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ระดับการรับรูและระดับความนาสนใจของผูบริโภคที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือ

ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ตั้งแต มกราคม พ.ศ.2552 – ธันวาคม พ.ศ.2552: ศึกษา

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (144 หนา)

อาจารยที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตรจารย ดร.เกษมสันต  พิพัฒนศิริศักดิ์

บทคัดยอ

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีเพื่อศึกษาการศึกษาระดับการรับรูและระดับความ

นาสนใจของผูบริโภคที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย(ททท.) ตั้งแต มกราคม พ.ศ.2552 – ธันวาคม พ.ศ.2552: ศึกษาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ผูตอบแบบสอบถามในการศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่องนี้ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ   

ผูที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตดอนเมือง เขตบางเขน     

เขตสามยาน เขตประชาอุทิศ ซึ่งเปนเขตพื้นที่รอยตอและสามารถเดินทางออกไปยังจังหวัดตางๆ  

ไดสะดวกรวดเร็ว ประมวลผลมีสถิติที่ใชไดแค คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ          

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคาตัวที (T-test) และสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

ผลการวิจัยพบวาพนักงานบริษัทและบุคคลทั่วไปและผูประกอบธุรกิจสวนตัว  สวนใหญมี

อายุ 24-35 ป มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว และมีรายได 7,001-15,000 บาทและมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)         

ในเรื่อระดับการเพิ่มการรับรูและระดับความนาสนใจ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

อายุ อาชีพ และรายได ของผูบริโภคที่แตกตางกันจะสงผลใหระดับการเพิ่มการรับรูและระดับความ

นาสนใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



จ

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้สําเร็จลุลวงได ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ                    
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษมสันต พิพัฒนศิริศักดิ์ ที่กรุณาใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะและแกไข
ขอบกพรองของการศึกษาเฉพาะบุคคลมาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงมา       
ณ โอกาสนี้

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานคณาจารยทุกทานที่ใหความรูทางวิชาการ รวมทั้ง
ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่มีสวนชวยอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยฉบับนี้

ผูเขียนขอขอบคุณผูประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย Health Land ที่ใหความอนุเคราะหใน
การเก็บกลุมตัวอยางผูที่มาใชบริการนวดแผนไทยไดตอบแบบสอบถาม รวมทั้งผูที่มาใชบริการ
นวดแผนไทยที่ไดสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามของการทําวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบคุณเพื่อนๆ MBA DAY 2 ทุกคนที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจมาโดยตลอด
ทําใหการศึกษาระดับปริญญาโทนี้ เปนไปอยางราบรื่นเต็มไปดวยประสบการณที่ประทับใจใน
การศึกษา

สุดทายนี้ผูเขียน ขอกราบระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา พี่นองและทุกคนในครอบครัวผูที่
คอยดูแลและชวยเหลือ สนับสนุนในทุกๆเรื่องและใหกําลังใจที่มีคุณคายิ่ง มาโดยตลอด
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สารบัญภาพ ถ
บทที่ 1 บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1
วัตถุประสงคของการวิจัย 2
ขอบเขตของการวิจัย 2
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 3
สมมติฐานของการวิจัย 5
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 5
คํานิยามศัพท 6 

บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร 7
แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมทางการตลาด 8
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด 12
แนวคิดเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจ                                                          16
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงกิจกรรม 23
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 30

บทที่ 3  ระเบียบวิธีวิจัย
กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 32
ประเภทของขอมูลที่ใชในการศึกษา 32
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 33
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บทที่ 3  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 34

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 35
บทที่ 4   การวิเคราะหขอมูล

ผลการวิเคราะหขอมูล 36
ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 41

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย 126
สรุปผลการศึกษาตามสมมติฐาน 127
อภิปรายผล 128
การนําผลวิจัยไปใช 129
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 133

บรรณานุกรม 134
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 136
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ตารางที่ 3.1: คะแนนระดับความคิดเห็น 33
ตารางที่ 4.1: คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 37
ตารางที่ 4.2: คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 37
ตารางที่ 4.3: คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายได 38
ตารางที่ 4.4: ประเภทของการทองเที่ยวที่ผูตอบแบบสอบถามชอบมากที่สุด 38
ตารางที่ 4.5: การรับทราบของผูบริโภคเกี่ยวกับกิจกรรมและเทศกาลทองเที่ยว 39

จังหวัดทางภาคเหนือ
ตารางที่ 4.6: การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริม 41

การทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือจากการใชการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธจําแนกตามอายุ

ตารางที่ 4.7: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกัน 43
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางโทรทัศนและวิทยุ
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.8: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกัน 44
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท
โดยพิจารณา เปนรายคู (LSD)

ตารางที่ 4.9: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกัน 45
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ในเรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)
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ตารางที่ 4.10: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกัน 46
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ในเรื่องการจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.11: การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริม 47
การทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือจากการใชกิจกรรมเครือขาย
จําแนกตามอายุ

ตารางที่ 4.12:  การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกัน 50
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดทํากิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมชาวเหนือตามจังหวัดทองเที่ยวในภาคตางๆรวมกับ
กิจกรรมทองถิ่นของจังหวัดนั้น โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.13: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกัน 51
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดโปรแกรม
ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.14: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกัน 52
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดโปรแกรม
ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.15:  การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกัน 53
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดโปรแกรม
ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการ
ประเภทตางๆ โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)
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ตารางที่ 4.16: การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริม 54
การทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือจากการใชการจัดกิจกรรม
ทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องจําแนกตามอายุ

ตารางที่ 4.17: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกัน 56
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ
อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.18: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกัน 57
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ
อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา โดยพิจารณา เปนรายคู (LSD)

ตารางที่ 4.19: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตาง 58
กันที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ
อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.20: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตาง 59
กันที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ
อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.21: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกัน 60
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ
อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)



ฎ
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ตารางที่ 4.22: การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริม 61
การทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือจากการใชการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธจําแนกตามอาชีพ

ตารางที่ 4.23: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกัน 63
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางโทรทัศนและวิทยุ
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.24: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกัน 64
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใ
นเรื่องการประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.25: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 65
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.26: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 67
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ในเรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.27: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 68
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ในเรื่องการจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)
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ตารางที่ 4.28: การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริม 69
การทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือจากการใชกิจกรรมเครือขาย
จําแนกตามอาชีพ

ตารางที่ 4.29: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 73
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดทําสมาชิก
ขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.30: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 74
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการขอความรวมมือ
ในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.31: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 75
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดโปรแกรม
ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.32: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 76
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดโปรแกรม
ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.33: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 77
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดโปรแกรม
ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร
โดยพิจารณา เปนรายคู (LSD)



ฐ
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ตารางที่ 4.34:  การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 78
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดโปรแกรม
ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการ
ประเภทตางๆ โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.35: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 79
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดโปรแกรม
ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสถานบริการและหนวยงาน
ดานการโดยสาร โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.36: : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 80
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ
อยางตอเนื่องจําแนกตามอาชีพ

ตารางที่ 4.37: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 83
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ
อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.38: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 84
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ
อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)
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ตารางที่ 4.39: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกัน 85
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ
อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.40: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 86
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ
อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.41: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 87
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ
อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.42: การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริม 88
การทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือจากการใชการโฆษณา
และประชาสัมพันธจําแนกตามรายได

ตารางที่ 4.43: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกัน 91
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ในเรื่องการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.44: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกัน 92
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ในเรื่องการประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)



ฒ

สารบัญตาราง(ตอ)
หนา

ตารางที่ 4.45: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกัน 93
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.46: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกัน 94
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ในเรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.47: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกัน 95
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ในเรื่องการจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.48: การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริม 96
การทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือจากการใชกิจกรรมเครือขาย
จําแนกตามรายได

ตารางที่ 4.49: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกัน 100
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการขอความรวมมือ
ในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.50: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกัน 101
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดโปรแกรม
ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)



ณ

สารบัญตาราง(ตอ)
หนา

ตารางที่ 4.51: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกัน 102
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดโปรแกรม
ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.52: การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกัน 103
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดโปรแกรม
ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร
โดยพิจารณา เปนรายคู (LSD)

ตารางที่ 4.53 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกัน 104
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดโปรแกรม
ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการ
ประเภทตางๆ โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.54 : การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริม 105
การทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือจากการใชการจัดกิจกรรม
ทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องจําแนกตามรายได

ตารางที่ 4.55 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกัน 107
ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ
อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.56 : การเปรียบเทียบระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริม 109
การทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ
กิจกรรมการทองเที่ยวจําแนกตามอายุ



ด

สารบัญตาราง(ตอ)
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ตารางที่ 4.57 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกัน 111
ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว
ของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยว
ในเรื่องกิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.58 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกัน 112
ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว
ของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยว
ในเรื่องกิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม 
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.59 : การเปรียบเทียบระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริม 113
การทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ
กิจกรรมการทองเที่ยวจําแนกตามอาชีพ

ตารางที่ 4.60 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 115
ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว
ของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวใ
นเรื่องกิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.61 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 116
ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว
ของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยว
ในเรื่องกิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา 
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.62 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 117
ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว
ของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยว
ในเรื่องกิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่นเริง โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)
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ตารางที่ 4.63 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 118
ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว
ของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยว
ในเรื่องกิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม 
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.64 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกัน 119
ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว
ของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยว
ในเรื่องกิจกรรมดานธรรมชาติ โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.65 : การเปรียบเทียบระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริม 120
การทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ
กิจกรรมการทองเที่ยวจําแนกตามรายได

ตารางที่ 4.66 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกัน 122
ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว
ของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยว
ในเรื่องกิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.67 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกัน 123
ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว
ของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยว
ในเรื่องกิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา 
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

ตารางที่ 4.68 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกัน 124
ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว
ของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยว
ในเรื่องกิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม 
โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

“อุตสาหกรรมการทองเที่ยว” เปนภาคอุตสาหกรรมที่สรางรายไดหลักสําคัญใหกับ

ประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งปจจุบันแผนการตลาดการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(ททท.) ดําเนินการภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาล กรอบนโยบายของคณะกรรมการ ททท. และ

แผนยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวในระยะ 5 ปของ ททท. จะใหความสําคัญตอบทบาทของ

การทองเที่ยว เพื่อชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคและเปนเครื่องมือสําคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยสงเสริมใหการทองเที่ยวเติบโตอยางยั่งยืนภายใตความเขมแข็งของ 

Brand ประเทศไทย และจะตองสรางสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ สรางสรรคประโยชนตอสังคม ภายใต

จิตสํานึกของการรักษาสิ่งแวดลอม และความภูมิใจในชาติ ทั้งยังมุงเนนพัฒนาการทองเที่ยวใหเปน

แหลงทองเที่ยวคุณภาพ เนนการนําเสนอเอกลักษณวัฒนธรรมไทย ควบคูไปกับการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม และธรรมชาติ เพื่อใหการทองเที่ยวสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน และสามารถ

แขงขันไดในตลาดโลก

สิ่งที่เปรียบเสมือนเงื่อนไขสําคัญในการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรที่กลาว

ขางตนนี้นั่นคือ สภาวการณตางๆที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งในปที่ผานมา 

(พ.ศ.2551) จนกระทั่งปนี้ (พ.ศ.2552) มีหลายเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอ

ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยดานรายไดของผูประกอบการ อันเนื่องมาจากการ

ลดจํานวนลงของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะภาวะทางดานการเมือง อาทิ การชุมนุมประทวงของกลุม

คนทางการเมือง และภาวะทางดานเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและในตางประเทศ อาทิ วิกฤตการณ

ทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา (Hamburger Crisis) ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและการ

ลงทุนทั่วโลก ดังนั้นภาครัฐโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) จําเปนตองปรับเปลี่ยน 
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“กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว” เพื่อใหสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรที่ไดกลาวไวขางตน

    จากขอมูลที่กลาวมาทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาระดับความนาสนใจของผูบริโภคที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)ทั้งที่มีอยูเดิมรวมกับ

กิจกรรมที่ผูทําวิจัยตองการนําเสนอเพิ่มเติม เพื่อกิจกรรมที่ทําอยูและเปนการเพิ่มทางเลือกในการจัด

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวใหมีความหลากหลายและสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมมี

ประสิทธิภาพตอการดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนกับทั้งภาครัฐบาล

ไดแก ททท. และภาคเอกชนไดแก ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวหรือธุรกิจอื่นๆไดนําขอมูลที่

ไดจากการวิจัยมาวางแผนกําหนด “กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว” หรือปรับเปลี่ยนนโยบายและ

ยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมรายไดการทองเที่ยวในภาคเหนือตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริโภคกับระดับการรับรูที่มีตอกิจ

กรมการสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางระหวางคุณลักษณะของผูบริโภคกับระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรมการสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(ททท.)

ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เนนการวิจัยเชิงสํารวจดวยวิธีสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งทําการ

สัมภาษณจากกลุมตัวอยางซึ่งจําแนกตามอายุ อาชีพ และรายได โดยทําการเลือกจากกลุมประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตสามยาน  

เขตประชาอุทิศ โดยจะดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2552 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2552 
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย

ในการศึกษาระดับการรับรูและระดับความนาสนใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่

มีตอกิจกรมการสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เปน

การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริโภคกับระดับการรับรู และความสัมพันธ

ระหวางคุณลักษณะของผูบริโภคกับระดับความนาสนใจ ซึ่งในที่นี้ตัวแปรในการศึกษา

ประกอบดวย

1. การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริโภคกับระดับการรับรูที่มีตอกิจกรมการ

สงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ซึ่งตัวแปรใน

การศึกษา คือ

1.1 ตัวแปรตาม คือ ระดับการรับรูที่มีตอกิจกรมการสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)

1.2 ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะของผูบริโภค ไดแก อายุ อาชีพ และรายได

2. การศึกษาความสัมพันธระหวางระหวางคุณลักษณะของผูบริโภคกับระดับความนาสนใจที่มี

ตอกิจกรมการสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ซึ่ง

ตัวแปรในการศึกษา คือ

2.1 ตัวแปรตาม คือ ระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรมการสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)

2.2 ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะของผูบริโภค ไดแก อายุ อาชีพ และรายได
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ภาพที่ 1 :  กรอบแนวความคิดของการวิจัย

   ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

กรอบแนวความคิดนี้แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริโภคกับ

ระดับการรับรู และความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริโภคกับระดับความนาสนใจของ

ผูบริโภค ที่มีตอกิจกรมการสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(ททท.)

ระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือ

ระดับการรับรูที่มีตอกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือ

 คุณลักษณะสวนบุคคล

 อายุ

 อาชีพ

 รายได
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สมมุติฐานของการวิจัย

สมมุติฐานของการศึกษาและตัวแปรในการศึกษามีดังตอไปนี้

สมมุติฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผูบริโภคที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับระดับการรับรูที่มีตอ     

กิจกรมการสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(ททท.)

ตัวแปรตาม คือ ระดับการรับรูที่มีตอกิจกรมการสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)

ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะของผูบริโภค

สมมุติฐานที่ 2 : คุณลักษณะของผูบริโภคที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับระดับความนาสนใจที่มี

ตอกิจกรมการสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(ททท.)

ตัวแปรตาม คือ ระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรมการสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)

ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะของผูบริโภค

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย

1. ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาจะทําใหองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) นําไปประเมินวากิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือที่

ดําเนินการไปนั้นจะตองปรับปรุงพัฒนา เพื่อใหกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวนั้นเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาเรื่องระดับการรับรูและระดับความนาสนใจของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครที่มีตอกิจกรมการสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย (ททท.) จะทําใหองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะการทองเที่ยวแหง  
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ประเทศไทย (ททท.) และผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว นําไปสรางกิจกรรมการสงเสริมการ

ทองเที่ยวภาคเหนือที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคมากที่สุด

3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูที่สนใจเกี่ยวกับกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือ ได

นําขอมูลไปศึกษาและอางอิงตอไป

คํานิยามศัพท

1. การทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่อยูอาศัยของตนไปยังอีกที่หนึ่งเปนการ

ชั่วคราวเพื่อพักผอนหรือเพื่อการใดๆ ก็ตามที่มิใชเปนการหารายได

2. การรับรู หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มตั้งแต การมีสิ่งเรามา

กระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทั้งหา และสงกระแสประสาท ไปยังสมอง เพื่อการแปลความ

3. การสงเสริมการตลาด หมายถึง การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับ     

ผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย (Personal 

Selling) และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non Personal Selling) เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมี

หลายประการ ซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือสื่อสารแบบ

ประสมประสาน (Integrated Marketing Communication - IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ

ลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได



บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาครั้งนี้ผูทําวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยแสดงเปนหัวขอ
ดังนี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร
2. แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมการตลาด
3. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
4. แนวคิดเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจ
5. แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงกิจกรรม
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546) กลาววา การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดาน
ประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะงานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่
วัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคม
วัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้น ขอมูลดานประชากรจะ
สามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายคนที่มีลักษณะประชากรศาสตร
ตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้

1. เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน คือ  
เพศหญิงมีแนวโนม มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมได
มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการที่จะสราง
ความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมี
ความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยมและทัศนคติทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม
กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน

2. อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่
อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก
ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงราย
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กวาคนที่มีอายุนอย เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชนก็
ตางกันคนที่มีอายุมากมักจะใชสื่อเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง

3. การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน 
คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและ
เขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี
การศึกษาต่ํามักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็
จะใชสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อ
สิ่งพิมพมากกวาประเภทอื่น

4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดและสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสารเพราะแตละคนมีวัฒนธรรม
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน ปจจัยบางอยางที่เกี่ยวของกับตัวผูรับสารแต
ละคนเชนปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมที่จะมีอิทธิพลตอการรับขาวสาร

2. แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมทางการตลาด

ความหมายของการสงเสริมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) ไดใหความหมาย การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย ทาการขาย (Personal Selling) และการติดตอสื่อสารโดยไมใช
คน (Non Personal Selling) เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ ซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งหรือ
หลายเครื่องมือตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสาน (Integrated 
Marketing Communication - IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน
โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได

สวนประสมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) เปนเครื่องมือพื้นฐานที่ใชเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคในการติดตอสื่อสารทางการตลาดขององคการ โดยทั่วไปจะประกอบดวยการ
โฆษณาการประชาสัมพันธ การขายโดยบุคคล และการสงเสริมการขาย

1).การโฆษณา (Advertising) เปนการใชสื่อที่สามารถกระจายไปยังผูรับสารไดหลายคน
และ เปนวงกวาง เปนการสื่อขอความในรูปแบบของการนําเสนอขอมูล กระจายความคิดเห็น
เกี่ยวกับสินคา สรางความรูเกี่ยวกับสินคา และบริการใหผูบริโภคไดรับรู การใชสื่อโฆษณานี้เปน
การนําเสนอตอกลุมผูบริโภคจํานวนมาก และลักษณะของผูบริโภคกระจายกันอยูทั่วไป
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ขณะเดียวกันก็เปนการสรางการรับรูใหกับผูบริโภคเปนอยางดี สามารถกระตุนความสนใจใหเกิด
ขึ้นกับผูบริโภคไดงายเพราะมีเรื่องของแสง สี เสียง และภาพเขามาเกี่ยวของในการโฆษณาดวย การ
โฆษณาถือวาเปนสื่อที่เขาถึงผูบริโภคจํานวนมาก ลักษณะของการสื่อสารจึงเปนการสื่อสารทาง
เดียว (One-Way Communication) 

ธงชัย สันติวงษ, (2539) การโฆษณามีทั้งขอดี และขอดอย ขอดีก็คือ สามารถควบคุมสิ่งที่
โฆษณาไดมากเนื่องจากบริษัทเสียคาใชจายซื้อเนื้อที่เพื่อโฆษณา จึงสามารถที่จะกําหนดขอความ
ของโฆษณาได จะใหกลาวอะไร จะกลาวเมื่อไร และจะสงขาวสารถึงใคร ซึ่งสามารถควบคุมกํากับ
ใหเปนไปตามที่ตองการไดมาก ขอดีอีกประการหนึ่งคือ สามารถนํามาใชติดตอสื่อสารกับผูฟงได
ทั้งในระดับประเทศหรือมุงเนนกลุมยอยบางกลุมโดยเฉพาะก็อาจทําได และนอกจากนั้นแมวาการ
โฆษณาจะตองลงทุนดวยเงินจํานวนมาก แตเนื่องจากเขาถึงของขาวสารของผูคนจํานวนมาก ดังนั้น
ตนทุนการเขาตอถึงบุคคล (Cost Per Contact) จึงถูกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ

ขอดอยที่สําคัญคือ แมวาตนทุนการเขาถึงตอบุคคลจะถูกก็ตาม แตจํานวนเงินที่ตองลงทุน
ไปในการผลิตสิ่งโฆษณา และการออกโฆษณาผานสื่อมวลชนตางๆสูงมาก และนับวันจะสูงมากขึ้น
เรื่อยๆโดยเฉพาะอยางยิ่งการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพรายวัน นอกจากลงทุน
สูงแลวการโฆษณาผานสื่อตางๆ ที่กลาวมาแลวนั้น ยังมีอยูมากมาย ซึ่งเห็นกันอยูบอยครั้ง จึงเปน
การยากแกผูทําโฆษณาที่จะทําใหผูบริโภคสนใจในขาวสารที่โฆษณาของตน นอกจากนี้การ
โฆษณายังไดรับการยอมรับวามีความเชื่อถือนอยอีกดวย เมื่อเทียบกับเครื่องมือการสื่อสารอื่นๆ ยิ่ง
ไปกวานี้การขาดขอมูลปอนกลับโดยตรง (Feedback) จึงเปนการยากยิ่งที่จะทราบไดวาขาวสารที่
ออกไปนั้นถึงผูรับมากนอยเพียงไร รวมทั้งผลของการโฆษณาที่มีตอยอดขายยังยากตอการประเมิน
อีกดวย (Fill, 1995)

2).การประชาสัมพันธ (Public Relations) หมายถึง การสื่อสารขององคกร เพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีตอมหาชน เชน การใหขาวสารที่มีคุณคาแกประชาชนทั่วไปเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของบุคคลและเปนการติดตอสื่อสารอยางหนึ่งในการใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ และองคกร
โดยการผานกิจกรรมดานประชาสัมพันธตางๆ ไดแก การสงขาว กิจกรรมเพื่อสังคม                    
การจัดเหตุการณพิเศษเปนตน (ประดิษฐ จุมพลเสถียร, 2547)

ขอไดเปรียบของการประชาสัมพันธ และการเผยแพรขาวคือ เสียคาใชจายต่ําเมื่อเทียบ
กับเครื่องมือการสงเสริมการตลาดอื่นๆ ที่กลาวมาแลว นอกจากนั้นขาวสารที่เผยแพรทาง
สื่อมวลชนตางๆ ยังไดรับความเชื่อถือมากกวาเครื่องมืออื่นๆ อีกดวย เชน การโฆษณา เปนตน

ขอดอยที่สําคัญของประชาสัมพันธ คือ การที่ไมสามารถควบคุมได เชน ขาวเกี่ยวกับ
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ผลิตภัณฑไมอาจจะรับประกันไดวาจะลงในหนังสือพิมพฉบับใด หนาไหน หรือจะนําออกอากาศ
ทางโทรทัศนเวลาใด เวลาที่นําออกอากาศนั้นกลุมเปาหมายสวนใหญดูโทรทัศนหรือไม ขาวสารที่
นําเสนอเหมาะสม หรือขาดสาระสําคัญหรือไม และเปนไปไดวาบางครั้งการเผยแพรขาวอาจเปน
การทําลายองคกร แทนที่จะสรางภาพลักษณในทางที่ดีใหกับองคการก็อาจเปนได (Fill, 1995)

3).การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เปนวิธีการสงเสริมการตลาดโดยใชพนักงานขาย
การเสนอขายโดยวิธีนี้ถือวาเปนวิธีที่ดีที่สุดเพราะเปนการสื่อสารสองทาง (Two-way 
Communication) มีการเผชิญหนาระหวางผูซื้อกับผูขาย ทําใหสามารถสังเกต เรียนรู และเขาใจ
ความรูสึกของอีกฝายหนึ่งได นอกจากนั้นยังทําใหผูขายสามารถสรางความสัมพันธที่ดีกับผูซื้อ ได
พบปะกันมากขึ้นจะสามารถสรางความคุนเคย และเกิดความสัมพันธสวนตัว ทําใหพนักงานขาย
สามารถขายสินคาไดมากขึ้นกวาเดิม การใชวิธีการขายโดยบุคคลทําใหสามารถทราบปฏิกิริยา
ตอบสนองจากผูซื้อโดยทันทีทันใด วาสนใจจะซื้อสินคานั้นหรือไม

การขายโดยบุคคลนี้มีขอเสีย คือ คาใชจายในการสงเสริมการตลาดสูง การใชการขายโดย
บุคคลไมสามารถกระจายตลาดไดอยางทั่วถึง ดังนั้น การขายโดยบุคคลจึงมักจะใชกับผูซื้อในตลาด
ธุรกิจเปนสวนใหญ (สุปญญา ไชยหาญ, 2543)

4).การสงเสริมการจําหนาย (Sale Promotion) การสงเสริมการจําหนายโดยทั่วไปมี
วัตถุประสงคเพื่อจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา และบริการในทันที เมื่อพิจารณาจาก
วัตถุประสงคของการสื่อสารการตลาดโดยทั่วไปตาม AIDA Model ไดแก การสรางการรับรูทาง
ขาวสาร (Attention-A) การสรางความสนใจในสินคา และบริการ (Interest-I) การสรางความ
ตองการในสินคา และบริการ (Desire-D) และการจูงใจใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Action-A) แลว จะ
เห็นไดวาวัตถุประสงคของการสงเสริมการจําหนายถูกกําหนดวัตถุประสงคไวเพื่อสรางความ
ตองการ และจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา หรือบริการเปนสวนใหญ หรืออาจกลาวไดวาวัตถุประสงค
ดานการสื่อสาร และวัตถุประสงคดานการเพิ่มยอดจําหนายเปนหลัก (Fill, 1995)

เมื่อพิจารณาบทบาทของการสงเสริมการจําหนายตอการสื่อสารการตลาดสามารถที่จะ
พิจารณาไดตามวัตถุประสงค ในการวางแผนสงเสริมการจําหนายไดดังตอไปนี้ (สุวัฒนา
วงษกะพันธ, 2530)

1.การสงเสริมการจําหนายเพื่อใหขาวสารการสงเสริมการจัดจําหนาย เพื่อใหขาวสารมี
วัตถุประสงคเพื่อใหขาวสารเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินคาและบริการเพื่อสรางการรูจัก และ
กอใหเกิดการรับรูเพื่อตอบสนองตอการแสวงหาขอมูลขาวสาร บทบาทของการสื่อสารการตลาด
ของ ททท. จึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาวสารเพื่อสรางการรับรู เพื่อตอบสนองตอการแสวงหาขอมูล
ขาวสารของนักทองเที่ยว 
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2.การสงเสริมการจําหนายเพื่อชักจูงใจ โดยทั่วไปจะใชวิธีการนี้ในการกระตุนการซื้อ โดย
พยายามที่จะสรางภาพพจนที่ดีเอาไวเพื่อไมใหมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมการซื้อระยะยาวของ
ผูบริโภค

3. การสงเสริมการจําหนายเพื่อเตือนความทรงจํา การดําเนินกิจกรรม กรสงเสริมการ
จําหนายที่สม่ําเสมอ สามารถที่ย้ําเตือนความจําของผูบริโภคไดเปนอยางดี การสงเสริมการ           
จัดจําหนายในระยะเวลาที่เหมาะสม จะทําใหผูบริโภคมีความเขาใจในคุณภาพของสินคา และ
บริการมากขึ้น

