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การศึก ษาครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงค 1) เพื่อ ศึก ษาการรับ รูตอศัก ยภาพทางการทองเที่ยวของจัง หวัด
อุทัยธานี ในทัศนะของนัก ทองเที่ยวชาวไทย2)เพื่อ ศึกษาแรงจูง ใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการมาเยือน
จังหวัดอุทัยธานี3) เพื่อศึกษาปจจัยดานการรับรูของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการมา
เยือ น จัง หวั ดอุ ทัย ธานี โ ดยใช ร ะเบี ยบวิธี วิจั ยเชิง ปริม าณจากการเก็ บ รวมรวมข อมู ล จากแบบสอบถาม
นัก ทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งไดม าโดยการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) โดยใชสถิติในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบวา การรับรูตอศักยภาพทางการทองเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี ประกอบดวย ศักยภาพ
ทางการทองเที่ยว ศักยภาพดานแหลงทองเที่ยว ศักยภาพดานกิจกรรมการทองเที่ยว ศักยภาพดานการเขาถึง
แหลงทองเที่ยว และศักยภาพดานสิ่งอํานวยความสะดวกพบวา นักทองเที่ยวมีการรับรูตอศักยภาพทางการ
ทองเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีในระดับมากที่สุด รวม 3 ประเด็น คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง ไหวพระ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทําบุญ วัดทาซุง หลวงพอฤาษีลิงดําและชมความงามของวัดทาซุงองคประกอบของปจจัยการรับรู
ตอศักยภาพทางการทองเที่ยว ในจังหวัดอุทัยธานี นักทองเที่ยวมีการรับรูที่สําคัญมากที่สุด คือปจจัยดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวและแหลงขอมูลมากที่สุดรองลงมาคือ ปจจัยดานแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรและวิถีชีวิตทองถิ่น ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีระดับการรับรู
ตอศักยภาพทางการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวม 10
ดานและมีระดับการรับรูตอศักยภาพทางการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ไมแตกตางกัน2 ดานนักทองเที่ยว
ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับการรับรูตอศักยภาพทางการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05รวม 3 ดานและมีระดับการรับรูตอศักยภาพทางการทองเที่ยวของจังหวัด
อุทัยธานี ไมแตกตางกัน9 ดาน
แรงจูงใจในการมาเยือนจังหวัดอุทัยธานีพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยมีแรงจูงใจในการมาเยือนจังหวัด
อุทัยธานีในภาพรวมอยูในระดับ มาก หากพิจารณารายดาน พบวา เพื่อพัก ผอนหยอนใจ อยูในระดับ มาก
รองลงมาคือ เพื่อเห็นสิ่ง แปลกใหม และเพื่อสัมผัส ธรรมชาติที่บ ริสุท ธิ์ องคประกอบของปจ จัยที่สงผลตอ
แรงจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ที่สําคัญมากที่สุด คือ การพักผอนหยอนใจและการสัมผัส
ธรรมชาติ รองลงมา คือ การเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรมและการกระชับความสัมพันธ การวิปสสนาและ
การดูแลรักษาสุขภาพและการทําบุญและซื้อของฝาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา นักทองเที่ ยวที่มีอายุ
ตางกัน มีแรงจูงใจ ในการเดินทางมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทั้ง 4 ดาน นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจ ในการเดินทางมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี แตกตาง
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กัน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 เพียง 1 ดาน และมีแรงจูง ใจ ในการเดินทางมาเยือนจัง หวัด
อุทัยธานี ไมแตกตางกัน 3 ดานปจจัยที่มีอิทธิพลสงผลตอความพึงพอใจในการมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี ขึ้นอยู
กับปจจัยการรับ รู 5 ปจจัย เรียงลําดับความสําคัญ ไดแก 1) สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวและ
แหลงขอมูล 2) แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตทองถิ่น 3) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 4) การ
ทองเที่ยวทางจิตวิญญาณและการชมสถาปตยกรรม 5) การตักบาตรเทโวและการปฏิบัติธรรม
คําสําคัญ การรับรูศกั ยภาพทางการทองเที่ยว, ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย, จังหวัดอุทัยธานี
Abstract
The purpose of this study were 1) to study potential of perception in Thai tourists
towards tourism in UthaiThani2) to study the motivations of tourists who select UthaiThani
as the destination 3) to study factor or perception affecting to satisfied of Thai tourists who
visit UthaiThani. The quantitative method was used in the study. From 400 or any tourists
who visit UthaiThani used to be population and samples. This research used standard
deviation average percent, one way anova and multiple regression analysis.
