สะอาด ถูกสุขลักษณะ      
9. มีเอกสารแนะนําการทองเที่ยว / แผนพับที่ใหขอมูลเก่ียวกับ
การทองเที่ยวเชิงเกษตรไดอยางชัดเจน 

     

10. เจาหนาที่นําชมมีความรู ความสามารถในการนําชมแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนอยางดี 

     

11. แหลงทองเท่ียว มีบริการรานอาหารที่มีราคาเหมาะสม      
12. แหลงทองเท่ียวมีบริการนํ้าด่ืมที่สะอาด / เพียงพอ      
13. ผลผลิตทางการเกษตรท่ีนํามาจําหนายมีราคาเหมาะสม      
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ตอนที ่6  ทัศนคติของทานที่มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ทานมีทัศนคติอยางไรเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม 
                                             ระดับของทัศนคติ
             ขอความ 

เห็นดวย เห็นดวย ไม
แนใจ 

ไมเห็น ไมเห็นดวย
อยางย่ิง ดวย อยางย่ิง 

1. ทานเห็นวาการทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนทางเลือกใหมของ

การทองเท่ียว ที่คํานึงถึงทรัพยากรทางการเกษตรและ

ส่ิงแวดลอม  

     

2. ทานเห็นวาการทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนเพียงการสราง

สินคาตัวใหมทางการทองเที่ยวเพ่ือใหคนสนใจเทานั้น 
     

3. ทานเห็นวาการทองเที่ยวเชิงเกษตร ไมสามารถชวย
อนุรักษแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได 

     

4. ทานเห็นวาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จ. สมุทรสงคราม 
มีบรรยากาศเหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ 

     

5. ทานเห็นวาการทองเที่ยวเชิงเกษตร จ. สมุทรสงคราม 
ทําใหนักทองเท่ียวมีความรู และมีโอกาสไดสัมผัสกับ

ธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวอยางแทจริง 

     

6. ทานเห็นวาไมควรมีการสนับสนุนใหชุมชนในทองถ่ินเขา
ไปมีสวนรวมในการดูแลจัดการในแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 
เพราะชาวบานไมมีความรู ความสามารถเพียงพอ 

     

7. ทานเห็นวาการจัดใหมีแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร  
จ. สมุทรสงคราม จะทําใหเกษตรกรในทองถ่ินมีรายได

เพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากรายไดในภาคการเกษตร 

     

8. ทานเห็นวาการมีจํานวนนักทองเที่ยวมากเกินไป จะทํา
ใหแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จ. สมุทรสงคราม เกิดความ
เส่ือมโทรมไดงาย 

     

9. ทานเห็นวาการจัดใหชมสาธิตการแปรรูปทางการเกษตร
ของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จ. สมุทรสงคราม เพื่อให
นักทองเที่ยวชมน้ัน สามารถสรางความประทับใจใหแก

นักทองเที่ยวไดเปนอยางดี 

     

10. ทานเห็นวาการทองเที่ยวเชิงเกษตรจะประสบ      
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         ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ภูมิศาสตร 
 
ขนาดและทีต้ั่ง 

จังหวัดสมุทรสงคราม เปนจังหวัดที่มีพื้นที่นอยที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมด

ประมาณ 416.707 ตารางกิโลเมตร หรือ 260,442 ไร ประมาณรอยละ 0.08 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ต้ังอยูภาคกลางตอนลางของประเทศไทย โดยต้ังอยูริมฝงทะเลอาวไทย บริเวณปากแมน้ําแมกลอง

ระหวางเสนรุงที่ 13 - 14 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 99 - 101 องศาตะวันตก อยูหางจากกรุงเทพฯ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามเสนทางรถยนต 65 กิโลเมตร (ธนบุรี-ปากทอ) ทางรถไฟ 65 

กิโลเมตร (ไปส้ินสุดที่สถานีแมกลอง ตามเสนทางวงเวียนใหญ - มหาชัย – แมกลอง) 

 
อาณาเขต 
  ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมทุรสาคร โดยมีลําคลองดอนมะ
โนรา และรางหาตําลึง ในเขตทองที่อําเภอบางคนท ีและอําเภอเมืองสมุทรสงครามเปนแนวแบง
เขต 
  ทิศใต   ติดตอกับอาวไทย บริเวณปากแมน้าํแมกลอง และจังหวัด
เพชรบุรี 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับจังหวัดสมุทรสาครที่คลองพรมแดน ทองที่อําเภอ
เมือง 
  ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี โดยมลํีาคลองวัด
ประดูเปนแนวแบงเขตในทองที่อําเภออัมพวา 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบลุม มีแมน้ําแมกลองไหลผานตอนกลางของ

พื้นที่ตามแนวเหนือ -ใต ผานอําเภอบางคนที อําเภออัมพวา สูอาวไทยที่บริเวณปากแมน้ํา ในเขต
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ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศสวนใหญจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม พายุดีเปรสช่ัน และพายุใตฝุน
หรือโซนรอน ในหนึ่งปม ี3 ฤดู คือ 
  - ฤดูรอน ชวงกลางเดือนกุมภาพันธ - กลางเดือนพฤษภาคม 
  - ฤดูฝน ชวงกลางเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 
  - ฤดูหนาว ชวงเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนกมุภาพันธ 
 
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามสามารถแบงสภาพน้ําได 3 เขต คือ  

1. เขตน้ําเค็ม เปนพื้นที่ริมฝงทะเลเขามาประมาณ 3 กิโลเมตร สภาพน้ําเปนน้ําเค็ม ได 
แก พื้นที่ในเขตอําเภอเมืองสมุทรสงคราม 

2. เขตน้ํากรอย เปนพื้นที่ถัดจากเขตน้ําเค็มข้ึนมาประมาณ 3 กิโลเมตร สภาพน้ําเปน
น้ํา 

กรอย ไดแก พื้นที่ในเขตอําเภออัมพวา และเขตอําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
3. เขตน้ําจืด เปนพื้นที่ถัดจากเขตน้ํากรอย สภาพน้ําเปนน้ําจืดที่สามารถนํามาใช 