4.การสงเสริมการจําหนายเพื่อสรางความมั่นใจ พฤติกรรมของผูบริโภคในการใชบริการ
ถาผูบริโภคมั่นใจในสินคาจะเกิดความมั่นใจในตัวสินคานั้นๆ แลวสงผลถึงการเกิดพฤติกรรมได
ฉะนั้นการสงเสริมการจําหนายเพื่อสรางความมั่นใจหรือเสริมความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ จึงเปน
สิ่งที่จะตองกระทําเพื่อสรางการยอมรับในสินคามากขึ้น เชน หลังเกิดเหตุธรณีพิบัติชายฝงอันดามี
ผูเสียชีวิตมากมาย นักทองเที่ยวเกิดความหวาดกลัวเรื่องโรคระบาด ทางการทองเที่ยวแหง-    
ประเทศไทยไดทําการสื่อสารเกี่ยวกับความปลอดภัยทําใหนักทองเที่ยวเกิดความมั่นใจมากขึ้น

5.การสงเสริมการจําหนายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของทางบริษัท การสื่อสาร
การตลาดแบบนี้จะทําใหประสบสําเร็จตามวัตถุประสงคเปาหมายได ทั้งนี้เพราะการสงเสริมการ
จําหนายเปนกระบวนการสื่อสารที่ผานสื่อประเภทตางๆ เมื่อสื่อสารออกไปแลวจะทําใหผูบริโภค
รูจัก และเขาใจกิจการขององคกรมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีการสงเสริมการจัดจําหนายที่
ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ ผลที่ไดจากการสงเสริมการจัดจําหนายจะสามารถทําใหผูบริโภคเกิดการ
ยอมรับที่งายขึ้นกิจกรรมการสงเสริมการตลาด (Promotion) นั้นจัดเปนงานสําคัญเพียงสวนหนึ่ง
หรือองคประกอบเดียวเทานั้นในบรรดาองคประกอบอื่นๆ อีกหลายประการที่ชวยกันทําหนาที่สื่อ
ขาวสารจากธุรกิจไปถึงผูบริโภคโดยลําพัง ถาอาศัยกิจกรรมการสงเสริมการตลาดแตเพียงอยางเดียว
ไมสามารถสื่อขาวสารทางการตลาดทั้งหมดไดอยางครบถวน จําเปนตองอาศัยองคประกอบอื่นๆ
เขามามีสวนรวมในการทําหนาที่นี้ดวย องคประกอบเหลานี้ ไดแก สินคา (Product) ราคาจําหนาย
(Price) สถานที่จําหนาย (Place) ซึ่งองคประกอบแตละตัวจะมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน
(พรรณพิมล กานกนก, 2530)



12

ความสําคัญและวัตถุประสงคของการสงเสริมทางการตลาด
ความสําคัญของการสงเสริมทางการตลาด

1. ทําใหผูผลิตสามารถสื่อสารกับผูบริโภค และกอใหเกิดการซื้อในที่สุด
2. การสงเสริมคนกลาง ทําใหคนกลางสงเสริมผูบริโภคอยางทั่วถึง
3. ถาลูกคาจําได จะสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง
4. กระตุนผูบริโภคใหซื้อสินคาและเพิ่มยอดขาย

วัตถุประสงคของการสงเสริมทางการตลาด
1. เพื่อการติดตอสื่อสาร คือเปนการใหขอมูล ขอเท็จจริง ขาวสารแกกลุมลูกคาเปาหมาย

เพื่อใหเกิดการรับทราบขอมูล
2. เพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจ คือเปนการสื่อสารเพื่อกระตุนและชักจูงใจให

กลุมเปาหมายเกิดความตองการซื้อสินคาหรือบริการของบริษัท
3. เพื่อเปนการเตือนความทรงจํา คือเปนการสื่อสารทางการตลาดเพื่อย้ําเตือนกลุมเปาหมาย

ใหเกิดการจดจําในตรายี่หอของสินคาหรือบริการ

3. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
พรรณพิมล กานกนก (2530) ไดใหความหมายกวางๆ ของ “การสื่อสารทางการตลาด” วา

อาจหมายถึง “การดําเนินบทสนทนา โตตอบกันในระหวางผูซื้อ และผูขาย ซึ่งอาจเกิดขึ้น ณ
สถานที่หนึ่งที่ใดก็ไดในตลาดนั้น” สําหรับธุรกิจหนึ่งธุรกิจใดก็ตามเมื่อพิจารณาความหมายของ
“การสื่อสารทางการตลาด” ในทัศนคติของนักบริหารแลว ใหคําจํากัดความวา “การสื่อสารทาง
การตลาด” หมายถึง

1. กระบวนการนําเสนอขาวสารในรูปของการกระตุน เรงเราดวยวิธีการตางๆ
ไปสูผูบริโภคซึ่งเปนเปาหมายทางการตลาด (Target Market) ของเขา โดยมุงหวังที่จะ
กอใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองจากผูบริโภคกลุมนั้นในลักษณะที่คาดหมาย หรือกําหนดเอาไว
ลวงหนา (Desired Response)

2. การกําหนดชองทางการสื่อสาร (Channel) ไปยังตลาดเพื่อจะใหรวบรวม
ขอมูลขาวสารจากผูบริโภคในตลาดนั้น เพื่อนํามาตีความ (Interpret) ประกอบในการดําเนินงาน
ตอไป และเพื่อหาชองทางใหมๆ หรือ โอกาสในการสื่อสารคราวตอไปใหดีกวาเดิม

จากคําจํากัดความนี้แสดงใหเห็นวาธุรกิจทั้งหลายทําหนาที่สําคัญทางการสื่อสาร
ทั้งสองดาน คือ เปนผูสงขาวสาร (Sender) และเปนผูรับขาวสาร (Receiver) ดวยพรอมๆ กัน
ในฐานะของผูสงขาวสารธุรกิจจะตองพยายามชักจูง เชิญชวน ผูบริโภคใหหันมาซื้อสินคาตรา
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ของเขาเพื่อทดแทนสินคาตราอื่นๆ ของคูแขง สวนในฐานะผูรับขาวสารธุรกิจ จําเปนตองปรับปรุง
ตนเองใหเหมาะสมหรือทันตอการเคลื่อนไหวในตลาดอยูตลอดเวลา จึงตองแสวงหาขาวสารที่
ทันตอเหตุการณตรงตามความเปนจริงในลักษณะของขอมูลปอนกลับ จากตลาดของเขา เพื่อ
ประโยชนในการตัดสินใจ

สุวัฒนา วงษกะพันธ (2530) ไดใหนิยามของการ “สื่อสารการตลาด” วา
เปนการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในอันที่จะสื่อความหมาย สรางความเขาใจสรางการ
ยอมรับระหวางธุรกิจกับผูบริโภค โดยมุงหวังใหเกิดพฤติกรรมตอบสนองตาม วัตถุประสงคของ
ธุรกิจนั้น

Nickels (1984) ไดกลาววา “การสื่อสารการตลาดประกอบดวยการฟงครึ่งหนึ่ง (Listing is 
half of Marketing Communication) กลาวคือ กระบวนการการสื่อสารการตลาดระหวางผูซื้อ และ
ผูขาย เริ่มตนจากการที่ผูขายรับฟงความตองการของผูซื้อ ตอจากนั้นผูซื้อจะเปนฝายรับฟงเกี่ยวกับ
สินคา หรือบริการที่ผูขายแนะนํารวมไปกับจิตวิทยาในการโนมนาวใจผูฟง และทั้งสองฝายจะเริ่มมี
การเจรจาตอรองกันกระทั่งกระบวนการสิ้นสุดลงโดยเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน”

ภาพที่ 2 : แสดงองคประกอบของกระบวนการสื่อสาร

ที่มา : กระบวนการการติดตอสื่อสาร. (2548). สืบคนวันที่ 18 มกราคม 2552 จาก
http://classroom.hu.ac.th/courseware/Marketing/index37.html
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องคประกอบของกระบวนการสื่อสาร
1. สภาพของการสื่อสาร (Communication Context) 

คือ สภาพแวดลอมที่กระตุนหรือจํากัดการสื่อสารในขณะที่การสื่อสารเกิดขึ้น ซึ่งจะทําให
การสื่อสารนั้นเดนชัดหรือคลุมเครือ                                                                                                                 
2. แหลงขาว / ผูสงสาร (Source / Sender)

คือ ผูที่คัดเลือกสารตางๆแลวทําการสงตอไปยังผูรับสาร ซึ่งอาจจะเปนบุคคล กลุมบุคคล 
หรือหนวยองคกรตางๆ และในขณะเดียวกันก็ตองเปนผูรับสารเมื่อมีการติดตอสื่อสารเกิดขึ้น                  
3. การเขารหัส (Encoding)

คือ กระบวนการของการแปลความคิดใหเปนขอความที่มีความหมาย เพื่อใหเกิดความ
เขาใจระหวางผูสงและผูรับ ดังนั้นผูสงขาวสารจะตองคิดใหรอบคอบเสียกอนวาควรจะสื่อสาร
อยางไรผูรับจึงจะเขาใจ                                                                                                                                   
4. ขาวสาร (Message)

คือ กระบวนการเขารหัสนั้นจะนําไปสู การพัฒนาเปน "ขาวสาร" โดยขาวสารนั้นจะ
ประกอบไปดวยสารสนเทศหรือความหมายที่แหลงขาวตองการที่จะสง                                                               
5. ชองทางของการสื่อสาร (Communication Channel) หรือสื่อ (Medium)

คือ สื่อกลางหรือวิธีการที่ใชนําขาวสารจากผูสงไปยังผูรับ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
โทรศัพท ภาพยนตร นิตยสาร จดหมาย เปนตน                                                                                  
6. การถอดรหัส (Decoding) 

คือ กระบวนการของผูรับในการแปลความขอมูลใหอยูในรูปแบบที่มีความหมาย ที่ผูรับ
ขาวสารสามารถนําไปใชได โดยการถอดรหัสนั้นจะขึ้นอยูกับประสบการณ การรับรู ทัศนคติ และ
คานิยมของผูรับสาร นอกจากนี้สภาพแวดลอมทางดานวัฒนธรรม สังคม บทบาท และฐานะก็       
ยังเปนอีกตัวหนึ่งที่มามีอิทธิพลตอการถอดรหัส                                                                                                   
7. ผูรับสาร (Receiver) หรือจุดหมายปลายทาง (Destination)

คือ บุคคลที่ผูสงขาวสารตองการใหไดรับขาว อาจเปนบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกร    
ผูรับสารตองมีความสามารถในการฟงใหเขาใจ อานใหรูเรื่อง และคิดใหเปนจึงจะสามารถรับ
ขาวสารและแปลความหมายของขาวสารได                                                                                                         
8. สิ่งรบกวน (Noise)

คือ สิ่งที่เปนอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการติดตอสื่อสาร ซึ่งมีผลกระทบตอความมี
ประสิทธิผลของการสื่อสาร เชน เสียงรถวิ่งไปมา ความแตกตางดานวัฒนธรรม การออกเสียงไม
ชัดเจน เปนตน
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9. การตอบสนอง (Response)
คือ ปฏิกิริยาตอบสนองของผูรับสารหลังจากที่ไดรับขาวสาร                                            

10. ขอมูลยอนกลับ (Feedback)
เปนสวนหนึ่งของการตอบสนอง คือการสื่อสารกลับไปยังผูสงสาร ซึ่งถือเปนเครื่องมือใน

การประเมินประสิทธิผลของขาวสารที่สงไป ที่จะบอกใหผูสงสารทราบวาสารที่ผูสงสงไปนั้นเปน
ที่เขาใจของผูรับมากนอยเพียงใด

กระบวนการเลือกเปดรับขาวสารของผูบริโภค
สําหรับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเปดรับขาวสารที่นํามาใช คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการ

ในการเลือกรับสาร (Selectivity Process) ในการสื่อสารนั้นการเลือกของเรามี 4 ลักษณะ ซึ่งแตละ
ลักษณะจะมีความเกี่ยวของเปนขั้นตอนดังนี้ (Klapper, 1960)

1. การเลือกรับ หรือการเลือกใช (Selective Exposure) ในชีวิตประจําวันของมนุษย มี
โอกาสที่จะรับสารจากแหลง หรือผูสงสาร (Source) ตางๆ จํานวนมากมาย แตมนุษยมีเวลา และ
ความสามารถที่จํากัดในการรับสารจากแหลงตางๆ หรือมีความพอใจ หรือไมพอใจตอแหลง หรือผู
สงสารตางๆ แตกตางกันออกไป ดังนั้นจึงมักจะเลือกรับ หรือเลือกใชสารจากแหลงที่เสนอความคิด
และทัศนคติที่สอดคลองกับความคิด และทัศนคติของแตละบุคคล

2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) มนุษยนั้นจะเลือกใหความสนใจตอสาร
เทาที่สมองจะรับสารนั้นได ดังนั้น การอานหนังสือพิมพ หรือในสถานการณที่มีการสื่อสารมากกวา
1อยาง เชน ขณะดูทีวีก็มีเสียงภรรยาพูดดวย เปนตน จึงตองการเลือกรับสารใดสารหนึ่ง และโดย
ปกติเรามักจะเลือกรับสารที่นาสนใจ หนังสือพิมพรายวันจะมีประมาณ 20-25 หนา มนุษยจะเลือก
อานเพียงบางหนา บางขาว บางคอลัมน หรืออาจจะอานเพียง1หนา เพียงบางขาว อานหนาสังคม
อานหนาบันเทิง และหนากีฬาเพียงบางขาว จะเห็นไดวา นอกจากเราเลือกสารโดยอาศัยความ
นาสนใจที่เรามีตอสารแลว เรายังเลือกรับสารที่สอดคลองกับทัศนคติ และความเชื่อดั่งเดิมของ     
แตละบุคคล และหลีกเลี่ยงที่จะรับสารที่ขัดแยงกับทัศนคติ และความเชื่อของแตละบุคคลดวย