The result revealed potential of tourism, potential of tourism attraction, potential of
activities, accessibility and facilities. The highest score of tourists’ perception were
Huaikhakhaeng wildlife sanctuary, appreciate the architecture and paying respect to the
buddha at Wat Thasung. Perceptions of tourism potential affecting the satisfaction of Thai
tourists visiting UthaiThani, Thailand range from facility, followed by historical attraction and
local. The results were shown the difference age tourists at 0.05 level of perception on
tourism 10 points. The perception of tourism potential in UthaiThani. The different
education levels of tourists were statistically significant difference at the level of 0.05
perceptions on the tourism potential of UthaiThani is not different statistically significant.
The finding from research on the motivation visit UthaiThani is Thai tourists have a
high level of motivation to visit UthaiThani. By recreation as the high level, the second is see
new experience and to experience with the nature. Relaxation is the most important for
factors influencing of motivation to travel UthaiThani. Followed by learning history. Culture
and keeping relationships, health care, make merit and buy souvenirs. The hypothesis shown
the different age groups had different motivation to visit UthaiThani province at the 0.05
level of significance 4 sides.
Thai tourists with different levels of education had motivation to travel UthaiThani
was statistically significant difference at 0.05 level 1side. There were no significant
differences in factors affecting the satisfaction of visiting UthaiThani province. It is based on 5
factors of priority. 1) Tourism facilities and resources. 2) Historical attractions and local life. 3)
Natural attractions. 4) Spiritual tourism and visit architecture 5) Tak Bat Thevo and
meditation retreat
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บทนํา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวถือเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของโลก ซึ่งการทองเที่ยวทั่วโลก มีการเติบโต
และขยายตัวอยางตอเนื่อง ประเทศไทยมีสถานที่ทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย ไมวาจะเปนแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ปจจุบันการทองเที่ยวไดมีการพัฒนาและมีการขยายตัวคอนขางสูง
สามารถสรางรายไดใหกับ ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สัง คม และวัฒ นธรรม นอกจากนี้ รัฐบาลยัง ไดจัดทํา
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 เพื่อสงเสริมตลาดทองเที่ยว เปนกลยุทธสรางโอกาสทางการ
ทองเที่ยว สูคนไทยทุกกลุม เนนใหคนไทยทุกคนสามารถเดินทางทองเที่ยวไดโ ดยไมตองคํานึงถึงขอจํากัด
และสงเสริมการทองเที่ยวในลักษณะการเรียนรู เพื่อใหไดรับประสบการณ และเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558) ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ผูคนจํานวนมากตอง
เผชิญกับปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคมรวมถึงปญหาดานอื่นๆ ซึ่งวิถีการดํารงชีวิตของผูคนในสังคมเมืองตอง
เรงรีบและมีการแขงขันอยูตลอดเวลา จึงทําใหเกิดสภาวะเครียดและมีผลตอสุขภาพรางกาย เมื่อมีเวลาวาง จึง
ตองการพักผอนหาความสุข ทัง้ ทางดานรางกายและจิตใจ ในปจจุบันการใชเทคโนโลยีเขามามีบทบาทที่สําคัญ
ในการดําเนินชีวิตรวมถึงการติดตอสื่อสาร การคมนาคมมีความสะดวกเปนอยางยิ่ง จึงสงผลใหนักทองเที่ยวจะ
ออกเดินทางทองเที่ยวเพื่อไปหาประสบการณในแบบของตัวเอง
จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยูทางภาคเหนือตอนลาง เปนจังหวัดที่มีขนาดเล็ก ที่มีความสงบ มีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่หลากหลายและยังคงเต็มไปดวยความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี แหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของชนเผา รวมถึงวิถีชีวิตจากชุมชนทองถิ่น ถึงแมวาจังหวัดอุทัยธานี จะมีทรัพยากร
การทองเที่ยวที่มีความหลากหลายและยังคงความอุดมสมบูรณ แตก็ยังไมเปนที่รูจัก ซึ่งจังหวัดอุทัยธานียังคง
ถูกมองวาเปนเพียงแคเมืองที่เปนทางผานไปยังจังหวัดอื่นๆ ทางภาคเหนือจึงยังไมไดรับความสนใจจากกลุม
นัก ทองเที่ยวมากนัก โดยสถานการณก ารทองเที่ ยวในจัง หวัดอุทัยธานี ปริม าณนัก ทองเที่ยวและรายไดมี
แนวโนมการเติบโตไปในทิศทางบวกเพียงเล็กนอย จึงควรมีการพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัด เพื่อใหเปนทีร่ จู กั
และดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาในระยะแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 โดยเปนการพัฒนาการทองเที่ยวในเมืองรอง ซึ่งจะ
สามารถกระจายรายไดและจํานวนนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลไดมีการประกาศนโยบายเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเมืองรอง โดยการสนับสนุนมาตรการทางการเงินเพื่อสงเสริมการใชจายทางการทองเที่ยว โดยการ
ลดหยอนภาษีทองเที่ยว
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะศึกษา การรับรูศักยภาพทางการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย ในการมาเยือนจัง หวัดอุทัยธานี โดยการศึกษาครั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่เปน
ประโยชน สามารถใชเปนฐานขอมูลใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ
สามารถนําไปเปนแนวทางในการวางแผนสงเสริมการทองเที่ยวในจัง หวัดอุทัยธานี เพื่อใหตอบสนองความ
ตองการของนักทองเที่ยวและดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจะเปนการกระจาย
รายไดใหเกิดขึ้นในจังหวัดและชุมชน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาการรับรูตอศักยภาพทางการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ในทัศนะของนักทองเที่ยวชาวไทย
2. ศึกษาแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี
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3. ศึกษาปจ จัยดานการรับ รูของนัก ทองเที่ยวชาวไทยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการมาเยือน
จังหวัดอุทัยธานี
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษา “การรับรูศักยภาพทางการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
นัก ท องเที่ ยวชาวไทยในการมาเยือ นจัง หวั ดอุ ทัย ธานี ” โดยนํา แนวคิ ดของ Dickman (1996) ซึ่ง แบ ง
องคประกอบของการทองเที่ยวเปน 5 ประเภท ไดแก 1) สิ่งดึงดูดใจจัดเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอยาง
ยิ่ง เพราะเปนสิ่งที่จูงใจใหนักทองเที่ยวเดิน ทางมาทองเที่ยว ณ สถานที่นั้น 2) กิจกรรม เปนสิ่งที่เพิ่มความ
นาสนใจของการทองเที่ยว 3) การเขาถึงแหลงทองเที่ยวรวมถึงสิ่งที่สามารถทําใหนักทองเที่ยวรูจักและทําให
นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวนั้นไดงายขึ้น 4) สิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งบริการขั้นพื้นฐานตางๆ
ที่จําเปนตอการทองเที่ยว และระบบสาธารณูปโภค 5) ที่พัก ซึ่งสอดคลองกับพยอม ธรรมบุตร (2549) ไดแบง
องคประกอบของการทองเที่ยวเปน5 ประเภท ไดแก 1) การเขาถึง แหลงทองเที่ยว 2) การมีที่พัก แรมเพื่อ
รองรั บ นั ก ท อ งเที่ย ว 3) แหลง ทอ งเที่ ยว 4) กิ จ กรรมการท องเที่ ยว 5) บริก ารเบ็ด เตล็ด ทั้ ง หมดที่มี ใ ห
นักทองเที่ยว ผูวิจัย จึงไดนําแนวคิดเรื่ององคป ระกอบทางการทองเที่ยวโดย ซึ่งประกอบไปดวย 1) แหลง
ทองเที่ยว 2) กิจกรรมการทองเที่ยว 3) การเขาถึงแหลงทองเที่ยว4) สิ่งอํานวยความสะดวก มาใชเพื่อเปน
แนวทางในการออกแบบแนวคําถาม เกี่ยวกับ ศัก ยภาพทางการทองเที่ยวในจัง หวัดอุทัยธานี นอกจากนี้
การศึกษาเกี่ยวแรงจูงใจทางการทองเที่ยว เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหสามารถเขาใจพฤติกรรมของนักทองเที่ยว ดั้ง