ประโยชนในการอุปโภคและบริโภค ไดแก พื้นที่ในเขตอําเภออัมพวาตอนเหนือ และอําเภอบาง
คนทีทั้งหมด 

พื้นที่ทั้งหมด 260,442 ไร ประกอบดวยอําเภอเมืองฯ จํานวน 105,661 ไร อําเภอ
อัมพวา จํานวน 106,352 ไร อําเภอบางคนท ีจํานวน 48,429 ไร 
 
ขอมูลการปกครอง 
  จังหวัดสมุทรสงคราม แบงการปกครองออกเปน 3 อําเภอ 36 ตําบล 284 หมูบาน 
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การบริหารราชการสวนทองถิ่น มี 4 รูปแบบ ไดแก 
1. องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง คือ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม 
2. เทศบาล 5 แหง คือ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เทศบาลตําบลกระดังงา 

เทศบาล 
ตําบลบางนกแขวก เทศบาลตําบลอัมพวา เทศบาลตําบลเหมืองใหม 

3. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 33 แหง แยกเปน อําเภอเมืองจังหวัด
สมุทรสงคราม 10 อบต. อําเภอบางคนที 12 อบต. และอําเภออัมพวา 11 อบต. 

เม่ือส้ินป พ.ศ. 2544 จังหวัดสมุทรสงครามมีประชากรทั้งส้ิน 204,406 คน เปน
ชาย 99,151 คน และหญิง 105,255 คน ประชากรชายคิดเปนรอยละ 48.51 ของ
ประชากรทั้งหมด และประชากรหญิงคิดเปนรอยละ 51.49 ของประชากรทั้งหมด ประชากรที่
อาศัยอยูในเขตเทศบาล 47,817 คน หรือคิดเปนรอยละ 23.39 สวนที่เหลือ 156,589 คน 
หรือรอยละ 76.61 อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล 

จํานวนครัวเรือน ทั้งหมด 38,028 ครัวเรือน ประกอบดวยอําเภอเมืองฯ จํานวน 17,151 

ครัวเรือน อําเภออัมพวา จํานวน 12,587 ครัวเรือน อําเภอบางคนที จาํนวน 8,290 ครัวเรือน 
 
การประกอบอาชีพ 
 ประชาชนสวนใหญ รอยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม ไดแก การทํา

สวนมะพราว การทําสวนผลไม ล้ินจี่ สมโอ กลวย พืชผักตาง ๆ ทําประมงและทํานาบางเล็กนอย 

 อุตสาหกรรมที่ สําคัญของจังหวัด  ไดแก  อุตสาหกรรมอาหาร  และ  เคร่ืองด่ืม 

อุตสาหกรรมน้ําปลา น้ําตาลสด ผานระบบการฆาเช้ือ (สเตอรีไลน) น้ําตาลมะพราว อุตสาหกรรม

ผลิตอาหารสัตว แปรรูปสัตวน้ํา อุตสาหกรรมแปรรูปไม อุตสาหกรรมหองเย็น ซอมเคร่ืองยนต 

อุปกรณเคร่ืองและเรือ ฯลฯ 

 
ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงน้ําและสภาพทางเศรษฐกิจ 
 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญที่สุดของจังหวัดไดแก  แมน้ําแมกลอง ซึ่งตนน้ําเกิดจาก

แควนอยและแควใหญในจังหวัดกาญจนบุรี  ไหลผานจังหวัดราชบุรีและไหลลางสูอาวไทยที่จังหวัด

สมุทรสงคราม  มีความยาวทั้งส้ิน 520 กิโลเมตร  และชวงที่ไหลผานจังหวัดสมุทรสงครามมีความ
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การคมนาคมและขนสง 
แตเดิมประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามอาศัยแมน้ํา  ลําคลอง  ทองรองสวนเปน

เสนทางคมนาคม  ปจจุบันมีทางรถไฟและทางหลวางแผนดินตัดผาน  จึงทําใหสามารถติดตอกับ

จังหวัดใกลเคียงและกรุงเทพมหานครไดสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 การโทรศัพทในปงบประมาณ 2544 มีชุมสายโทรศัพท 7 แหง มีจํานวนหมายเลขทั้งส้ิน 

15,544 เลขหมาย  การไปรษณียโทรเลข ในปงบประมาณ 2544 มีที่ทําการไปรษณียโทรเลขจํานวน 

3 แหง ครอบคลุมในทุกอําเภอ 

 
การสาธารณูปโภค 
 จังหวัดสมุทรสงครามไดรสับการบริการฟฟาจากสํานักงานไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

สมุทรสางคราม ซึ่งไดรับกระแสไฟฟามาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  โดยสามารถ

ใหบริการประชาชนไดครบทุกพื้นที่  ทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง  โดยในปงบประมาณ 2544 มี

ผูใชไฟฟาทั้งส้ิน 41,221 ราย  ลดลงจากปงบประมาณ 2543 รอยละ 2.07 (ปงบประมาณ 2543 มี

จํานวนผูใชไฟฟา 40,383 ราย)  สําหรับปริมาณการใชไฟฟาของจังหวัดมีทั้งส้ิน 237,980,215.44 

หนวย 

 การประปาในจังหวัดสมุทรสงคราม มีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ การประปาจังหวัด

สมุทรสงครามและการประปาเทศบาลตําบลอัมพวา ในปงบประมาณ 2544 มีผูใชน้ําประปา 

11,132 ราย ปริมาณการใชน้ําประปาจํานวน 4,552,083 ลูกบาศกเมตร โดยไมรวมปริมาณน้ําที่

จายเพื่อสาธารณะประโยชนและร่ัวไหล 

 
การบริการทางดานสังคม 
 ในปการศึกษา 2544 จังหวัดสมุทรสงคราม มีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัด 93 แหง สังกัดกรมสามัญศึกษา 9 แหง สังกัดสํารักงานคณะกรรมการศึกษา