3.การเลือกรับรู และการเลือกตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation)
หลังจากที่เลือกรับสาร หรือเลือกใชสารของผูสงสารรายใดรายหนึ่ง มนุษยเลือกใหความสนใจตอ
สารใดสารหนึ่งแลว การเลือกรับรู และเลือกตีความหมายของสารตามประสบการณของแตละ
บุคคลเนื่องจากแตละคนมีประสบการณตางกัน ดังนั้น การรับรู และการตีความหมายของคนตอสิ่ง
เดียวกันจึงไมเหมือนกัน อุปสรรค หรือความหมายของการสื่อสารอันเนื่องมาจากการรับรู และการ
เลือกตีความหมายคนอยูตรงที่วา มนุษยมักจะไมคอยรูตัววาคนแตละคนมีความแตกตางกัน            
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มีประสบการณที่แตกตางกัน ดังนั้น การรับรูหรือการตีความของสิ่งที่ไดพบ จึงมีความแตกตางกัน
ไปดวย ความหมายรวมกัน (Common Meaning) หรือความเขาใจรวมกัน (Common
Understanding)ซึ่งเปนหัวใจของการสื่อสารจึงไมเกิดขึ้นและเกิดขึ้นนอย ทําใหการสื่อสารผิดพลาด
หรือลมเหลว

4.การเลือกจดจํา (Selective Retension) นอกจากการเลือกรับรู และเลือกตีความหมายของ
สารแลว มนุษยยังเลือกจดจําเนื้อหาสาระของสารไวเปนประสบการณ เพื่อจะนําไปใชในโอกาส
ตอไปดวย ผลของการวิจัยที่ผานมาเสนอใหเห็นวา คนเราจะสามารถที่จะจดจําในเรื่องที่สอดคลอง
กับความคิด หรือสนับสนุนความคิดเห็นของแตละบุคคลไดดีกวาเรื่องที่ขัดแยง หรือตอตานความ
คิดเห็นของแตละบุคคลจากองคประกอบที่กลาวมาขางตน พบวาการเปดรับสารมีปจจัยทั้งในสวน
ของบุคคล ไมวาจะเปนประสบการณ ความรู ความสนใจ และอื่นๆ รวมไปถึงปจจัยภายนอก
ทางดานสังคมสภาพแวดลอม เชน ครอบครัว วัฒนธรรม ประเพณี ลักษณะทางประชากร เชน เพศ
อายุ ภูมิลําเนาการศึกษา ตลอดจนสถานภาพทางสังคม อันทําใหเกิดการเปดรับขาวสารของแตละ
บุคคลมีความแตกตางกัน โดยจะมีการเปดรับขาวสารตามที่บุคคลนั้นๆ ใหความสนใจ ดังเชน คนที่
ชอบทองเที่ยวก็จะเลือกรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ตนสนใจ อาจจะเลือกรับรูเฉพาะเรื่องการ
ทองเที่ยว เลือกจดจําเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเที่ยว และเมื่อมีโอกาสจึงนําขอมูลที่จดจําไป
ประยุกตใชในการตัดสินใจไปเดินทางทองเที่ยวนั่นเอง อีกทั้งการเปดรับขาวสารดานการทองเที่ยว
ที่ดี และปริมาณที่มากสามารถโนมนาวใหผูรับสารมาทองเที่ยวไดดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึง
ตั้งสมมติฐานวาพฤติกรรมการเปดรับการสื่อสารปจจัยทางการตลาดของการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย(ททท.) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว

4. แนวคิดเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance) 
ชมัยพร วิเศษมงคล (2551) ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีในโลกปจจุบัน ทําใหทุกภาคสวนของสังคมทุกประเทศตาง
เล็งเห็นถึงความจําเปนที่ตองปรับตัวใหพรอมรับกับสภาวการณการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สําหรับ
ภาคสวนธุรกิจ การสรางและสะสมความสามารถในการแขงขันบนพื้นฐานของความรู
(Knowledge-based Competencies) เปนปจจัยหลักสําหรับความอยูรอดทางธุรกิจในระยะยาว
สําหรับเศรษฐกิจที่ใชความรูเปนตัวขับเคลื่อน (Knowledge-driven Economy) ดังเชนในปจจุบัน ซึ่ง
เปนเรื่องของการตองรูจักสรางและใชความรอบรู เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทรัพยสิน และความสามารถ อาทิ เงินทุน ทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยี ปจจัยพื้นฐานตางๆ องคกร
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และการบริหารจัดการองคกร สําหรับเปนเครื่องมือในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ธุรกิจ

ในกรณีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งเปนที่ทราบโดยทั่วกันวา สวน
ใหญมีปญหาในความสามารถของการปรับตัวในระบบการแขงขันที่ตองใชความรู ความสามารถ
เปนตัวขับเคลื่อนหลัก สาเหตุสําคัญมาจากความออนดอยในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อใหสามารถแขงขันไดอันเนื่องมาจากขอจํากัดทางดานขนาด ทุน และขอบเขตการทําธุรกิจเมื่อ
เทียบกับธุรกิจขนาดใหญ

ทางออกของเรื่องนี้มีการกลาวถึงกันอยางกวางขวางในปจจุบัน โดยสวนหนึ่งใชกรณีศึกษา
จากธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหลายแหงมาเปนเครื่องยืนยันความคิดและทฤษฎีของตน ซึ่งแนวคิด
ของกลยุทธการทําใหธุรกิจเติบโตและอยูรอดมี 2 กลยุทธหลักคือ

1. การเติบโตโดยมุงเนนที่ความสามารถเฉพาะขององคกรที่มีอยู (Existing Competence)
และสงเสริมการดําเนินงานผานทางจุดแข็งที่เปนความสามารถเฉพาะขององคกร ซึ่งการดําเนิน
ธุรกิจแบบนี้จะมุงเนนเพียงสินคาและบริการบางกลุม เนนเพียงตลาดเดียวที่มีความสําคัญตอธุรกิจ
มากที่สุด กลยุทธนี้มีขอดีคือ มีความเสี่ยงต่ํา สามารถพัฒนาความสามารถในการแขงขันขึ้นมาได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สําหรับขอเสียคือ ธุรกิจอาจจะมีการเจริญเติบโตไมทันกับสภาวะ
การแขงขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากตองพึ่งพาทรัพยากรและความสามารถเฉพาะ
ภายในองคกร อีกทั้งมุงเนนเพียงตลาดเดียว สินคากลุมเดียว ทําใหเพิ่มความเสี่ยงในการทําธุรกิจ
หากอุตสาหกรรมดังกลาวหดตัว แนวคิดนี้จะเหมาะสมกับธุรกิจที่เพิ่งกาวเขามาในตลาด และยังไม
มีทรัพยากรมากพอที่จะดําเนินงานในหลายกลุมสินคาและตลาด การเจาะตลาดเฉพาะ (Niche 
Market) จึงเปนเรื่องที่เหมาะกับกลยุทธนี้

2. การกระจายขอบเขตธุรกิจไปสูอุตสาหกรรมอื่น (Diversification) ซึ่งสามารถแบงได
เปน การกระจายการลงทุนไปบังธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (Related Business) และการกระจาย       
การลงทุนไปยังธุรกิจอื่นที่ไมมีความเกี่ยวพันกัน (Unrelated Business) ในกรณีแรกอาจเปนความ
เกี่ยวพันในแงของเทคโนโลยี ทักษะ ความรูและประสบการณในการดําเนินงาน ชองทางใน       
การกระจายสินคา ซึ่งจะรวมถึงความสัมพันธกับหนวยธุรกิจอื่นๆ ในตลาดเดิม สวนการกระจาย 
การลงทุนไปในธุรกิจที่ไมมีความเกี่ยวพันกัน มาจากแนวคิดของการกระจายความเสี่ยง และ       
การฉกฉวยโอกาสทางการตลาดในธุรกิจที่เล็งเห็นศักยภาพ อยางไรก็ตาม กลยุทธนี้มีจุดออน         
ที่สําคัญคือ ตองมีการลงทุนสูงในการพัฒนาสินคาและบริการใหม ตลาดใหม เทคโนโลยีใหมและ
การทุมเทกับการตองลองผิดลองถูกในการบริหารธุรกิจที่อาจจะยังไมมีความรู และประสบการณ
เพียงพอ ผลงานวิจัยหลายชิ้นสรุปวา ความรวมมือทางธุรกิจระหวางกันเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
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และเปนปจจัยสูความสําเร็จ (Critical Success factors) ในการแขงขันสําหรับ SMEs เนื่องจากทําให
เชาสูความสามารถในดานตางๆ ที่หลากหลายมากขึ้น มีโอกาสไดรับความรูจากภายนอกองคกร
ชวยใหเรียนรูวิธีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางพันธมิตร เพิ่มความสามารถที่จะทําธุรกิจระหวาง
ประเทศและกาวสูโอกาสใหมๆ ทางธุรกิจ

ความหมายของ “พันธมิตรทางธุรกิจ” 
พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance) คือ ขอตกลงระหวางธุรกิจ โดยปกติจะทําเพื่อการ

ลดตนทุน และการปรับปรุงบริการใหดีขึ้นสําหรับลูกคา ความรวมมือมักจะอยูในรูปของขอตกลง
แบบเดี่ยว (Single Agreement) ที่มีการแบงปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงเทาๆ กันของทุกฝายที่
เกี่ยวของ และมีการจัดการอยางเปนรูปแบบโดยทีมทํางานรวมกัน

หลายคนไดพยายามจัดประเภทและรูปแบบของการเปนพันธมิตรทางธุรกิจไว ซึ่งมีทั้งที่
เหมือนและแตกตางกันไป ไดแบงประเภทของพันธมิตรทางธุรกิจโดยใชรูปแบบของความรวมมือ
ออกเปน 3 ประเภท คือ

1. พันธมิตรแบบเซ็นสัญญา (Contractual Agreement) เปนความรวมมือระหวาง 2 
องคกรขึ้นไปที่เซ็นสัญญาเพื่อรวมมือในกิจกรรมทางธุรกิจอยางใดอยางหนึ่ง เชน การแลกเปลี่ยน
ความรูทางเทคโนโลยี การรวมทรัพยากรและทักษะการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดการลดตนทุน     
เปนตน โดยการทําพันธมิตรแบบนี้สามารถทําไดในหลายรูปแบบอาทิ ชองทางการจัดจําหนาย   
การสงเสริมการขายและโฆษณา การวิจัยและพัฒนา การจัดซื้อ ธุรกิจประเภทนี้จะมีความผูกพันกัน
นอย เนื่องจากยังคงเปนองคกรที่ดําเนินการอยางอิสระไมขึ้นตอกัน จะรวมมือกันเฉพาะประเด็น    
ที่ไดมีการตกลงกันไวในสัญญาเทานั้น ตัวอยางพันธมิตรรูปแบบนี้ อาทิ Star Alliances พันธมิตร
ธุรกิจการบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่รวมมือโดยการเซ็นสัญญากับสายการบิน
พันธมิตรในการรวมกันกําหนดเครือขายการใหบริการทั่วทุกภูมิภาค หรือกรณีของบริษัท          
แมคโดนัลดแถมของเลนจากบริษัทดิสนียใหกับลูกคาที่ซื้อแฮมเบอรเกอร อีกตัวอยางหนึ่งคือ 
บริษัทผูผลิตเครื่องดื่มบํารุงกําลัง “ คาราบาวแดง ” ที่ในชวงเริ่มตนธุรกิจไดตัดสินใจที่จะเปน
พันธมิตรธุรกิจกับบริษัทเสริมสุข จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตเครื่องดื่ม “ เปปซี่ ” ในการทําแผน   
การขายรวมกัน และมีชองทางการจัดจําหนายมากมายที่จะชวยใหคาราบาวแดงเปนที่รูจักและ      
ติดตลาดไดงายขึ้น เปนตน

2. พันธมิตรแบบเขามาถือหุนระหวางกัน (Minority Equity Agreement) เปนลักษณะ    
ที่ธุรกิจมีความรวมมือกันดานทุนในการประกอบธุรกิจ เชน การถือหรือแลกเปลี่ยนหุนระหวางกัน
การกําหนดราคาหุนของบริษัทแลวใหบริษัทพันธมิตรเขามาซื้อหุนในราคาต่ํากวาราคาตลาด ซึ่งจะ
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ทําใหแตละบริษัทมีสิทธิในสวนแบงกําไรของบริษัทพันธมิตร เปนการลดปญหาความขัดแยงดาน
ผลประโยชนของแตละบริษัท และสามารถนําไปสูความรวมมือในดานตางๆ เชน ตลาด เทคโนโลยี 
การเงิน และการจัดซื้อ เปนตน วิธีนี้จะมีความรวมมือที่เหนียวแนนมากกวาการเซ็นสัญญา เนื่องจาก
มีเรื่องของเงินทุนเขามาเกี่ยวของดวย

3. พันธมิตรแบบธุรกิจรวมทุน (Joint Venture) จะแตกตางจากพันธมิตรแบบเขามาถือหุน
ระหวางกัน เพราะพันธมิตรแบบธุรกิจรวมทุนเปนการรวมทุนในการจัดตั้งองคกรใหมรวมกัน ซึ่งมี
การดําเนินงานที่แยกจากธุรกิจหรือองคกรเดิมที่แตละฝายมีอยูแลว เชน บริษัท A รวมทุนกับบริษัท 
B เพื่อจัดตั้งบริษัท C สําหรับดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งตามวัตถุประสงครวมกันระหวาง A และ 
B ในการทําธุรกิจรวมทุนนี้ แตละบริษัทพันธมิตรเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานของบริษัท C 
โดยมีการกําหนดสัดสวนการถือหุนของแตละบริษัทพันธมิตรอยางชัดเจน ซึ่งขึ้นอยูกับการตอรอง
ของแตละฝาย วิธีการนี้นับไดวาไดรับความนิยมในปจจุบัน เนื่องจากมีความคลองตัว และอิสระทั้ง
ในแงนโยบายและการดําเนินงาน

ลักษณะกิจกรรมของพันธมิตรธุรกิจ จะมีดวยกันหลายวัตถุประสงค สรุปไดดังนี้
1. การรวมมือดานการตลาด ไมวาจะเปนเรื่องของการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร การ