นั้นผู วิจัยจึง ทําการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเ กี่ยวกับ แรงจูงใจทางการทองเที่ยว โดยแนวคิดของ Dann
(1977) แบงแรงจูงใจทางการทองเที่ยวออกเปน 2 ประเภทหลักๆ คือปจจัยผลัก เชน ตองการการพักผอนหรือ
ตองการไดรับประสบการณที่แปลกใหมและปจจัยดึง คือ ความนาสนใจและความดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว
นอกจากนี้ Swarbrooke and Horner (2007) ไดกลาววา แรงจูงใจของนักทองเที่ยวมีหลายมิติ ซึ่งสามารถ
แบงออกไดเปน 6 มิติสําคัญดวยกัน ไดแก1) แรงจูงใจทางดานกายภาพ เชน ความตองการพักผอนหยอนใจ 2)
แรงจูงใจทางดานวัฒนธรรม เชน ความตองการไดสัมผัสหรื อเรียนรูวัฒนธรรมของสถานที่อื่นๆ3) แรงจูงใจ
ทางดานอารมณ เชน ความตองการไดรับความคุนเคยในอดีต ความตองการผจญภัย ความตองการหลบหนี
ความจําเจ4) แรงจูง ใจทางดานสถานะ เชน ความตองการเปนบุคคลสําคัญ ความตองการเปนผูนํา สมัย5)
แรงจูงใจสวนบุคคล เชน ความตองการไปเยี่ยมเยียนเพื่อนและญาติ ความตองการผูกมิตรกับ บุคคลอื่น 6)
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เชน ความตองการไดรับความรูเพิ่มเติม และความตองการไดเรียนรูทักษะใหม ๆ
โดยแนวคิดและทฤษฎีสวนใหญมีความสัมพันธกันในดานปจจัยผลัก โดยผูวิจัยไดนําเอาปจจัยผลัก คือ ความ
ตองการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของนักทองเที่ยวที่ทําใหเกิดการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว มาเปนแนวทางในการ
ออกแบบแนวคําถาม เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ทําใหนักทองเที่ยวตองการเดินทางเยือนจังหวัดอุทัยธานี
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักทองเที่ยวชาวไทยในแหลงทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งไดมาโดยการ
สุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยการใชสูตร
การคํานวณขนาดตัวอยางของ Taro Yamane's (อัศวิน แสงพิกุล, 2556, น.156) โดยกําหนดคาความ
คลาดเคลื่อนไวรอยละ 5 จากการคํานวณปรากฏวาตองเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 399.50 คน ดังนั้น ผูวิจัยจึง
กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูล จํานวน 400 คน
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2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ไดแก อายุและระดับการศึกษาของนักทองเทีย่ วชาวไทย
ตัวแปรตาม ไดแก การรับรูตอศักยภาพทางการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดอุทัยธานี
แรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการมาเยือนจังหวัดอุทัยธานีและปจจัยดานการรับรู และความพึงพอใจใน
การมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี
3. ขอบเขตเวลา
ทําการวิจัยภายในระยะเวลา 9 เดือน คือ ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 –วันที่ 14 กันยายน
พ.ศ. 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อศึกษาการรับรูศักยภาพทางการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย ในการมา
เยือนจังหวัดอุทัยธานี
2. ขั้นตอนการวิจัย
ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนขอมูลในการกําหนดรูปแบบและลักษณะของ
แบบสอบถาม และตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีทั้งคําถาม
แบบปลายปดและปลายเปด แบบปลายปดเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scales) แบบ
ปลายเปดใหเขียนขอเสนอแนะ การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยตรวจสอบความเที่ยง (reliability) ของ
แบบสอบถามไปทดลองใชกับ นักทองเที่ยวที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ดวยการใชวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทําการ
ปรับปรุงแบบสอบถามจากการตรวจสอบคุณภาพ แลวจัดทําแบบสอบถามเพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางแบบ
สอบเพื่อศึ กษาการรับรูตอศัก ยภาพทางการทองเที่ยว จํานวน 49 ขอ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.929
แรงจูงใจในการมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 15 ขอ ไดเทากับ 0.850