เอกชน 11 แหง  สังกัดกรมอาชีวะ 3 แหง สังกัดเทศบาล 8 แหง มีจํานวนนักเรียนระดับอนุบาลและ

เด็กเล็ก 6,102 คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 17,004 คน ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 10,085 คน 

และระดับอาชีวศึกษา จํานวน 4,188 คน 
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 ทางดานการศาสนา  ประชากรสวนใหญคิดเปนรอยละ 98.9 นับถือศาสนาพทุธ 

รองลงมานับถอืศาสนาคริสตและศาสนาอิสลามมีเพียงเล็กนอย ในป 2544 จังหวัดสมุทรสงคราม   

มีจํานวนวัดทัง้สิน 109 วัด มีจํานวนพระภิกษุ 1,817 รูป จํานวนสามเณร 111 รูป 

ทางดานสาธารณสุข ในปงบประมาณ 2544  จังหวัดสมทุรสงคราม    มีโรงพยาบาล

ทั่วไปขนาด 460 เตียง 3 แหง โรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง 2 แหง มีสถานีอนามัยทั้งส้ิน 50 

แหง มีแพทย จํานวน 47 คน ทันตแพทย 14 คน พยาบาล 513 คน โดยมีอัตราสวนประชากรตอ 

แพทย 1 คน เทากับ 4,349 อัตราสวนประชากรตอทนัตแพทย 1 คน เทากับ 14,600 

 
สถานที่ที่นาสนใจ 
 

 สถานที่ทองเท่ียว 
1. ดอนหอยหลอด  เปนดินดอนที่เกิดข้ึนที่ปากน้ําแมกลอง เปนสถานที่ที่มีหอยหลอด

อาศัยอยู ในขณะที่น้ําทะเลข้ึน  น้ําจะทวมพื้นที่บริเวณนี้ เมื่อน้ําลดดอนจะโผลเปนที่กวาง สวนมาก

จะมีประชาชนมาเที่ยวในราวเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน 

2. ออรคิดฟารม  ต้ังอยูริมถนนสมุทรสงคราม – บางแพ  อ.อัมพวา เปนสถานที่

ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มีสวนกลวยไมและสวนผีเส้ือที่สวยงาม ใหนักทองเที่ยวไดมาเที่ยวชม 

นอกจากนี้ยังจําหนายของที่ระลึก และของฝากมากมาย เปดใหนักทองเที่ยวเยี่ยมชม ต้ังแต 08.00 

– 11.00 น. 

 3. ทองเท่ียวทางลําน้ําแมกลอง เที่ยวชมการดําเนินชีวิตริมฝงของชาวแมกลอง ซึ่งมี

วิถีชีวิตแบบเรียบงาย  และเปนธรรมชาติ ชามโบราณสถานที่สําคัญทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธ และ

ศาสนาคริสตตามริมน้ํา สําหรับการทองเที่ยวชมนั้น สามรรถนั่งเรือเที่ยวชมโดยนั่งเรือที่ทาเทียบเรือ 

ตามแหลงชุมชนริมน้ําแมกลอง เชนวัดเพชรสมุทรวิหาร อ.เมือสมุทรสงครา ตลาดริมน้ํา อ.อัมพวา 

และ อ. บางคนที 

 4. ตลาดน้ําทาคา  ตลาดลอยน้ําที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตริมน้ําของชาวบานแบบ   

ไทย ๆ เปนตลาดน้ําเกาแกจากอดีตที่ยืนยงถึงปจจุบัน  ซึ่งจังหวัดไดพัฒนาใหมีส่ิงอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ แกนักทองเที่ยวครบครัน อยูที่ ต.ทาคา อ.อัมพวา (มีในวันข้ึนหรือแรม 2 คํ่า 7 คํ่า 

และ 12 คํ่าชวงเวลา 07.00 ถึง 12.00 น.) 

 5. ตลาดน้ําอัมพวา  หรือตลาดน้ําบางจากหนาวัดบางจาก  เทศบาลตําบลอัมพวา   

อ.อัมพวา (มีนัดทุกชวงเวลา 06.00 น. ถึง 11.00 น.) 
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 6. ตลาดน้ําบางนอย เทศบาลตําบลกระดังงา อ.บางคนที (มีวันข้ึนหรือแรม 3 คํ่า 8 

คํ่า และ 13 คํ่า ชวงเวลา 06.00 น.  ถึง  11.00 น.) 

 

 
 ประวัติศาสตรนาศึกษาและทัศนาศิลปกรรม 

1.  อุทยานพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  
ต้ังอยูที่อําเภออัมพวา จัดสรางข้ึนเพื่อเปนอนุสรณสถานอันเปนนิวาศสถานที่พระบรมสมภพใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ภายในอุทยานมีลานแสดงละคร และโขนกลางแจง  

กลุมอาคารทรงไทย 5 หลัง บริเวณพื้นที่ปลูกและตกแตงดวยพันธุไมในวรรณคดี  และบริเวณริมน้ํา 

 2.  คายบางกุง   ต้ังอยูบริเวณวัดบางกุง ม.4 ต.บางกุง อ.บางคนที เปนคายทหารหรือ

ที่มีชื่อปรากฏอยูในพงศาวดารชาติไทยเปนที่สถานที่ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรที่เกิดวีรกรรม

ของชาวแมกลอง  ระหวางตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงธนบุรี  ซึ่งทหาร ไทย  - จีน โดยการ

นําสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชรวมรบขับไลกองทัพพมา  ภายในมีการสรางศาลพระเจาตากสิน

และอนุสาวรียเปนอนุสรณ  นอกจากนี้มีโบสถศาลเจาพอดําที่มีลักษณะพิเศษ โดยถูกปกคลุมดวย

ตนไทรทั้งหลังเปนส่ิงแปลกที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไปเยี่ยมชม 

 3.  หลวงพอโตวัดเจริญสุธาราม   ต้ังอยูที่อําเภอบางคนที  มีองคพระประธาน

ศักด์ิสิทธิ์ประดิษฐานอยูในพระอุโบสถ  คือ  หลวงพอโต  เปนพุทธปฏิมากรเปนพระพุทธรูปปางมาร