แลกเปลี่ยนฐานลูกคาระหวางกัน การใชชองทางการตลาดรวมกัน การพัฒนาแคมเปญทางการ
โฆษณา และสงเสริมการขายรวมกัน รวมถึงการทําตราสินคารวมกัน (Co-brand) ซึ่งมุงเนนการใช
ชื่อเสียงทางดานตราสินคาและเครื่องหมายการคาของพันธมิตรในการสรางความสําเร็จทาง
การตลาด ในสมัยกอน การทําตราสินคารวมกันจะมี 2 วิธี วิธีแรก การฝากขาย เชน บริษัท A        
ไมสามารถบริหารการขายไดดวยตัวเอง ก็จะมอบหมายใหบริษัท B ซึ่งมีชองทางการจําหนายที่
เขมแข็งเปนตัวแทนจําหนายโดยที่ตราสินคายังเปนของบริษัท A อยู วิธีที่สอง เปนวิธีที่ SMEs ไทย
สวนใหญประสบอยู คือ การจางทํา “Original equipment manufacture (OEM)” ภายใตวิธีนี้    
บริษัท A ขายผลิตภัณฑของตนใหแกบริษัท B เพื่อจําหนายใหกับลูกคาโดยใชตราสินคาและ    
ความรับผิดชอบผลิตภัณฑโดยบริษัท B วิธีการนี้เปนที่นิยมสําหรับ SMEs เนื่องจากสวนใหญมักจะ
ออนดอยในเรื่องของการหาชองทางการตลาด และการสรางการยอมรับในตราสินคา ทําให SMEs 
สามารถมุงความสนใจไปเฉพาะกับการพัฒนาการผลิตและเทคโนโลยีเพียงอยางเดียวได

อยางไรก็ตาม ปจจุบันสําหรับธุรกิจที่ไดรับการยอมรับในเรื่องของตราสินคาในระดับ
หนึ่ง มักจะนิยมการทําตราสินคารวมกันที่ปรากฎชื่อตราสินคาของธุรกิจที่รวมมือกัน ตัวอยางเชน 
กรณีของโทรศัพทมือถือยี่หอ “Sony Ericsson” ที่เปนการรวมกันระหวางธุรกิจมือถือ (Ericsson) ที่
ตองการหาความแนนอนของตลาดหูฟงสําหรับมือถือ (Sony) หรือกรณีของธุรกิจที่เปนผูจัดหาดาน
เทคโนโลยีอยาง IBM ตองการที่จะจูงใจและใหรางวัลกับผูจัดจําหนายดวยการจัดโปรแกรมหุนสวน
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ทางการจําหนายในชื่อ “ IBM Partnerworld ” เปนตน หรือกรณีของประเทศไทย การเปดตัวสมารท
เพิรส บัตรเงินสดดิจิตอล โดยบริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด ในเครือขายเซเวนอีเลฟเวน ซึ่งเปน
การรวมทุนของ 9 พันธมิตร สําหรับใชในการชําระคาสินคาและบริการ พรอมทั้งอํานวยความ
สะดวกในการจับจายใชสอย และยังเปนเครื่องมือการตลาดในการสรางรอยัลตี้โปรแกรมกับลูกคา
โดยมีรานคาที่อยูในเครือขายถึง 60 แบรนดชั้นนํา อาทิ เซเวนอีเลฟเวน เอสเอฟซีเนมา ทรูและยัง 
ตัวอยางที่นาสนใจสําหรับกรณีนี้คือ การรวมเปนพันธมิตรกับโชคดี ติ่มซํา แฟรนไชสรานอาหารที่
มีสาขากวา 23 แหง เพื่อออกบัตรเงินสด “ โชคดี สมารทเพิรส ” สําหรับอํานวยความสะดวกกับ
ลูกคาในการรวมโปรแกรมสะสมแตม การทําโปรแกรมสงเสริมการขายของรานสาขา หรือการออก
โปรโมชั่นรวมกับรานคาอื่นๆ ที่เปนพันธมิตรกับบัตรสมารทเพิรซ ซึ่งเปนการชวยลดคาใขจายใน
การจัดทําสื่อสําหรับการสงเสริมการขายและยังเพิ่มฐานลูกคาใหกับโชคดีติ่มซําอยางรวดเร็ว

2. การรวมมือดานการผลิตและการดําเนินงาน ซึ่งจะมุงเนนที่เทคโนโลยีและวิธีการใน  
การผลิต โดยจะมีการรวมมือกันในการถายโอนเทคโนโลยีในการผลิต (Technology Transfer) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดตนทุนในการดําเนินงาน อันจะรวมถึงการใชสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการผลิตรวมกัน ตลอดจนการจัดสรรกําลังการผลิตสวนเกินของธุรกิจรวมกันเพื่อใหเกิด
การใชประโยชนสูงสุดระหวางพันธมิตร ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการกําหนดเงื่อนไขและขอตกลงระหวาง
กันถึงความเปนไปได และระดับของการถายโอนความรู และเทคโนโลยีการผลิตระหวางกัน
โดยเฉพาะในกรณีที่ความรูและเทคโนโลยีมีการปกปองไวในรูปของความลับทางการคา

3. การรวมมือทางดานวิจัยและพัฒนา เปนการรวมมือกันในการคิดคนสิ่งและวิธีการ
ใหมๆ ขึ้นมาเพื่อหลายวัตถุประสงค อาทิ ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ลดตนทุนการผลิต 
เพิ่มมูลคาของสินคา หรือแมแตการลดปญหาจากขอกีดกันทางการคาไมวาจะเปนทางดาน
สิ่งแวดลอมหรือดานสุขอนามัยตางๆ ซึ่งการรวมมือทางดานนี้ เปนการชวยในการคิดคนเทคนิค
ใหมๆ จากตนทุนที่ต่ําลง และจากการนําเอาเทคโนโลยีและความสามารถเฉพาะของพันธมิตรแตละ
ฝายเขามาผนวกกัน

4. การรวมมือทางดานการจัดหา เปนการรวมมือกันในกิจกรรมทางดานการจัดซื้อและ
จัดหาวัตถุดิบ เพื่อเปนการเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อแตละครั้ง ซึ่งจะสงผลใหเกิดอํานาจการตอรองตอ
ซัพพลายเออรที่สูงขึ้น นําไปสูตนทุนในการสั่งซื้อสินคาที่ลดลง

5. การรวมมือทางดานทรัพยากรเชิงกลยุทธ หมายถึง เงินทุน ทักษะดานการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย และความสามารถหลักขององคกร รูปแบบความรวมมือ เชน การรวมมือกันใน
การจัดหาเงินทุน การแลกเปลี่ยนถายโอนทรัพยากรมนุษย การเพิ่มศักยภาพโดยการจัดฝกอบรม
รวมกัน หรือการเรียนรูทักษะตางๆ ระหวางกัน
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ปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จ
ปจจัยแหงความสําเร็จในการเปนพันธมิตรทางธุรกิจที่สําคัญคือ ทําอยางไรจึงจะสามารถ

จัดตั้งความรวมมือไดอยางเหมาะสมที่สุด ใหเกิดประโยชนกับทุกฝายที่รวมมือกัน ทั้งยังสราง  
ความเขาใจที่ถูกตองใหกับพันธมิตรที่จะเขามารวมมือกันทั้งหมดได ซึ่งจําเปนตองใหความสําคัญ
ตอกระบวนการในการเปนพันธมิตรธุรกิจ โดยเริ่มจาก

1. การคัดเลือกหนวยธุรกิจ ถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญในความสําเร็จของพันธมิตร        
ทางธุรกิจ ทั้งในแงของความเหมาะสม ความสามารถและความจริงใจในการรวมมือกันมีหลักเกณฑ
การประเมินความเหมาะสมของพันธมิตร ดังนี้

1. ควรคัดเลือกบริษัทหรือหนวยธุรกิจที่มีทรัพยากรและความสามารถที่จะเขามาเสริม
สิ่งที่บริษัทยังขาดอยู เพื่อสงเสริมการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท

2. ความเขากันไดทางดานกลยุทธ นโยบาย และวัตถุประสงคระยะยาวของบริษัทที่จะ
เขารวมพันธมิตร หากบริษัทพันธมิตรมีนโยบายและเปาหมายที่ชัดแยงกันก็จะนําไปสูความ         
ไมมั่นคงและความลมเหลวของพันธมิตรในที่สุด

3. ความเขากันไดในระดับวิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทํางาน รวมถึงความลี้ลับซับซอน
ของเทคโนโลยีในการผลิตและการดําเนินงาน ซึ่งควรมีระดับที่ใกลเคียงกันไมแตกตางกันมาก
เกินไป มิฉะนั้น อาจเกิดความขัดแยงในระดับการปฏิบัติงานซึ่งนําไปสูความลมเหลวของพันธมิตร
ทางธุรกิจได

4. ความเขากันไดของวัฒนธรรมในองคกร ไมวาจะเปนปรัชญา การดําเนินการ     
ความเชื่อ คานิยม และรูปแบบการใชชีวิตของคนในองคกร การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวัฒนธรรม
องคกรแตกตางกันมาก อาจจะนําไปสูปรากฏการณที่เรียกวา “Culture Shock” หรือความขัดแยงทาง
วัฒนธรรมอยางรุนแรง

2. จังหวะเวลาในการจัดตั้งพันธมิตรทางธุรกิจ การเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสมถือเปน
หลักเกณฑสําคัญอันหนึ่งในการจัดตั้งพันธมิตรทางธุรกิจ เนื่องจาก ทําใหบริษัทพันธมิตรไดรับ
ผลประโยชนสูงสุดจากการเขารวม ปจจัยที่ตองคํานึงถึงประกอบดวย

1. อํานาจตอรองของแตละบริษัทที่จะเขารวมพันธมิตร จังหวะเวลาที่ทุกคนตองการคือ
มีพันธมิตรในชวงที่ตนเองมีอํานาจตอรองสูงเพื่อใหไดผลประโยชนสูงสุด

2. ความไมแนนอนทางการตลาด และการแขงขันในระดับสูงในตลาด การจัดตั้ง
พันธมิตรทางธุรกิจจะเปนเครื่องมือสําคัญในการรับมือกับความผันผวนและความไมแนนอน
ดังกลาวได
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3. จํานวนบริษัทหรือหนวยธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรวมพันธมิตรทางธุรกิจ
ถามีจํานวนลดลง ธุรกิจตองรีบเรงจัดตั้งพันธมิตรทางธุรกิจ มิฉะนั้นจะเสียโอกาสในการที่จะได
บริษัทที่มีคุณสมบัติตามความตองการ

3. เทคนิคในการเจรจาตอรอง การเจรจาตอรองที่มีประสิทธิภาพนับไดวาเปนหัวใจของ
ความสําเร็จในการจัดตั้งพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีขั้นตอนที่ตองคํานึงถึงดังนี้

1. การพิจารณาการจัดเตรียมทีมงาน โดยปกติการเจรจาตอรองนั้น มักมิไดกระทํากัน
ตัวตอตัว แตจะมีการรวบรวมบุคลากรหลายคนที่เกี่ยวของ มารวมมือกันในการเจรจาตอรอง 
เนื่องจาก ตองการทักษะและความสามารถในการดําเนินงานที่หลากหลาย รวมถึงวิจารณญาณและ
ประสบการณที่แตกตางกัน โดยทั่วไปมักจะประกอบดวย ผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน ผูบริหาร
ในอนาคตของหนวยธุรกิจใหมที่จะจัดตั้งขึ้นจากความรวมมือกัน ผูเชี่ยวชาญในแตละดาน เชน  
ดานตลาด ดานการเงิน ดานบุคลากร และดานการผลิต รวมถึง ที่ปรึกษาทางดานวัฒนธรรมที่
แตกตางกัน ในหลายๆ ครั้งอาจจะเปนลามที่ชวยใหการแปลภาษาดวย ในกรณีของการเจรจากับ
กิจการจากตางประเทศ และที่สําคัญขาดไมไดคือ นักกฎหมายนั่นเอง

2. ระบบการเจรจา ซึ่งควรดําเนินการในลักษณะแบบสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก เปน
ขั้นตอนของการพูดคุย ปรึกษาหารือระหวางผูบริหารระดับสูงในแงของนโยบาย เปาหมายระยะยาว 
ขอบเขตและทิศทางหลักของความรวมมือ ขั้นตอนที่สอง จะเปนการเจรจาในรายละเอียดของ  
ความรวมมือมากขึ้น ซึ่งมักเปนการเจรจาในระดับฝาย แผนก เพื่อทําความเขาใจรวมกัน และจัดตั้ง
วิธีการดําเนินงานในรายละเอียด ในขั้นตอนนี้อาจรวมถึงการเขาเยี่ยมชมโรงงาน การนําขอมูล    
ทางการเงินตางๆ มาประกอบการพิจารณาดวย

3. สิ่งที่พึงเปนขอคิดคือ (1) ไมควรเซ็นสัญญาเร็วเกินไป กอนที่จะมีการประเมิน   
ความเสี่ยง วิเคราะหขอดี-ขอเสียที่อาจเกิดขึ้นในความรวมมือนั้นอยางเพียงพอ (2) ควรมีการเตรียม
ความพรอมในเชิงกลยุทธของตนเองกอนที่จะทําการเจรจาตอรอง โดยตองวิเคราะหทิศทางที่บริษัท
ตองการ ประเมินความแข็งแกรงของตนเอง และผูที่จะเขามารวมมือ รวมถึงทรัพยากรที่แตละฝาย
จะนํามาลงทุนรวมกันดวย (3) ควรตองระวังในการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในขั้นตอนแรกบริษัท
อาจจะใหขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานของบริษัท รวมถึงเหตุผลและเปาหมายหลักใน           
การรวมตัวทางธุรกิจ (4) ควรตองมีการประเมินผลการเจรจาในแตละครั้งอยางใกลชิด และ          
(5) ควรสรางบรรยากาศการเจรจาอยางเปนมิตรและไววางใจกันใหมากที่สุด หากสามารถมองภาพ
ไปถึงโครงสรางหรือระบบการทํางานรวมกันในอนาคตอยางเปนรูปธรรม ก็นาจะเปนสัญญาณที่ดี
ของความสําเร็จในการเปนพันธมิตรทางธุรกิจรวมกันได
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ภาครัฐสนับสนุนอะไรบางสําหรับการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ
มีหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานที่มีกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ 