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกกลุมตัวอยางดวยตนเอง ซึ่งเปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่ มาเยือนจังหวัด
อุทัยธานี จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง แลวนําไปวิเคราะหหาคา
ทางสถิติ
4. การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลเชิงปริมาณทําการวิเคราะหโดยแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5
ระดับ (Rating Scales) ใชก ารวิเ คราะหโ ดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูตอศักยภาพการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี และแรงจูงใจใน
การมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี โดยการวิเคราะหสมมติฐาน ใชสถิติการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (Oneway Anova) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป โดยเปรียบเทียบเปน
รายคู (Multiple Comparisons) ดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe) ในสวนของการวิเคราะหปจจัยดานการรับรู
เพื่อจัดกลุมการรับรูวามีทั้งหมดกี่ดาน และการวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจในการมาเยือนของนักทองเที่ยววา
ประกอบด วยแรงจูง ใจใดบา ง ผูวิจั ยจะใชก ารวิเ คราะห ปจ จัย หรือ การวิ เ คราะหอ งค ป ระกอบ (Factor
Analysis) การศึกษาปจจัยดานการรับรูตอศักยภาพในแตละดานที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการมาเยือน
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จังหวัดอุทัยธานี โดยใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)แบบสอบถามที่มี
ลักษณะเปนแบบปลายเปด ใชการพรรณนาวิเคราะห
ผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
การรับรูตอศักยภาพทางการทองเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี ประกอบดวย ศักยภาพทางการทองเที่ยว
ศักยภาพดานแหลงทองเที่ยว ศักยภาพดานกิจกรรมการทองเที่ยว ศักยภาพดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว
และศักยภาพดานสิ่งอํานวยความสะดวกพบวา นักทองเที่ยวมีการรับรูตอศักยภาพทางการทองเที่ยวในจังหวัด
อุทัยธานีในระดับมากที่สุด รวม 3 ประเด็น คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง (คาเฉลี่ย 4.51)ไหวพระสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ทําบุญ วัดทาซุง หลวงพอฤาษีลิงดํา (คาเฉลี่ย 4.56) และชมความงามของวัดทาซุง(คาเฉลี่ย 4.58)
องคประกอบของปจจัยการรับรูตอศักยภาพทางการทองเที่ยว ในจังหวัดอุทัยธานี นักทองเที่ยวมีการรับรูที่
สําคัญ มากที่สุด คือดานสิ่ง อํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวและแหลง ขอมูล มากที่สุด (Eigenvalue
11.841) รองลงมาคือ ดานแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตทองถิ่น (Eigenvalue 3.452)ดาน
พิพิธภัณฑแหลงเรียนรู การทอผาโบราณเชื้อสายลาวครั่ง ลาวเวียง (Eigenvalue 2.984) ดานแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ (Eigenvalue 2.843)ดานแหลงทองเที่ยวกอนประวัติศาสตรประเภทภูเขา (Eigenvalue 2.369)
ดานการทองเที่ยวในเขตเมือง (Eigenvalue 1.794) ดานกิจกรรมการทองเที่ยว (Eigenvalue 1.442)ดานการ
ทองเที่ยวทางจิตวิญ ญาณและการชมสถาปตยกรรม (Eigenvalue 1.381)ดานการประชาสัม พันธแหลง
ทองเที่ยว (Eigenvalue 1.223)ดานคาใชจายและพาหนะในการเดินทาง (Eigenvalue 1.188)ดานการตัก
บาตรเทโวและการปฏิบัติธรรม (Eigenvalue 1.099)และดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว (Eigenvalue 1.071)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน มีระดับการรับรูตอศักยภาพทางการทองเที่ยวของ
จังหวัดอุทัยธานี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 10 ดาน ไดแก 1.ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการทองเที่ยวและแหลงขอมูล(Sig.=.000) 2.ดานแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวิถี
ชีวิตทองถิ่น (Sig.=.000)3.ดานพิพิธภัณฑแหลงเรียนรูการทอผาโบราณเชื้อสายลาวครั่งลาวเวียง(Sig.=.001)4.