วิชัยสมัยสุโขทัยเปนปูชนียวัตถุโบราณแหงกรมศิลปากร  ขนาดหนาพระเพลากวาง 1.79 เมตร  

สวนสูงจากพื้นรองรับประทับนั่งถึงยอดพระจุฬามณี 2.09 เมตร 

 4.  วัดจุฬามณี  ต้ังอยูริมคลองอัมพวา  ตําบลบางชาง  อําเภออัมพวา เปน

โบราณสถานสรางในสมัยพระเจาอูทอง  หลังวัดเปนศิลาสถานเดิมของสมเด็จพระอมรินทรามาตย  

และสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย  พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 

 5.  วัดใหญ   ต้ังอยูริมแมน้ําแมกลอง   ตําบลแมกลอง  อําเภอเมืองสมุทรสงครามเปน

ที่วัดที่สรางต้ังแตโบราณ  สันนิษฐานวาคงจะสรางในสมัยเดียวกับวัดเพชรสมุทรวรวิหาร  เจาพระ

จารัตนาธิเบศสมุหนายก  ในรัชกาลที่ 2 ไดบูรณะปฏิสังขรณอุโบสถหลังใหมดวยฝมือชางหลวง  วัด

นี้เก็บรักษากลองใหญซึ่งเลากันวาลอยน้ํามา แปละประชาชนไดนําข้ึนไว ณ วัดใหญแหงนี้ 

 6.  หลวงพอบานแหลม  (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร)  เปนพระพุทธรูปยืนอุมบาตรขนาด

สูง 167 เซนติเมตร  สรางตามแบบศิลปกรุงสุโขทัยตอนปลาย   เปนพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัด

สมุทรสงครามเคารพนับถือมาก  ต้ังอยูตําบลแมกลอง อําเภอเมือง 
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 7.  วัดอัมพวันเจติยาราม  ต้ังอยูที่ตําบลอัมพวา  เปนพระอารามหลวงช้ันโท  วัดนี้มี

ความสําคัญที่มีความเช่ือกันวาบริเวณที่สรางพระปรางคในวัดนั้น  เปนพระตําหนักเดิมของสมเด็จ

พระอัมรินทรามาตยพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  และเปน

ประสูติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 

 8.  อนุสรณสถานแฝดสยามอิน – จัน  ต้ังอยู ม.4 ต.ตลาดใหญ   อ.เมือง

สมุทรสงครามอยูหางจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  ตามทางหลวงหมายเลข 3092  

ประมาณ  3  กิโลเมตร 

 อิน – จัน  เกิดที่ ต.แมกลอง อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  บริเวณฝงแหลมใหญของปาก

คลองแมกลอง  เปนฝาแฝดตัวติดกัน (Siamese  Twin)  คูแรกที่ชาวโลกรูจัก  และมีชีวิตอยูรวมกัน

นานถึง 63 ป สามารถสืบทอดทายาทได  เปนวิถีชีวิตฝาแฝดที่ควรคาแกการรักษา 

 9.  พิพิธภัณฑเรือหลวงแมกลอง เรือหลวงแมกลองเปนเรือรบที่ประจําการนานที่สุด

ของกองทัพะรือเปนเวลาถึง 60 ป โดยวันที่ 24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2479  ถือเปนวันเกิดเรือหลวงแม

กลอง  หลังจากตอเรือที่อูตอเรือใน  ประเทศญ่ีปุนเสร็จแลวไดเดินทางถึงกรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 26 

กันยายน  พ.ศ. 2480  และกองทัพเรือไดสงเรือหลวง แมกลองไปใหชาวแมกลองไปใหชาวแมกลอง 

จัดพิธีฉลองที่แมน้ําแมกลอง  เมื่อวันที่ 3-6  กุมภาพันธ  พ.ศ 2481  มีขาราชการ พอคา  และ

ประชาชนมาเยี่ยมชมเปนจํานวนมากทุกวัน 

 10. บานเบญจรงค  ต้ังอยูถนนสมุทรสงคราม – บานแพ  หางจากตัวเมือง

สมุทรสงครามจะมีระยะทางแยกเล้ียวซายเขาไปประมาณ 300  เมตร  เปนแหลงผลิตเคร่ืองถวย

ชามเบญจรงคที่มีความงดงาม  แสดงถึงฝมืออันปราณีต  และแฝงถึงศิลปกรรมของประเทศไทย  

เหมาะแกการซื้อหาไปเปนของฝาก   หรือของตกแตงบาน 

 11.  ภาพฝาผนังนูนวัดบางกระพอม   ต้ังอยูที่ตําบลอัมพวา  อําเภออัมพวา  เปน

จิตรกรรมที่อยูรอบ  ๆ  ดานในวิหารวัดบางกระพอม   และวิหารแหงนี้ยังเปนที่ประดิษฐานรอยพระ

บาทจําลองทั้งส่ีรอยซ่ึงสรางในสมัยกรุงธนบุรี  สวนจิตรกรรมฝาผนังนูนเปนภาพที่มีฝมือประณีต

ยอดเยี่ยมและงดงามมาก  แบงเปน  4  ดาน  คือ ดานที่หนึ่งกลาวถึงพระพุทธบาททั้ง 5 แหง ดานที่

สองเปนภาพพุทธประวัติพระพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน ดานที่สามเปนภาพพระพุทธเจาเสด็จ

ปรินิพพานไปแลว 7 วัน ดานที่ส่ีเปนภาพพุทธประวัติรวม  ๆ คือภาพตอนตรัสรู ภาพตอนไดอัคร

สาวก 

 12.  วัดเขายี่สาร    ต้ังอยูตําบลยี่สาร  อําเภออัมพวา  เปนวัดเกาแกสันนิษฐาน

วาสรางมาแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  กรมศิลปากรไดจดทะเบียนข้ึนเปนโบราณสถาน  ส่ิงที่
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งานเทศกาลและงานประเพณ ี
- งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จัดข้ึนในชวง 