กระทรวงพาณิชย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาที่สนับสนุนในรูปของแฟรนไชส กรมสงเสริมการ-
สงออก ที่สนับสนุนในรูปของการจับคูทางธุรกิจ (Business Matching) ระหวางผูประกอบการใน
ประเทศและผูประกอบการตางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานสงเสริมการลงทุนที่
สนับสนุนในรูปของการลงทุนรวมกันโดยเฉพาะระหวางนักลงทุนจากตางประเทศและนักลงทุนใน
ประเทศ สําหรับ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ซึ่งเปน
หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่เปนองคกรหลักในการสนับสนุน SMEs ไทยรวมกับหนวยงานภาครัฐ
และองคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของเขาดวยกัน เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับ SMEs ไทยใหรูเทาทัน
สามารถปรับตัวและแขงขันไดอยางยั่งยืนทามกลางการแขงขันที่เกิดขึ้นอยางเชนในปจจุบัน

กิจกรรมการสรางพันธมิตรธุรกิจที่ทาง สสว. ไดดําเนินการที่ผานมาและจะดําเนินการ
ตอไปอยางตอเนื่องคือ

1. การจับคูธุรกิจ (Business Matching) ทั้งระหวางผูประกอบการในประเทศดวยกัน หรือ
ระหวางผูประกอบการในประเทศกับธุรกิจตางประเทศ ผานทางการจัดกิจกรรมแสดงสินคา 
นิทรรศการ การประชุมและสัมมนา หรือเปนศูนยกลางในการใหขอมูลและขอแนะนําสําหรับธุรกิจ 
SMEs ที่ตองการจับคูธุรกิจกับธุรกิจอื่นๆ ไมวาจะเปนขนาดเล็กหรือขนาดใหญก็ตาม

2. การสนับสนุนเงินทุนรวมลงทุน (Venture Capital Fund) ซึ่งเปนเงินที่นําเขาไปรวม
ลงทุนเพื่อเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งของธุรกิจ SMEs และสงเสริมใหเกิดระบบบริหาร
จัดการที่มีมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล ความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งสามารถพัฒนา
ตนเองจนเขาระดมทุนในตลาดทุนไดในอนาคต ในขณะเดียวกัน สสว.ยังเปนตัวกลางใน            
การประสานระหวางธุรกิจ SMEs กับผูที่ตองการลงทุนรวมกัน หรือธุรกิจอื่นที่สามารถรวมกันใน
การเติมเต็มสิ่งที่ธุรกิจหนึ่งตองการได โดยผานทางระบบพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

5. แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)

พจน  ใจชาญสุขกิจ (2551) การจัดกิจกรรมทางการตลาดดูจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ขาด
ไมไดสําหรับผูประกอบการทุกวันนี้ก็วาได เพราะนอกจากจะเปนการประชาสัมพันธสินคาหรือ
บริการแลว ยังเปนการกระตุนยอดขายหรืออยางนอยก็เปนการสรางกระแสใหเกิดขึ้น ในชวงใด
ชวงหนึ่งไดอีกดวยหรือที่เรียกกันวาการสรางสีสันใหโจทยกันไปทั่วบานทั่วเมือง ( Talk of the 
Town ) ทําใหสินคาหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นถูกกลาวถึงทางดานลบและทางดานบวก การทํา Event 
Marketing จะคุมคากับเงินที่เสียไปหรือไม หรือเหมือนตําน้ําพริกละลายแมน้ํา ไมไดทั้งยอดขาย
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หรือสรางสินคาใหเปนที่รูจัก แถมบางรายยังโดนดาจนหูชาเพราะไมรูวากลุมเปาหมายนั้นตองการ
อะไรในขณะที่กระแสมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นับวาเปนภารกิจที่ทาทายความสามารถของ
นักการตลาด ในการสรางสรรคแรงดึงดูดและความสนใจของกลุมเปาหมายไดในทุกรูปแบบ

จะเห็นไดจากกิจกรรมทางการตลาดใหมๆที่เกิดขึ้น สามารถสรางความตื่นตะลึงใหกับ
ผูบริโภคและแวดวงโฆษณาเปนระยะๆ ทําใหเกิดกระแสของการแขงขันการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อ
ฉีกออกจากการจัดกิจกรรมพิเศษแบบเดิมๆ หรือบางครั้งก็ดึงกลยุทธแบบเกาๆที่สมัยบรรพบุรุษใช
กันมานาน เชนวันสําคัญตางๆงานเปดตลาด งานวัดหรืองานประจําป แสดงลิเกคณะดัง ฉายหนัง
กลางแปลงที่มีดาราที่ไดรับความนิยมในขณะนั้น หรือที่เห็นกันจนชินตา คือการออกบูทในแหลง
ชุมชนตาง วิธีการแบบนี้ถึงแมจะดูเกาและธรรมดาไปแลวแตก็ยังถูกนํามาปดฝุนใชไดเสมอจึงไมใช
เรื่องที่แปลกอะไรที่จะมีนางแบบชื่อดังมาอาบน้ําอวดสายตาประชาชนอยูกลางแจงแลวแหไปรอบ
เมืองแดนเซอรออกมาเตนแนะนําสินคาอยูกลางสี่แยกไฟแดง คอนเสริ์ต ศิลปนดังตระเวนเดินสาย
ควบกับการขายสินคาไปทั่วประเทศ ขึ้นอยูวาใครจะมีงบประมาณมากหรือวานอย หวังผลทางดาน
การตลาดเพียงใด แตในความเปนจริงนั้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ดีนั้น จะอาศัยเพียงแค
งบประมาณที่มากมายก็คงจะไมเพียงพอ แตตองมีการใชความคิดที่สรางสรรค (Creation Idea) ซึ่งดู
เหมือนวาจะเปนกุญแจที่สําคัญมากที่จะนําไปสูความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคที่วางเอาไว
เพราะหลายตอหลายครั้งก็พบวากิจกรรมที่ประดิษฐคิดคนมาไมเขาตากรรมการ (ผูบริโภค)          
เอาเสียเลย ในขณะที่บางกิจกรรมนั้นกระแทกเบาตากรรมแตกชนิดวาไดยอดขายที่ดีแบบเทน้ําเททา
แลวนั้นยังทําใหเกิดกระแส ทําใหเกิดความนิยมชมชอบ มีคนกลาวถึง แบบนี้คงจะอยางที่เรียกกันวา
“ไดทั้งเงิน ไดทั้งกลอง”

สิ่งที่แตละผลิตภัณฑนั้นไดพยายามนําเสนอก็เพื่อจะใหไดจํานวนผูบริโภคสินคามากขึ้น
รวมทั้งการดึงเอาผูบริโภคเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการตลาดที่แตกตางกัน ทั้งที่จัดขึ้นมาเอง
เพื่อตอกย้ํายี่หอใหเปนที่รูจักหรือประทับใจมากยิ่งขึ้น บางครั้งที่นําสินคาไปเชื่อมโยงกับสิ่งตางๆ
รอบตัว หรือไมก็เขารวมกับกิจกรรมของคนอื่นหรือที่เรียก วากลยุทธแบบ “กอดคอกันดัง” แตผล
ออกมากลับกลายเปน “เกี่ยวกอยกันลงเหว” ก็พอมีใหเห็นบางครั้งการเลือกใช Presenter ที่กําลังดัง
อาศัยจะเกาะกระแส แตบังเอิญ Presenter ที่เราเลือกดันมีขาวฉาวขึ้นมาพอดีเพราะฉะนั้นการใชกล
ยุทธแบบใชจมูกคนอื่นมาหายใจจึงควรเปนระยะสั้นๆ ไมผูกพันกันนานเกินไป ถึงเวลาก็หันหลัง
ทางใครทางมัน

สําหรับลักษณะของการทํา Event Marketing นั้นสามารถจัดไดตลอดเวลา ไมวาจะเปน  
การจัดเฉลิมฉลองในวาระตางๆ ไมวาวันครบรอบ ฉลองรางวัล ฉลองยอดขาย การจัดเปดตัวสินคา
เวลาที่มีสินคาออกมาใหม เพื่อสรางขาว การแขงขัน การมอบรางวัล การจัดขอบคุณลูกคา           
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การจัดการแสดงพิเศษ ไมวาจะเปนแฟชั่นโชว คอนเสิรต ละครการกุศล การจัดกิจกรรมสงเสริม 
การขายแทนที่จะลด แลก แจก แถม ก็ดูธรรมดาไปแลว สําหรับการทําการตลาดแบบนี้ใน พ.ศ.นี้
แตอาจตองเพิ่มเติมสีสันดวยการแสดงบนเวที กิจกรรมบันเทิง การเลนเกม การจักมุม Promotion  
ในงานการดึงดูดใหคนมาสนใจและรวมกิจกรรมใหมากที่สุด กิจกรรมทางวิชาการ เชน การสัมมนา
เสวนาเฉพาะดาน หรือเปดประเด็นสามารถเชื่อมโยงไปยังสินคาหรือบริการได การจัดนิทรรศการ
ใหความรู การแสดงความกาวหนาทางอุตสาหกรรมไปถึงการจัดแสดงสินคา ลวนแลวเปน       
ความหลากหลายของการจัด Event Marketing ทั้งสิ้น

ถามามองดูสถานการณของการจัด Event Marketing ซึ่งจริงๆแลวก็สามารถจัดไดทุกที่แต
ถามามองยอนไปในอดีต คงตองไปวัดที่กลางตลาด กลางหมูบาน เพราะเปนที่ที่คนไปรวมอยูจะ
ขายปุย ขายอาหาร ยาแกไขก็วากันไป แตในปจจุบันแลวนั้นที่ที่มีคนอยูเยอะมากที่สุดคงหนีไมพน
ศูนยการคา ดูจะเปนสถานที่ที่โดนใจมากที่สุดสําหรับผูจัดงาน เพราะที่นั่นมีคนรออยูแลวทั้งที่ตั้งใจ
ไปซื้อของ ไปดูหนัง ไปรอแฟน ไปทานขาว ไปเดินฆาเวลา นับพันนับหมื่นตอวัน การแนะนํา
สินคา การลด แลก แจก แถม ใหลูกคากลุมเปาหมายมาสนใจดูจะไมใชเรื่องยาก ตั้งแตการเปด
โครงการ การแถลงขาว การเลนเกม การประกวด การดึงคนเดนคนดัง ศิลปน นานาวงการมารวม
สรางสีสัน การเลี้ยง การแสดงดนตรี การเลนกล แตถึงอยางไรก็ดีกลยุทธดังกลาวนี้อาจจะดูเฉยๆแต
ก็มักจะนํามาใชไดตลอด ที่ฮิตติดตลาดก็คงหนีไมพน ใหนางแบบชั้นนําแตงตัวสวยมาเดินไปมาแต
ลืมนึกไปวาสินคาของเรานั้นไมเกี่ยวอะไรกับคนสวยเลย จึงทําใหตองหากิจกรรมนานาสารพันมา
เชื่อมโยงกับสินคาใหได ดวยเหตุนี้จึงมีสินคามากมาย พาเหรดเขาจัด Event Marketing ให
หางสรรพสินคากันอยางคับคั่ง ตั้งแต บะหมี่ แชมพู สบู น้ํายาลางจาน ผงซักฟอก ยาสีฟน เสื้อผา
รถยนต ทัวรทองเที่ยว บัตรเครดิต โรงแรมจนถึง โรงพยาบาล สวนที่วาจะทําอยางไร Event 
Marketing ถึงจะไดผลนั้นคงตองพิจารณาถึงการเขาถึงกลุมผูบริโภคใหดีวา ตองการอะไร มี
แนวทางการดําเนินชีวิตแบบไหน สิ่งที่เราจัดเหมาะหรือไมกับกลุมเปาหมาย หรือไมก็ตองหันมาดู
เลยวาทําไมทํา Event Marketing กี่ครั้งตอกี่ครั้งก็เจงไมไดรับความนิยมก็ตองมาดูกัน ถาไมเหมาะก็
ลองหันไปทําอยางอื่นดีกวา อาจตองมีการปรับกลยุทธทางการตลาดใหมหมด การใชเทคนิคของ
การสื่อสารเพื่อเพิ่มความรูจัก การรับรู คนหาความคิดที่ทาทาย แตตองเหมาะสมกับสินคาของ
ตนเองเพื่อเกิดความประทับใจและเปนที่กลาวขานถึงจนเปนTalk of the Town ตามที่กลาวไว หัน
ไปทางไหนก็มีแตคนพูดถึง ยอดขายก็ขึ้น ภาพลักษณก็ดี แถมยังมีคนวิ่งตามเลียนแบบ นี่ซิถือวาทํา
“Event Marketing” เปนผลสําเร็จ

การตลาดยุคปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยุทธตลอดเวลา การเขาถึง
กลุมเปาหมายไมวาจะเปนสินคาใด สิ่งสําคัญที่สุด คือ การทําใหลูกคาไดมีโอกาสทดลองใช
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ผลิตภัณฑ และมั่นใจในคุณสมบัติของสินคา การจัดกิจกรรมทางการตลาดเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่
ขาดไมไดสําหรับผูประกอบการ เพราะนอกจากจะเปนการประชาสัมพันธสินคาหรือบริการแลว ยัง
เปนการกระตุนยอดขายหรือสรางกระแสใหเกิดขึ้น ในชวงใดชวงหนึ่ง ทําใหสินคาหรือกิจกรรมที่
จัดขึ้นไดรับการกลาวถึง การจัดกิจกรรมใหเปนที่สนใจและเปนที่กลาวขานกับทั้งกลุมลูกคา
เปาหมาย สื่อมวลชนและสาธารณชนเพื่อแนะนําสินคา เพื่อตอกย้ําความเหนียวแนนกับลูกคา เพื่อ
บอกกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของกิจการ ฯลฯ เปนวิธีการของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event 
Marketing) ที่นับวันจะไดรับความนิยมมากยิ่งขึ้น กิจกรรมในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเปน
เครื่องมือทางการตลาดที่เปนจุดเดนหลักในยุคปจจุบัน ทําใหกลุมลูกคาเปาหมายไดมีโอกาสสัมผัส
กับสินคาอยางใกลชิดมากยิ่งขึ้น  
         ตามความหมายของนักการตลาด การตลาดเชิงกิจกรรม คือ เครื่องมือทางการตลาด         
ในรูปแบบกิจกรรม ที่แตละผลิตภัณฑจะคิดขึ้นมา เพื่อดึงดูดลูกคาเปาหมายใหมาเจอกับสินคา และ
บริษัทสามารถสรางยอดขาย ณ บริเวณจัดงานไดทันที การทํากิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ
เชน การจัดประกวด การจัดการแขงขัน การจัดฉลอง การทําแรลลี่ การสัมมนา เปนตน (เกรียงไกร 
กาญจนะโภคิน)
         ในมุมของเกรียงไกร กาญจนะโภคิน นักบริหารผูคว่ําหวอดในงานการตลาดเชิง
กิจกรรม คําวา Event Marketing นั้นหมายถึง “สื่อสารการตลาดผานกิจกรรม” สวนคําจํากัดความ
ของ Event Marketing คือ “เครื่องมือที่ถายทอดความเปนตัวตนของแบรนดผานประสบการณตรง
ของกลุมเปาหมายดวยสัมผัสทั้ง 5 ของเขาเอง” ซึ่งหมายความวา การใหผูบริโภคไดรับรูวา          
ตราสินคานั้นเปนเชนไร โดยตราสินคานั้นจะถูกสื่อผานออกมาใหกลุมเปาหมายไดรับรูและจดจํา
ผานสัมผัสทั้งหา คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส จากประสบการณตรงของตนเองที่ไมสามารถ
ถายทอดไดดวยวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ยังใหความหมายขององคประกอบของการตลาดเชิงกิจกรรม   
วาประกอบดวย 1) Brand Experience คือ เครื่องมือที่ถายทอดความเปนตัวตนของตราสินคา
2) Deliver any Messages คือ การสื่อสารถายทอดผานกิจกรรม 3) Gain more attention from niche 
Targets คือ การเลือกกลุมเปาหมายศึกษาลงไปในแนวลึก และ 4) Lead, Support, Amplification for 
any IMC tools คือ เครื่องมือผสมผสานเพิ่มแรงผลักสูกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผล          