แหล ง ท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ (Sig.=.000) 5.ด า นแหล ง ท อ งเที่ ย วก อ นประวั ติ ศ าสตร ป ระเภทภู เ ขา
(Sig.=.000)6.การท องเที่ ยวในเขตเมื อง(Sig.=.000) 7.ดานกิจ กรรมการท องเที่ย ว(Sig.=.000) 8.ด านการ
ทองเที่ยวทางจิตวิญญาณและการชมสถาปตยกรรม(Sig.=.000) 9.ดานการตักบาตรเทโวและการปฏิบัติธรรม
(Sig.=.000) 10.ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว (Sig.=.008)และมีระดับการรับรูตอศักยภาพทางการทองเที่ยว
ของจังหวัดอุทัยธานีไมแตกตางกัน 2 ดาน ไดแก 1.ดานการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว (Sig.=.259)2.ดาน
คาใชจายและพาหนะในการเดินทาง(Sig.=.259)นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับการรับรูตอ
ศักยภาพทางการทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3
ดานไดแก 1.ดานแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ(Sig.=.015) 2.ดานกิจกรรมการทองเที่ยว(Sig.=.046) 3.ดาน
การทองเที่ยวทางจิตวิญญาณและการชมสถาปตยกรรม(Sig.=.001)และมีระดับการรับรูตอศักยภาพทางการ
ทองเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ไมแตกตางกัน 9 ดาน ไดแก 1.ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
และแหลงขอมูล (Sig.=.355)2.ดานแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตทองถิ่น (Sig.=.649)3.ดาน
พิพิธภัณฑแหลงเรียนรูก ารทอผาโบราณเชื้อสายลาวครั่ง ลาวเวียง (Sig.=.696)4.ดานแหลงทองเที่ยวกอน
ประวัติศาสตรประเภทภูเขา (Sig.=.078)5.ดานการทองเที่ยวในเขตเมือง (Sig.=.053)6.ดานการประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว (Sig.=.335)7.ดานคาใชจายและพาหนะในการเดินทาง(Sig.=.134) 8.ดานการตักบาตรเทโว
และการปฏิบัติธรรม(Sig.=.139)9.การเขาถึง แหลง ท องเที่ยว(Sig.=.370)แรงจูง ใจในการมาเยือ นจัง หวั ด
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อุทัยธานี พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยมีแรงจูงใจในการมาเยือนจังหวัดอุทัยธานีในภาพรวมอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 3.85) หากพิจารณารายดาน พบวา เพื่อพักผอนหยอนใจ (คาเฉลี่ย 4.39) อยูในระดับมาก รองลงมา
คือ เพื่อเห็นสิ่งแปลกใหม (คาเฉลี่ย 4.27) และเพื่อสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ (คาเฉลี่ย 4.26)องคประกอบของ
ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเดินทางมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี ที่สําคัญมากที่สุด คือ การพักผอนหยอนใจ
และการสัมผัสธรรมชาติ (Eigenvalue 5.195)รองลงมา คือ การเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรมและการ
กระชับความสัมพันธ (Eigenvalue 2.340) การวิปสสนาและการดูแลรักษาสุขภาพ (Eigenvalue 1.248) และ
การทําบุญและซื้อของฝาก (Eigenvalue 1.026)ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน
มีแรงจูงใจ ในการเดินทางมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 4
ดาน ไดแก 1.การพักผอนหยอนใจและการสัมผัสธรรมชาติ (Sig.=.000)2.การเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม
และการกระชับความสัมพันธ (Sig.=.000) 3.การวิปสสนาและการดูแลรักษาสุขภาพ (Sig.=.011) และ 4.การ
ทําบุญและซื้อของฝาก (Sig.=.000)นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจ ในการเดินทางมาเยือน
จังหวัดอุทัยธานี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 ดาน ไดแก 1) การวิปสสนา
และการดูแลรักษาสุขภาพ (Sig.=.000)และมีแรงจูงใจในการเดินทางมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี ไมแตกตางกัน 3