ตนเดือนกุมภาพันธ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ รัชกาลที่ 2  

- งานวันลิ้นจี่และของดีสมุทรสงคราม จัดข้ึนในชวงเดือนเมษายน ที่บริเวณ 

หนาศาลากลางจังหวัด (จัดเปนบางป ข้ึนอยูกับผลผลิตของล้ินจี่) 

- งานนมัสการและสรงน้ําหลวงพอบานแหลม จัดข้ึนในวันที่ 13-19 เมษายน 

ของทุกปที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 

- งานตะวันรอนดอนหอยหลอด จัดข้ึนในเดือนพฤษภาคมของทุกป ที่บริเวณ 

ดอนหอยหลอด ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง 

- งานวันสมโอขาวใหญสมุทรสงคราม จัดข้ึนในชวงเดือนสิงหาคมของทุกป ที่ 

บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด 

- งานเทศกาลกินปลาทู จัดข้ึนในชวงเดือนธันวาคมของทุกป ที่บริเวณหนาศาลา 

กลางจังหวัด 
 
สินคาพื้นเมือง 

- ผลไม ล้ินจี่ สมแกว และสมโอพันธุขาวใหญ จังหวัดสมุทรสงครามเปนจังหวัดที่ 

อุดมสมบูรณ มีผลไมหลายชนิด บริเวณที่ปลูกกันมากไดแก อําเภอบางคนที มีสวนล้ินจี่ สมแกว สม

โอ และองุนอยูมาก นักทองเที่ยวสามารถหาซื้อไดทั่วไป หรือหากจะตองการชมสวนก็ควรเดินทาง

โดยเรือทางเขาไปชมตามสวนตาง ๆ ได โดยติดตอเรือที่ทาเรือหนาเมืองได 

- น้ําตาลมะพราว บริเวณสองขางทางสมุทรสงคราม-บางคนที มีการทําน้ําตาล 

มะพราวเปนอาชีพสําคัญอยางหนึ่ง ปจจุบันมีเตาเค่ียวน้ําตาลมะพราวที่ เปนที่นิยมของ

นักทองเที่ยว 5 แหง คือ 1. เตาหวาน 2. เตาตาลดี 3. เตาทวี 4. เตากาหลง 5. เตาไทยเดิม ชวงเวลา

ที่มีการเค่ียวน้ําตาลคือ ประมาณ 08.30-12.00 น. ตอนเชาชาวบานจะออกไปเก็บน้ําตาลจากตน

มะพราวที่ทําภาชนะรองรับําไวแลว นํามาเค่ียวในกระทะใบใหญจนแหง นอกจากนักทองเท่ียวจะ

ไดชมวิธีการเค่ียวน้ําตาลมะพราวแลว ยังสามารถชมสภาพความเปนอยูของชาวบานไดดวย 

- กะปคลองโคน เปนกะปที่ข้ึนชื่อที่สุดของจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถหาซ้ือได 

DPU



 199

ทั่วไป นอกจากนั้นยังมีสินคาประเภทอาหารทะเลแหงจําหนายอีกมากมาย 

 

 
 

สถานทีท่องเที่ยวเกษตรของจังหวัดสมทุรสงคราม 
 

1. การเค่ียวน้าํตาลมะพราว 
กลุมแมบานเกษตรกรดาวโดง ต.ดาวโดง อ.เมืองสมุทรสงคราม 

คุณเปร่ือง มรรคทรัพย โทร.0-3471-4900  
2. การทําสวนสมโอปลอดสารพษิ 
กลุมปรับปรุงคุณภาพสมโอบางพรม ต.บางพรม อ.บางคนที 

อาจารยสมทรง แสงตะวัน โทร.0-3476-1985 
3.การแชอ่ิมผลไม ไดแก บอระเพ็ด, สมโอ, ตําลึง และมะนาว 
กลุมแมบานเกษตรกรบางพรม ต.บางพรม อ.บางคนท ี

คุณฉวีวรรณ หัตถกรรม โทร.0-3476-2084 
4. การเลีย้งปลาทับทิมในกระชังในแมน้ําแมกลอง 170 กระชัง (*ยกเลิกการใหบริการ) 
ต้ังอยูทีก่อกวงฮวดฟารม ต.บางนกแขวก อ. บางคนท ี

คุณวรชัย แสงวนิช โทร.0-3476-1975, 0-3476-1978 
5. การทําน้าํพริก และขนมไทย และการพักแบบ HOME STAY ทองเท่ียวเกษตร 
กลุมแมบานเกษตรกรเทิดไทรวมใจ ต.เหมืองใหม อ.อัมพวา 

คุณทองหอ สุดสวาท โทร.0-3473-5106  

คุณทองหยิบ แกวนิลกุล โทร.0-3473-5073 
6. การทําวุนน้ํามะพราว 
กลุมแมบานเกษตรกรวัดประดู ต.วัดประดู อ.อัมพวา 

คุณเอมอร ชื่นสกุล โทร.0-3473-5243 
7. การทําแชมพูสมุนไพร และผลิตภณัฑอาหารทะเล 
กลุมแมบานเกษตรกรบางจะเกร็ง ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม 

คุณภัคพร ชื่นสงวน โทร.0-3471-4409 
8. การอนรุักษชายทะเล 
กลุมเยาวชนเกษตร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 อ.เมืองสมุทรสงคราม 
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9. การอนรุักษตลาดน้าํทาคา 
กลุมแมบานเกษตรกรตลาดน้ําทาคา ต.ทาคา อ.อัมพวา 

คุณอุไร เทียมสมชาติ โทร.0-3474-9380, 0-1406-1328 
10. การอนุรกัษแมวไทย 
กลุมอนุรักษแมวไทย อ.อัมพวา 

กํานนัปรีชา พคุะบุตร โทร.0-3473-3284 
11. การทํานาเกลือ 
กลุมแมบานเกษตรกรบางแกว ต.บางแกว อ.เมืองฯ 

คุณณัชญา เพช็รพุม โทร.0-3471-3730 
12. กลุมยอมผาจากเปลอืกไม หมูบานเขายี่สาร 
กลุมบานมัดยอมสีธรรมชาติบานเขายี่สาร ต.ยี่สาร อ.อัมพวา 