การทําการตลาดเชิงกิจกรรมนับวาเปนภารกิจที่ทาทายความสามารถของนักการตลาด     
ในการดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมาย ดังจะเห็นไดวากิจกรรมทางการตลาดใหมๆ ที่เกิดขึ้น 
สามารถสรางความสนใจใหกับผูบริโภคและแวดวงโฆษณาเปนระยะๆ ทําใหเกิดกระแสของ      
การแขงขันการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อฉีกแนวออกจากการจัดกิจกรรมแบบเดิมๆ หรือบางครั้งก็ดึง
กลยุทธแบบเกาๆ แตไดผล อาทิ วันสําคัญตางๆ งานเปดตลาด งานวัดหรืองานประจําป             
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หรือการออกบูธในแหลงชุมชน แตในความเปนจริงนั้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ดีนั้น         
ไมเพียงอาศัยแคงบประมาณหากแตตองมีการใชความคิดสรางสรรค (Creation Idea) ที่จะนําไปสู
ความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคที่วางเอาไว เพื่อจะใหไดมาซึ่งจํานวนผูบริโภคสินคาที่
เพิ่มขึ้น รวมทั้งการดึงผูบริโภคใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสรางความรูจักหรือ
ประทับใจในตราสินคามากยิ่งขึ้น 
          ปจจุบันสินคาจํานวนไมนอยใชการตลาดเชิงกิจกรรมในการประชาสัมพันธธุรกิจของ
ตนเอง โดยเฉพาะตรายี่สินคาที่เปนที่รูจักดี  ที่ปรกติมักใชเงินทุนไปกับการโฆษณาผานสื่อตางๆ 
เริ่มใหความสนใจจัดสรรงบการตลาดในการตลาดเชิงกิจกรรมกับกลุมลูกคาเปาหมายมากยิ่งขึ้น
สําหรับตราสินคาที่ยังไมเปนที่รูจักการจัดอีเวนทหรือกิจกรรมการตลาดเปนชองทางที่ดีที่ทําใหตรา
สินคาเหลานี้สามารถแจงเกิดไดโดยไมตองใชเงินทุนมากนัก ซึ่งในความเปนจริง การจัดกิจกรรม
พิเศษนับเปนสวนหนึ่งของการประชาสัมพันธ แตไดผลมากกวาวิธีการอื่นๆ เพราะเปดโอกาสให
ลูกคาเปาหมายและบุคคลทั่วไปไดมีสวนรวมและเกิดการทํากิจกรรมรวม หรือดําเนินการสงเสริม
การขายไปพรอมกันดวย ทําใหสามารถวัดผลทางการตลาดไดชัดเจนกวาการประชาสัมพันธทั่วไป 
         เหตุผลสําคัญที่ทําใหการตลาดเชิงกิจกรรม แจงเกิดและทวีบทบาทในการจัดสรรงบ 
ประมาณการตลาดนั้น คือการที่สื่อโฆษณาหลักตางๆ มีราคาแพงขึ้น โฆษณาทางโทรทัศนที่มี  
ราคาแพงขยับราคาสูงขึ้นเฉลี่ย 10-15% ทุกป สื่อวิทยุมีคายตางๆ ทุมเงินประมูลเชาคลื่น เนื่องจาก
โดยธรรมชาติแลวสื่อเหลานี้สามารถเขาถึงประชาชนไดใกลชิด แตปญหาของนักการตลาดคือ
ประชาชนบางสวนอาจจะไมใชลูกคาเปาหมายเลย วิธีการวัดผลเพื่อศึกษาวาสื่อเจาะเขากลุมที่
ตองการหรือไมจึงไมสามารถทําไดชัดเจน การโฆษณาอยางไรทิศทางอาจจะเกิดความสูญเปลา
ตามมา เจาของสินคาจึงวางแผนการใชงบประมาณทางการตลาดเสียใหม เพื่อทําใหการใชเงินทุก
บาทเขาถึงผูบริโภคไดอยางแทจริง
          การใชการตลาดเชิงกิจกรรมบางครั้งสามารถสรางการรับรูในตัวสินคาและบริการไดไมแพ
การนําเสนอผานสื่อหลักตางๆ หากมีการวางแผนการใชสื่อที่ดีควบคูกับการสรางกิจกรรมที่ดีและ
นาสนใจ จะทําใหเลือกเผยแพรขาวสารในมุมตางๆ ได ทั้งกอนหนาการจัดกิจกรรม ระหวาง
กิจกรรม และหลังจากกิจกรรม ทําใหสินคานั้นไดเผยแพรขาวสารอยางตอเนื่อง และสรางความ
จดจําไดดีกวาการใชสื่อหลักที่หากตองการสรางความตอเนื่องขนาดนั้นอาจจะตองใชงบประมาณ
มหาศาล   
         จากเหตุผลขางตนปจจุบันสินคาตางๆ จึงใหความสนใจหันมาทําการตลาดเชิงกิจกรรม
แบบ “Integrated Marketing Communication” หรือใชการโฆษณารวมกับการทําตลาดแบบถึง     
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ตัวลูกคา ทําใหตราสินคา เขาถึงผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีหลากหลายเหตุผลที่สินคาหันมาให
ความสนใจกับการทําตลาดแบบประชิดตัว กลาวคือ
         1.  สามารถสื่อความเปนตัวตนของตราสินคาพรอมทั้งใหขอมูลของตราสินคาที่การ
โฆษณาไมสามารถใหได (เชน การทดลองสินคา การชิม การสัมผัส การมีประสบการรวมกัน)         

2.  สามารถใชขอมูลในการทําการตลาดเชิงกิจกรรมไปใชในการปรับปรุงผลิตภัณฑของ
ตนเองได
         3.  สามารถผสานการทําการตลาดเชิงกิจกรรมไปกับเครื่องมือสื่อสารการตลาดตางๆ เชน 
โปรโมชั่น, การแสดงสินคาและผลิตภัณฑ, การเลนเกมชิงรางวัล เปนตน
         ขอดีของการทําการตลาดเชิงกิจกรรม คือนักการตลาดสามารถจัดกิจกรรมไดตลอดเวลา  
ไมวาจะเปนการจัดเฉลิมฉลองในวาระตางๆ ไมวาวันครบรอบ ฉลองยอดขาย การจัดเปดตัวสินคา 
การแขงขัน การมอบรางวัล การจัดขอบคุณลูกคา การจัดการแสดงพิเศษ แฟชั่นโชว คอนเสิรต 
ละครการกุศล การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย โดยเขามาแทนที่การลด แลก แจก แถม ทั้งนี้อาจ
เพิ่มเติมสีสันดวยการแสดงบนเวที กิจกรรมบันเทิง การเลนเกม การจัดมุมโปรโมชั่นในงาน โดย
ดึงดูดใหคนมาสนใจและรวมกิจกรรมใหมากที่สุด  กิจกรรมทางวิชาการ เชน การสัมมนาเสวนา
เฉพาะดาน หรือเปดประเด็นสามารถเชื่อมโยงไปยังสินคาหรือบริการได การจัดนิทรรศการให
ความรู การแสดงความกาวหนาทางอุตสาหกรรมไปจนถึงการจัดแสดงสินคา ลวนแลวเปนความ
หลากหลายของการจัด การตลาดเชิงกิจกรรมทั้งสิ้น อีกทั้งการตลาดเชิงกิจกรรมในปจจุบันสามารถ
กระจายการจัดไปตามสถานที่ตางๆ หลายจุดพรอมกันได ทั้งแหลงชุมชนใหญๆ ในกทม. และเมือง
สําคัญๆ รวมไปถึงพื้นที่ขนาดเล็ก การตลาดเชิงกิจกรรมจึงกลายมาเปนสิ่งที่ควบคูไปกับการ
โฆษณาในปจจุบันอยางขาดเสียไมไดเลยทีเดียว
          การดําเนินการตลาดเชิงกิจกรรมจะสามารถใชใหผลอยางดียิ่ง ตองควบคูไปกับการทํา
โปรโมชั่นที่เหมาะสม มีความคิดสรางสรรคที่แตกตางจากคูแขง กลยุทธใชการตลาดเชิงกิจกรรม
มีประโยชนมีหลายประการ เชน
         1. ทําใหเกิดการเผยแพรในสื่อตางๆ โดยไมเสียเงิน ทั้งนี้กิจกรรมนั้นตองนาสนใจมีจุดให
สื่ออยากนําเสนอ
         2. ทําใหไดกลุมลูกคาเปาหมายชัดเจน เนื่องจากสามารถเลือกกิจกรรมที่อยูในความสนใจ
ของลูกคาเปาหมาย สรางโอกาสใหเขารูจักและชอบ “ตราสินคา” มากขึ้น 
         3. สําหรับสื่อมวลชนกลยุทธนี้นอกจากสื่อมวลชนจะเผยแพรประชาสัมพันธใหฟรีแลว ยัง
ชวยสรางความนาเชื่อถือไดดีอีกดวย หากเชิญสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมงานหรือโรงงานหรือกิจกรรม 
ดังนั้นหลักสําคัญในการทําการตลาดเชิงกิจกรรมคือ “แปลก ใหม ใหญ ดัง” ไมซ้ําใคร
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          กิจกรรมที่จัดอยางตอเนื่องยอมชวยสราง “บุคลิกภาพของตราสินคา” (Brand Personality) 
กรณีการสรางตราสินคาใหโดดเดน อาทิ “กระทิงแดง เอ็กซตรา” ที่เลือกจัดการแขงขันกีฬาผาดโผน 
“Extreme Games” เชนจักรยานผาดโผน สเก็ตบอรด เจ็ตสกี ฯลฯ อยางตอเนื่อง จนสามารถสราง
บุคลิกภาพใหมใหตราสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          การตลาดเชิงกิจกรรมเปนกลยุทธการตลาดที่ไดผลทั้งในดานการสรางการรับรูของตรา
สินคาและการสรางยอดขายหากมีการจัดการสงเสริมการขายพรอมกันดวย จึงเปนการใช
งบประมาณดานการตลาดที่ไดผลกวาการทําประชาสัมพันธ หรือการโฆษณา โดยสรุปการจัดทํา
กิจกรรมพิเศษตองพิจารณาหลักการตอไปนี้ 
         1. กิจกรรมที่เลือกจัด ตองมีลักษณะสอดคลองกับบุคลิกภาพของตราสินคา
         2. ชื่อของกิจกรรมที่จัด ตองมีชื่อของตราสินคารวมอยูดวย
         3. เครื่องหมายและสัญลักษณของกิจกรรม ตองมีโลโกของตราสินคารวมอยูดวย
         4. ตองมีปายหรือโลโกของตราสินคาในบริเวณงานอยางทั่วถึง
         5. ควรมีสัญลักษณประจํางาน (Mascot) เพื่อสรางความสะดุดตา คึกคัก เปนที่นาสนใจ
         6. ควรเชิญสื่อมวลชนมารวมงานมากๆ
         7. ตองมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ อยางเพียงพอ ทั้งกอนและหลังการจัดกิจกรรม
         8. ควรเชิญผูมีชื่อเสียงหรือผูที่สังคมสวนใหญรูจักมารวมกิจกรรมในงาน เชน ดารา นักรอง 
นักกีฬา ที่มีชื่อเสียง
         9. ควรใชรวมกับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดอื่นๆ
          อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหการตลาดเชิงกิจกรรมไดรับความนิยมอยางรวดเร็วเนื่องมาจากการที่
ลูกคาหรือผูบริโภคในปจจุบันมีความแตกตางกันมากขึ้น ทั้งในรสนิยม กิจกรรม รวมถึงวิธีการรับ
สื่อ  ทําใหลูกคาแตละกลุมตางมีความตองการหรือพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไปมากขึ้น  อีเวนท
หรือกิจกรรมจึงเขามาทําหนาที่ตรงนี้แทน เพื่อเจาะลูกคาเฉพาะกลุม สนองความตองการไดอยาง
แทจริง ถึงแมวากลุมลูกคาจะเล็กลงแตการเขาถึงลูกคาตัวจริงได ก็ยอมเพิ่มโอกาสในการขายได
ดีกวา ที่ดําเนินการศึกษาการมีสวนรวม ทัศนคติ การตัดสินใจซื้อ ความภักดีตอตราสินคาของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอสินคาความเกี่ยวพันสูงและสินคาความเกี่ยวพันต่ํา ที่มี   
การจัดการตลาดเชิงกิจกรรม ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมกับการตลาดเชิงกิจกรรม                    
มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค การศึกษาดังกลาวจึงยิ่งสะทอนความสําคัญ
และประสิทธิผลของการตลาดเชิงกิจกรรมตอการตลาดเชิงรุกในปจจุบันมากยิ่งขึ้น (จิตรภัทร       
จึงอยูสุข, 2543)
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          หากแตการทําการตลาดเชิงกิจกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดไมใชเพียงความเหมาะสมหรือ
สอดคลองกับรสนิยมหรือความตองการของกลุมเปาหมายเทานั้น แตยังจะตองเปนกิจกรรมที่โดด
เดน และนาสนใจดวย เพื่อผลในการประชาสัมพันธ สามารถดึงดูดสื่อมวลชนใหนําเสนอเปน
ขาว การจัดการตลาดเชิงกิจกรรมจึงตองมีการวางแผนอยางเปนขั้นเปนตอนดวย ตัวอยางเชน 
การตลาดเชิงกิจกรรมของบริษัทผูผลิตเครื่องประดับแหงหนึ่งอาจจะจัดงานภาคเชาใหมีการ
ประกวดหรือแขงขันออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ชวงบายอาจจะมีการเสวนาเรื่องการลงทุน
ในอัญมณีหรือเสวนากับนักวิชาการ สวนภาคค่ําเปนการจัดปารตี้เพื่อเปนขาวในเชิงสังคมและ
บันเทิง จึงจะเห็นวาการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมงานหนึ่งๆ มีความจําเปนจะตองวางกลยุทธใหดี
เพื่อใหสามารถสรางประโยชนกลับมาในเชิงการเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีที่สุด    
          การใชการตลาดเชิงกิจกรรมเพื่อเจาะกลุมลูกคานับวันจะแพรหลาย แตปญหาที่จะตอง
พิจารณาและวางแผนอยางรอบคอบ คือการสรางการตลาดเชิงกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาและสามารถเผยแพรขาวสารแกคนสวนใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ การทํา
กิจกรรมอาจจัดขึ้นเพื่อสรางการรับรูเกี่ยวกับ “ตราสินคา” (Brand Awareness) เพียงอยางเดียวหรือ
เพื่อสงเสริมการขายไปพรอมกันก็ได ที่สําคัญคือตองเตรียมพนักงานผูรับผิดชอบไปใหพรอมและ
พอเพียง การตลาดเชิงกิจกรรมที่ดีจะตองมีการประสานงานกันระหวางฝายการตลาดและฝาย
ประชาสัมพันธ ตองวางขั้นตอนและกระบวนการของกิจกรรมกอนงาน ระหวางงานและภายหลัง
งานเพื่อสรางความพึงพอใจและสรางความจดจําในตราสินคาตอผูบริโภคอยางยั่งยืนและใน
ขณะเดียวกันตองบรรลุเปาหมายของการจัดงานที่วางไวตอนตนจึงจะถือไดวาเปนการทําการตลาด
เชิงกิจกรรมอยางเหมาะสม (สาระดีดี, 2552)