ดาน ไดแก 1.การพักผอนหยอนใจและการสัมผัสธรรมชาติ (Sig.=.158)2.การเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม
และการกระชับความสัมพันธ (Sig.=.282) และ 3.การทําบุญและซื้อของฝาก (Sig.=.842)ปจจัยที่มีอิทธิพล
สง ผลตอความพึง พอใจในการมาเยือนจัง หวัดอุทัยธานี ขึ้นอยูกับ ปจ จัยการรับ รู 5 ปจจัย จาก 12 ปจ จัย
เรียงลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาจากคา Standardized Coefficients(β) ไดแก 1.การรับรูตอสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการทองเที่ยวและแหลงขอมูล(β=.240)2.การรับรูตอแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและ
วิถีชีวิตทองถิ่น (β=.217)3.การรับรูตอแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ (β=.133)4.การรับรูตอการทองเที่ยวทาง
จิตวิญญาณและการชมสถาปตยกรรม (β=.120)5.การตักบาตรเทโวและการปฏิบัติธรรม (β=.129)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลที่ไดจากการศึก ษานี้ชี้ใหเห็นวา ปจจัยดานการรับรูดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
ทองเที่ยวและแหลงขอมูลมีความสําคัญมากที่สุดตอการรับรูของนักทองเที่ยว ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษานีม้ คี วาม
สอดคลองกับ ผลจากการศึก ษาของ พรศิริ บินนาราวี (2555) ไดศึก ษา ความคาดหวัง และการรับ รูของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีผลตอการทองเที่ยวในอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอนผลการวิจัยพบวา การรับรูของ
นักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวในอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน มีการรับรูตอสิ่งอํานวยความสะดวกมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ดานภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยว และดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น
ผลจากการศึกษาแรงจูงใจที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี พบวา ปจจัย
ที่สงผลตอแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีจํานวน 15 ปจจัย สามารถแบงกลุมแรงจูงใจ
ปจจัยผลักได 4 ปจจัย เรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก 1) การพักผอนหยอนใจและการสัมผัสธรรมชาติ 2)
การเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรมและการกระชับความสัมพันธ 3) การวิปสสนาและการดูแลรักษาสุขภาพ
4) การทําบุญและซื้อของฝากผลที่ไดจากการศึกษานี้สอดคลองกับแนวความคิด Swarbrooke and Horner
(2007) ไดจําแนกแรงจูงใจ ที่ทําใหนักทองเที่ยวออกเดินทางทองเที่ยวออกเปน 6 มิติ ไดแก 1) แรงจูงใจ
ทางดานกายภาพ 2) แรงจูงใจทางดานวัฒนธรรม 3) แรงจูงใจทางดานอารมณความรูสึกบางอยาง 4) แรงจูงใจ
ทางการทองเที่ยวเพื่อใหไดมาซึ่งสถานภาพ5) แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 6) แรงจูงใจสวนบุคคล จากผล
การศึกษาจะเห็นไดวาแรงจูงใจที่สําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวนั้น ไดแก การพั กผอนหยอนใจ
และการสัมผัสธรรมชาติ แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวนั้นมีความตองการการพักผอนและแสวงหาความแปลก
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ใหม ซึ่งเปนการหลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวันของนักทองเที่ยว โดยการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ รวมถึง
การเรียนรูชีวิตสัตวปาและพรรณพืช ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Pearce and Lee (อางถึงใน รวีวรรณ โปรย
รุงโรจน, 2558) กลาววา แรงจูงใจที่มีความสําคัญกับนักทองเที่ยวมากที่สุด คือ แรงจูงใจในระดับ ชั้นหลัก