อาจารยสิริอาภา รัชตะหิรัญ โทร.0-1859-3195 
 
ผูประสานงานโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 
นายสรณพงษ บัวโรย เจาหนาทีบ่ริหารงานการเกษตร  
โทร.0-3471-1711, 0-1315-3843 โทรสาร.0-3471-1705 
นางสาวสุมาลี พิมพอาภรณ นักวิชาการเคหกิจเกษตร 
โทร.0-3471-1711  
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เสนทางทองเท่ียวเกษตรทางเรือของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
เสนทางท่ี 1 
 
เวลา 08.00 น. นักทองเท่ียวนัง่รถถงึวัดเพชรสมทุรวรวิหาร นมัสการหลวงพอบานแหลม 
รับประทานอาหารเชาที่ตลาดแมกลอง 
เวลา 09.00 น. ลงเรือยนตหางยาว ที่ทาเรือวัดเพชรสมุทรวรวหิาร นั่งเรือชมกระชังเล้ียงปลา
กระพง และชมธรรมชาติสวนผลไม บานเรือนริมน้ําลําคลอง ผานชุมชนตลาดอัมพวา 
เวลา 10.00 น. แวะชมบานดนตรี ณ วัดภูมิรินทรกฏีุทอง มีเคร่ืองดนตรีไทย และหุนกระบอก 
และการเรียนของนักเรียนดนตรีไทย ชิมอาหารวาง และเคร่ืองด่ืม จากนัน้ลงเรือเดินทางตอ 
เวลา 10.45 น. แวะชมการอนุรักษแมวไทย ชมแมวไทยพันธุตาง ๆ ต.บางแค อ.อัมพวา แลว
ลงเรือเดินทางตอ 
เวลา 11.30 น. แวะชมโบสถไมสักแกะสลักวัดบางแคนอย ต.บางแค อ.อัมพวา ลงเรือเดินทาง
ตอ 
เวลา 12.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวันกลุมแมบานเกษตรกรเทิดไทรวมใจ ต.เหมือง
ใหม อ.อัมพวา ลงเรือเดินทางตอ 
เวลา 13.30 น. ชมการแปรรูปผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ และการทาํขนมไทยของกลุมแมบาน
เกษตรกรเทิดไทรวมใจ อาหารวางและเคร่ืองด่ืม ลงเรือเดินทางตอ 
เวลา 15.00 น. ชมอุทยาน ร.2 รถบันมารับที่หนาอทุยาน ร.2 
เวลา 16.00 น. ข้ึนรถเดินทางกลับ 
 
คาใชจาย 
1. คาเชาเรือหางยาว พรอมชูช ีเที่ยวละ 1,000-1,200 บาท (เรือนั่งได 15 คน มีหลังคา) 
2. คาอาหารวาง และเคร่ืองด่ืม 4 จุด ๆ ละ 20 บาท/คน รวม 80 บาท/คน 
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โปรดติดตอ : สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 0-3471-1711, 0-1315-
3843                     โทรสาร.0-3471-1705 
 
 
 
 
เสนทางท่ี 2 
 
เวลา 08.00 น. ถึงวัดเพชรสมุทรวรวหิาร นมัสการหลวงพอบานแหลม รับประทานอาหารเชาที่
ตลาดแมกลอง 
เวลา 09.00 น. ถึงวัดจุฬามณี อ.อัมพวา ลงเรือยนตหางยาว เดินทางชมธรรมชาติสองฝง
แมน้ําแมกลอง 
เวลา 09.30 น. แวะชมบานดนตรี ณ วัดภูมิรินทรกฏีุทอง มีเคร่ืองดนตรีไทย และหุนกระบอก 
และการเรียนของนักเรียนดนตรีไทย จากนั้นลงเรือเดินทางตอ 
เวลา 10.45 น. แวะชมโบสถปรกโพธ์ิ คายบางกุง ต.บางกุง อ.บางคนท ีชิมอาหารวาง และ
เคร่ืองด่ืมที่กลุมแมบานเกษตรกรบางกุง แลวลงเรือเดินทางตอ 
เวลา 11.20 น. ชมบานพันไห วัดเกาะแกว ต.กระดังงา อ.บางคนท ีชมไหโบราณไดจากการ
งมในแมน้ําแมกลอง ลงเรือนเดินทางตอ 
เวลา 11.50 น. รับประทานอาหารกลางวัน ฟารมในแมน้าํแมกลอง ปลาทับทมิในกระชงั 
สชมการเล้ียงปลาทับทิมครบวงจร ต.บางนกแขวก อ.บางคนท ีลงเรือนเดินทางตอ 
เวลา 13.30 น. ชมโบสถคริสตที่สวยที่สุดในประเทศไทย ณ วัดพระแมบังเกิด ต.บางนกแขวก 
อ.บางคนท ีแลวข้ึนรถบัสเดินทางตอ 
เวลา 15.00 น. ชมสวนสมโอปลอดสารพิษ กลุมปรับปรุงคุณภาพสมโอบางพรม สวนแสง
ตะวัน ต.บางพรม อ.บางคนท ีชิมอาหารวาง ขนมลืมกลืน และสมโอ ชมการแชอ่ิมผลไม 
บอระเพ็ด กลุมแมบานเกษตรกรบางพรม 
เวลา 16.30 น. ข้ึนรถบัสเดินทางกลับ 
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คาใชจาย 
1. คาเชาเรือยนตหางยาวพรอมชูชีพ 1,000-1,200 บาท/เที่ยว (นั่งได 15 คน/ลํา 
2. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 3 จุด จุดละ 20 บาท เปนเงนิ 60 บาท 
3. คาชมบานพันไห คนละ 10 บาท 
4. คาอาหารกลางวัน คนละ 80 บาท 
5. คามัคคุเทศกนําชม 1 คน 200-500 บาท/วัน 
 
โปรดติดตอ : สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 0-3471-1711, 0-1315-
3843        โทรสาร.0-3471-1705 
 
 
 
เสนทางทองเท่ียวเกษตรทางรถของจงัหวัดสมุทรสงคราม 
 
เสนทางท่ี 1 
 
เวลา 08.00 น. นักทองเท่ียวถึงวัดเพชรสมุทรวรวหิาร นมัสการหลวงพอบานแหลม  
เวลา 09.30 น. ชมตลาดน้ําทาคา (วันข้ึน 2,7 และ 12 คํ่า) ชมตลาดน้ําธรรมชาติจริง ๆ ต.
ทาคา อ.อัมพวา 
เวลา 10.00 น. ชมการเค่ียมน้าํตาลมะพราวของกลุมแมบานเกษตรกรดาวโดง ต.คลองเขิน อ.
เมืองฯ ชิมอาหารวางและเคร่ืองด่ืม หยอดน้ําตาลมะพราวกับชาวสวน  
เวลา 11.30 น. ชมสวนสมโอปลอดสารพิษ และรับประทานอาหารกลางวัน ชิมขนมลืมกลืน 
สมโอขาวใหญ หวาน กรอบ อรอย มีวิตามิน C  
เวลา 13.30 น. ชมการสาธิตทาํขนมไทย และนํ้าพริกชนิดตาง ๆ กลุมแมบานเกษตรกรเทิดไท
รวมใจ ต.เหมืองใหม อ.อัมพวา ชิมขนมไทย  
เวลา 16.00 น. เดินทางกลับ 
 
คาใชจาย 
1. คามัคคุเทศก 1 คน 200-500 บาท/วัน 
2. คาอาหารวาง และเคร่ืองด่ืม 3 จุด ๆ ละ 20 บาท/คน รวมเปนเงิน 60 บาท/คน 
3. คาอาหารกลางวันคนละ 80 บาท 
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โปรดติดตอ : สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 0-3471-1711, 0-1315-
3843        โทรสาร.0-3471-1705 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสนทางท่ี 2  
 
เวลา 08.00 น. นักทองเท่ียวถึงวัดเพชรสมุทรวรวหิาร นมัสการหลวงพอบานแหลม รับประทาน
อาหารเชาที่ตลาดแมกลอง 
เวลา 09.00 น. ชมการเค่ียวน้าํตาลมะพราวกลุมแมบานเกษตรกรดาวโดง ต.คลองเขิน อ.เมือง
ฯ 
เวลา 10.00 น. ชมการแปรรูปปลาเค็ม, หอยหลอดตากแหง และการนวดสมุนไพร กลุม
แมบานเกษตรกรบางจะเกร็ง อ.เมืองฯ  
เวลา 11.00 น. ลงเรือชมการทาํเรือจ๋ิว และหมูบานประมงชายฝง และรับขาวหอ เดินทางไป
หยอดหอยหลอด ที่ดอนหอยหลอด  
เวลา 15.00 น. ข้ึนเรือที่กรมหลวงชุมพร ดอนหอยหลอด นมัสการกรมหลวงชุมพร  
เวลา 15.30 น. ข้ึนรถบัสชมโบสถฝงมุก และการกวนกาละแม ของกลุมแมบานชาวมอญ 
เวลา 16.00 น. ข้ึนรถบัสเดินทางกลับ 
 
คาใชจาย 
1. คามัคคุเทศก 1 คน 200-500 บาท/วัน 
2. คาอาหารวาง และเคร่ืองด่ืม 2 จุด ๆ ละ 20 บาท/คน รวมเปนเงิน 40 บาท/คน 
3. คาอาหารกลอง และเคร่ืองด่ืม 50 บาท/คน 
4. เคาเชาเรือหางยาว 500 บาท/เที่ยว 
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โปรดติดตอ : สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 0-3471-1711, 0-1315-
3843        โทรสาร.0-3471-1705 
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ประวัติผูเขยีน 
 

นางสาววิภาวรรณ พัฒนพงษ เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ที่จังหวัด

กรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสาร

การตลาด   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในปการศึกษา  2542       และเขาศึกษาตอในหลักสูตร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในปการศึกษา 

2543 
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	การวิจัยเรื่อง “การรับรู้ข่าวสาร ปัจจัยจูงใจ ความพึงพอใจ และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของนักท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ข่าวสาร ปัจจัยจูงใจในการมาท่องเที่ยวเชิงเกษตร ความพึงพอใจ และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของนักท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม
	ผลการวิจัย พบว่า 
	ABSTRACT
	The work has been carried out as a survey research, in the form of a one – 
	shot descriptive study. The sample group consists of 405 people who are Thai Agrotourists of Samut Songkram during a period of time from April-June 2003. Taro Yamane’s reference table are employed. Non-Probability Sampling and Questionnaire is used as the tool for collecting data.
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	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	วีระศักดิ์ จรินทร์รัตนากร (2544) ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 440 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชน อยู่ในระดับต่ำมาก และพบว่า ประชาชนที่เพศต่างกัน  มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์หอยหลอดจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์หอยหลอดจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจแตกต่างกันเพียงบางส่วนเท่านั้น
	 วิไลลักษณ์  ชมภูศรี (2544) ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ECOTOURISM) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน จำนวน 200 คน และนักท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 200 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ เพื่อน ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามลำดับ โดยมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับมาก และมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ และทัศนคติของนักท่องเที่ยว แต่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ส่วนความรู้เรื่องการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และทัศนคติยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวอีกด้วย 
	 ใจพร เศรษฐภิวัติกุล (2544) ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 420 คน ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออกของกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยมีค่อนข้างน้อย โดยการสื่อสารระหว่างบุคคลในกลุ่มเพื่อน เป็นสื่อที่มีการเปิดรับมากที่สุด รองลงมาคือ นิตยสารและวารสารการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก จะเคยมีประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนฝูง โดยเป็นผู้ตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง และมีความตั้งใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำอีกในอนาคต นอกจากนี้ด้านปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่มีอิทธพลมากที่สุดต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก และนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก อยู่ในระดับปานกลาง
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	(3) อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเท่า
	(4) ปริญญาตรี

	* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
	ตารางที่ 40 ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยจูงใจในการมาท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
	สมุทรสงคราม จากปัจจัยจูงใจภายนอก ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่าง  กัน
	(1) มัธยมศึกษาตอนต้น หรือต่ำกว่า
	(2) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือ เทียบเท่า
	(3) อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเท่า
	(4) ปริญญาตรี

	* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
	ตารางที่ 41 ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยจูงใจในการมาท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
	      สมุทรสงคราม จากปัจจัยจูงใจภายใน ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน
	(1) นักเรียน / นักศึกษา
	(2) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
	(3) ค้าขาย / ทำงานส่วนตัว
	(4) พนักงานบริษัทเอกชน

	* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
	ตารางที่ 42 ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยจูงใจในการมาท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
	      สมุทรสงคราม จากปัจจัยจูงใจภายนอก ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน
	(1) นักเรียน / นักศึกษา
	(2) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
	(3) ค้าขาย / ทำงานส่วนตัว
	(4) พนักงานบริษัทเอกชน

	ตารางที่ 43 ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยจูงใจในการมาท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
	      สมุทรสงคราม จากปัจจัยจูงใจภายใน ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน
	(1) ไม่เกิน 10,000 บาท
	(2) 10,001 - 20,000 บาท
	(3) 20,001 - 30,000 บาท
	(4) 30,001 - 40,000 บาท

	* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
	  สมมติฐานย่อย 2.5.2 : นักท่องเที่ยวที่มีรายได้แตกต่างกัน มีปัจจัยจูงใจในการมาท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จากปัจจัยจูงใจภายนอก แตกต่างกัน
	ตารางที่ 44 ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยจูงใจในการมาท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
	      สมุทรสงคราม จากปัจจัยจูงใจภายนอก ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน
	(1) ไม่เกิน 10,000 บาท
	(2) 10,001 - 20,000 บาท
	(3) 20,001 - 30,000 บาท
	(4) 30,001 - 40,000 บาท

	ตารางที่ 45 ผลการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
	      สมุทรสงคราม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน
	ชาย

	จากตารางที่ 45 เมื่อทำการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่า (t-test) ปรากฏว่าได้ค่า t = 2.880 และค่า Sig (2-tailed) = .004 ซึ่งค่า Sig (2-tailed) < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างกัน (เป็นไปตามสมติฐาน)
	ตารางที่ 46 ผลการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
	สมุทรสงคราม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน
	(1) 18-25 ปี
	(2) 26-33 ปี
	(3) 34-41 ปี
	(4) 42-49 ปี

	ตารางที่ 47 ผลการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
	      สมุทรสงคราม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
	(1) มัธยมศึกษาตอนต้น หรือต่ำกว่า
	(2) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือ เทียบเท่า
	(3) อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเท่า
	(4) ปริญญาตรี

	ตารางที่ 48 ผลการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
	      สมุทรสงคราม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน
	(1) นักเรียน / นักศึกษา
	(2) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
	(3) ค้าขาย / ทำงานส่วนตัว
	(4) พนักงานบริษัทเอกชน

	ตารางที่ 49 ผลการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
	      สมุทรสงคราม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน
	(1) ไม่เกิน 10,000 บาท
	(2) 10,001 - 20,000 บาท
	(3) 20,001 - 30,000 บาท
	(4) 30,001 - 40,000 บาท

	ตารางที่ 50 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
	      สมุทรสงคราม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน
	ชาย

	                       * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
	ตารางที่ 51 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
	      สมุทรสงคราม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน
	(1) 18-25 ปี
	(2) 26-33 ปี
	(3) 34-41 ปี
	(4) 42-49 ปี

	จากตารางที่ 51 เมื่อทำการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน ปรากฏว่าได้ค่า F = 1.223 และค่า P-Value = .300 ซึ่งค่า P > 0.05      ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกัน (ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน)
	ตารางที่ 52 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
	      สมุทรสงคราม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
	(1) มัธยมศึกษาตอนต้น หรือต่ำกว่า
	(2) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือ เทียบเท่า
	(3) อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเท่า
	(4) ปริญญาตรี

	จากตารางที่ 52 เมื่อทำการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ปรากฏว่าได้ค่า F = 3.337 และค่า P-Value = .011 ซึ่งค่า     P < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 กล่าวคือนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างกัน (เป็นไปตามสมมติฐาน)
	ตารางที่ 53 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
	      สมุทรสงคราม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน
	(1) นักเรียน / นักศึกษา
	(2) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
	(3) ค้าขาย / ทำงานส่วนตัว
	(4) พนักงานบริษัทเอกชน

	จากตารางที่ 53 เมื่อทำการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน ปรากฏว่าได้ค่า F = 1.526 และค่า P-Value = .194 ซึ่งค่า P > 0.05   ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 กล่าวคือนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกัน (ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน)
	ตารางที่ 54 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
	      สมุทรสงคราม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน
	(1) ไม่เกิน 10,000 บาท
	(2) 10,001 - 20,000 บาท
	(3) 20,001 - 30,000 บาท
	(4) 30,001 - 40,000 บาท

	จากตารางที่ 54 เมื่อทำการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน ปรากฏว่าได้ค่า F = .617 และค่า P-Value = .650 ซึ่งค่า P > 0.05    ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีรายได้แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกัน (ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน)


	Chap_5
	การวิจัยเรื่อง “การรับรู้ข่าวสาร ปัจจัยจูงใจ ความพึงพอใจ และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้
	สรุปผลการวิจัย
	ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากร ของนักท่องเที่ยว
	 สื่อมวลชน
	 สื่อบุคคล
	การทดสอบสมมติฐาน
	 อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้

	  เพศ รายได้
	อายุ อาชีพ รายได้
	ข้อเสนอแนะจากการวิจัย


	ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต
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	1. ปัจจัยภายใน
	2. ปัจจัยภายนอก

	ตอนที่ 5  ความพึงพอใจที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม
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