ได แก การแสวงหาความแปลกใหม ความตอ งการหลบหนี ห รื อพั ก ผ อ น และความต อ งการเสริม สร า ง
ความสัมพันธอันดีกับผูอ ื่น เปนตน โดยแรงจูงใจของนักทองเที่ยวจะเปนแบบแผนที่จะเปลี่ยนไปตามชวงชีวิต
ของนักทองเที่ยว นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ Kassean and Gassita (2013) ซึ่งไดศึกษาถึง
อิท ธิ พ ลของปจ จั ย ผลั ก และป จ จั ย ดึ ง ที่ มีต อ พฤติ ก รรมเดิ น ทางท องเที่ ย วไปยั ง ประเทศมอริ เ ชี ย ส ของ
นักทองเที่ยวจากประเทศตางๆ ซึ่งประกอบดวย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลีและแอฟริกาใต
โดยผลการวิจัยพบวา ปจจัยผลักและปจจัยดึงตางก็เปนแรงจูงใจที่สําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวเหลานี้เดินทางไป
ยัง ประเทศมอริเ ชียส โดยทางดานปจ จัยผลัก นั้น ความต องการพัก ผอนหยอนใจเปนปจจัยที่สําคัญ ที่สุด
รองลงมาคือ ความตองการหลีกหนีจากสิ่งแวดลอมที่จําเจ และความตองการไดรับความคุนเคยในอดีต
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพือ่ การนําผลการวิจัยไปใชงาน
นัก ทองเที่ยวมีแรงจูง ใจในการมาเยือนจัง หวัดอุทัยธานี คือ การพัก ผอนหยอนใจและการสัม ผัส
ธรรมชาติ และมีความพึงพอใจในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวและแหลงขอมูล หนวยงานที่
เกี่ยวของดานการทองเที่ยวจึงควรคํานึงถึงการเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอตอจํานวนนักทองเที่ยว
โดยตองมีการคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว รวมถึงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหมี
มาตรฐานและเพียงพอตอจํานวนนักทองเที่ยว ในปจจุบันสื่อออนไลนมีสวนสําคัญสําหรับการเดินทางทองเทีย่ ว
จึงควรมีก ารรวบรวมระบบขอมูล ดานการทองเที่ยว ใหอยูบ นฐานขอมูลเดียวกัน สามารถเขาถึง ไดส ะดวก
นอกจากนี้หนวยงานที่เ กี่ยวของควรใหความสําคัญกับการพัฒนาเสนทางการคมนาคมใหเขาถึง ไดสะดวก
ปรับปรุงปายบอกทางใหมีมาตรฐาน ชัดเจน และควรมีการบอกเปนระยะ รวมถึงควรมีแนวทางในการจัดใหมี
บริการรถโดยสารสาธารณะไปยังแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ จะเปนการเพิ่มทางเลือก และมี โอกาสเพิ่มขึ้นของ
จํานวนนักทองเที่ยว นอกจากนี้ แรงจูงใจที่ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดอุทัยธานีก็เพื่อตองการ
เรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรมและการกระชับความสัมพันธ จึงควรเปดโอกาสใหคนในชุมชนทองถิ่นเขามามี
สวนรวมดานการทองเที่ยว เพราะปจจุบันนักทองเที่ยวสวนใหญตองการหาประสบการณทางการทองเที่ยว
ผานการสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน มากกวาการมาเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวเพียงอยางเดียว
2. ขอเสนอแนะเพือ่ การวิจัยตอไป
1. ควรมีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักทองเทีย่ ว รวมถึงความตองการของแตละแหลง
ทองเที่ยว
2. ควรมีการศึกษาดานการตลาดการทองเที่ยว หรือดําเนินการสํารวจความสนใจของนักทองเที่ยวตอ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อนําผลการวิจัยมากําหนดเสนทางทองเที่ยว หรือนํามาพัฒนา ปรับปรุ ง
การจัดการทองเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีตามกลุมเปาหมายเฉพาะ
3. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวแตละแหลงเพื่อใหเกิดการทองเที่ยวอยางยัง่ ยืน
4.แหลงทองเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีบางแหลงมีศักยภาพทางการทองเที่ยว มีความสวยงามและมี
ความสมบูรณของทรัพยากรการทองเที่ยวแตนักทองเที่ยวยังขาดการรับรู จึงควรมีการวางแผนการตลาดและ
การโฆษณาประชาสัมพันธหรือจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี
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