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับการรับรูและระดับความนาสนใจของผูบริโภค

ที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.) ตั้งแต
มกราคม พ.ศ. 2552- ธันวาคม พ.ศ. 2552 งานวิจัยที่เกี่ยวของคือ

สิริกาญจน ปรับโตวิดโจโย (2539) ศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสารการทองเที่ยวกับ      
การตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ” มีวัตถุประสงคของการทําวิจัยเพื่อ ศึกษาพฤติกรรม
การทองเที่ยวตางประเทศ พฤติกรรมการเปดรับขาวสารการทองเที่ยว ความสัมพันธระหวาง       
การเปดรับขาวสารกับพฤติกรรมการทองเที่ยว พบวาการเปดรับขาวสารดานการทองเที่ยวจาก
นิตยสารดานการทองเที่ยวของตางประเทศ บริษัททัวร หรือตัวแทนจําหนาย ตั๋วเครื่องบิน เพื่อน
หรือบุคคลในครอบครัว องคกรสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศไทย และนิทรรศการเกี่ยวกับ    
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การทองเที่ยวตางประเทศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวตางประเทศ แตทั้งนี้การ
เปดรับขาวสารดานการทองเที่ยวไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ
แตอยางใด

ตรัยสุดา เลี้ยงไพศาล (2543) ซึ่งทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
การทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในป2000” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร การทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
ป 2000 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้วา ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตรในเรื่องภูมิลําเนาที่
แตกตางกันของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศมีผลตอพฤติกรรม
ในการเปดรับขาวสารการ ทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทาง
มาเที่ยวเปนหมูคณะมี พฤติกรรมการเปดรับขาวสารการทองเที่ยว จ.ภูเก็ต จากบริษัทนําเที่ยวมาก
กวากลุมตัวอยางที่เดินทางมาเที่ยวสวนตัวและกลุมตัวอยางที่เดินทางมาเที่ยว สวนตัวมีพฤติกรรม
การเปดรับขาวสารการทองเที่ยว จ.ภูเก็ต จากสื่อ อินเตอรเน็ตมากกวากลุมตัวอยางที่เดินทางมา
เที่ยวเปนหมูคณะ

กันณวัน อภิรักษธนากร (2544) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดของ ททท. และการ
ตัดสินใจไปทองเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ
การศึกษาการสื่อสารการตลาด พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกับ
การตัดสินใจ เกี่ยวกับการไปทองเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครพบวาพฤติกรรม
การเปดรับขาวสารดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญจเปดรับ
สื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากสื่อโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาไดแกสื่อวิทยุ แลหนังสือพิมพ
ลงมาตามลําดับ ในสวนของสื่อเฉพาะกิจจะมีการเปดรับในระดับนอย และเปดรับสื่อจากเพื่อนใน
ระดับปานกลาง ในเรื่องประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของททท. ที่มีผลตอการตัดสินใจของ
เยาวชนไดแก การโฆษณาทางโทรทัศนจะมีผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุด ซึ่ง
รองลงมาก็คือ การโฆษณาทางนิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ

ณัฐชามญช สุวิทยพันธุ (2545) ศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และ
แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยของนักทองเที่ยวชาวไทย” มีวัตถุประสงค
ในการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร ความรู และทัศนคติ และแนวโนม
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยของนักทองเที่ยวชาวไทย ผลการศึกษาพบวา
นักทองเที่ยวชาวไทยมีการเปดรับขาวสารการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยอยางในระดับ
คอนขางต่ําและมีความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวนิเวศแบบโฮมสเตยอยางในระดับปานกลาง และมี
แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยอยางในระดับคอนขางสูง



บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย

ในบทนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวย

กลุมประชากร

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ  ผูที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก เขตบางแค 

เขตทวีวัฒนา เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตสามยาน เขตประชาอุทิต ซึ่งเปนเขตพื้นที่รอยตอและ

สามารถเดินทางออกไปยังจังหวัดตางๆไดสะดวกรวดเร็ว

กลุมตัวอยาง

การศึกษาครั้งนี้ไดเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก 

เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตสามยาน เขตประชาอุทิต โดยกําหนด

จํานวนกลุมตัวอยางดวยการใชตารางสําเร็จรูปของการเลือกกลุมตัวอยางไดใชวิธีการสุมแบบ

สะดวกโดยมีขนาดตัวอยาง 200 คน ซึ่งคํานวณโดยใชสูตรสําเร็จของ Yamane (1960) ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 90% คาความคลาดเคลื่อน ±10%  

ประเภทของขอมูลที่ใชในการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  ซึ่งใชขอมูล 2 

ประเภท ดังนี้

1.ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากแหลงขอมูลทุติยภูมิตาง ๆ โดยศึกษารวบรวม

ขอมูลจากเอกสารวิชาการ หนังสือ ตํารา บทความ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ วิทยานิพนธ เอกสาร

ทางราชการที่เกี่ยวของ เว็บไซตและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับจังหวัดทางภาคเหนือทั้งหมด 17 

จังหวัด เพื่อนํามาประกอบและอางอิงการศึกษา

2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) แหลงขอมูลไดมาจากการใหแบบสอบถามกับกลุม

ตัวอยางจํานวน 200 ชุด โดยใชแบบสอบถามทั้งหมด 200 ชุด
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามวาระดับการรับรูตอตราสินคาที่มีตอระดับ

การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต  ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้

สวนที่  1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม

ในเรื่องอายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และประสบการณการทองเที่ยว ลักษณะคําถามเปนแบบตัวเลือก 

สวนที่  2 ความคิดเห็นเรื่องระดับการรับรูตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทาง

ภาคเหนือ ซึ่งประกอบดวยคําถามที่มีลักษณะเปนแบบตัวเลือก ในเรื่องตอไปนี้

2.1  กิจกรรมดานโฆษณาและประชาสัมพันธ

2.2  กิจกรรมเครือขาย

2.3  การจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่อง

สวนที่  3  ความคิดเห็นเรื่องระดับความนาสนใจตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด

ทางภาคเหนือ การแบงระดับการวัดใหคะแนนจะแบงเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย และนอยที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้

ตารางที่ 3.1  คะแนนระดับความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น คะแนน

มากที่สุด 5

มาก 4

ปานกลาง 3

นอย 2

นอยที่สุด 1
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การแปลผลระดับคะแนนจะจัดเปน 5 ระดับ  โดยใชการแบงชวงตามคาอันตรภาคชั้นซึ่ง

คํานวณไดดังนี้

คาอันตรภาคชั้น =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด

     จํานวนชั้น

=  5 – 1 =  0.80

                    5

ผลการแบงชวงคะแนนสําหรับการแปลผลปรากฏดังนี้

ระดับมากที่สุด  คือ  คะแนนตั้งแต  4.21 – 5.00

ระดับมาก  คือ คะแนนตั้งแต  3.41 – 4.20

ระดับปานกลาง  คือ  คะแนนตั้งแต  2.61 – 3.40

ระดับนอย  คือ  คะแนนตั้งแต  1.81 – 2.60

ระดับนอยที่สุด  คือ  คะแนนตั้งแต  1.00 – 1.80

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ผูศึกษาไดทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้

1.  ความเที่ยงตรง (Validity) ผูศึกษาไดตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาซึ่งสอดคลองกับ

เนื้อหาของเครื่องมือที่สรางขึ้นกับเนื้อหาสาระของสิ่งที่ตองการจะศึกษาและไดตรวจสอบโดย

อาจารยที่ปรึกษา

2.  ความเชื่อมั่น (Reliability) ผูศึกษาไดตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยการวิเคราะหหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนแบช (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ได

ระดับความนาเชื่อถือ 0.964 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1. สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) 

คาสถิติที่ใชไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทของการทองเที่ยวที่

ชอบมากที่สุด

ขอมูลดานประสบการณสวนตัวเกี่ยวกับกิจกรรมและเทศกาลทองเที่ยวของ

จังหวัดทางภาคเหนือ

สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับระดับการรับรูตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทาง

ภาคเหนือ

สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับระดับความนาสนใจตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทาง

ภาคเหนือ

2. สถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics)

2.1 การทดสอบสมมุติฐานที่1 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริโภคกับระดับ

การรับรูที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือ โดยใช

สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

2.2 การทดสอบสมมุติฐานที่2 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริโภคกับระดับ

ความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือ โดย

ใชสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ใน

กรณีที่พบความแตกตาง จะทําการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Scheffe 

และ LSD เนื่องจากกลุมตัวอยางและแตละกลุมมีขนาดไมเทากัน



บทที่  4

การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาระดับการรับรูและระดับความนาสนใจ

ของผูบริโภคที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(ททท.) ตั้งแต มกราคม พ.ศ. 2552 – ธันวาคม พ.ศ. 2552: ศึกษาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ผูวิจัยไดนําขอมูลตัวอยางที่เก็บรวบรวมมาได จํานวน 200 ชุด ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวมา

ทําการวิเคราะห ดวยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยจะนําเสนอผลการวิเคราะห

ดังตอไปนี้

สวนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

1.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทของการ

ทองเที่ยวที่ชอบมากที่สุด

1.2 ขอมูลดานพฤติกรรมการทองเที่ยวและประสบการณสวนตัวเกี่ยวกับ

กิจกรรมและเทศกาลทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือ

สวนที่ 2 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริโภคกับระดับการรับรู

ที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือ

สวนที่ 3 ผลกาศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริโภคกับระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือ

ผลการวิเคราะหขอมูล

สวนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

1.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทของการทองเที่ยวที่ชอบ

มากที่สุด
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การวิเคราะหขอมูลทางดานคุณลักษณะของกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนขอมูลปจจัยสวนบุคคล

ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ อาชีพ และรายได ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปได

ตั้งแต ตารางที่ 4.1 ถึง ตารางที่ 4.3 ดังนี้ คือ

ตารางที่ 4.1 : คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ

อายุ จํานวน รอยละ
17-23 ป 65 32.5
24-35 ป 115 57.5
36-45 ป 6 3

45 ปขึ้นไป 14 7
รวม 200 100

จากตารางที่ 4.1 พบวา มีผูที่อายุระหวาง 24-35 ป มากเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 57.5 
อันดับรองลงมา คือ ผูมีอายุระหวาง 17-23 ป คิดเปนรอยละ 32.5 อันดับที่สาม คือ ผูมีอายุระหวาง 
45 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 7 และอันดับสุดทายคือ ผูที่มีอายุ 36-45 ป คิดเปนรอยละ 3 

ตารางที่ 4.2 : คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 95 47.5
พนักงานบริษัทเอกชน 33 16.5
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 11 5.5
รับจางทั่วไป 11 5.5
กําลังศึกษา 50 25

รวม 200 100

จากตารางที่ 4.2 พบวา มีผูมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง คิดเปน

รอยละ 47.5 อันดับรองลงมา คือ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 16.5 อันดับที่สาม คือ ผูที่มี

อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 5.5 และรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 5.5 และอันดับ

สุดทาย คือ ผูที่มีอาชีพกําลังศึกษา คิดเปนรอยละ 2.5



38

ตารางที่ 4.3 : คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายได

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ
5,000-7,000 13 6.5
7,001-15,000 98 49
15,001-25,000 53 26.5
25,001-30,000 18 9
30,001 ขึ้นไป 18 9

รวม 200 100

จากตารางที่ 4.3 พบวา มีผูมีรายได 7,000-15,000 มากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 

49 อันดับรองลงมา คือ รายได 15,001-25,000 คิดเปนรอยละ 26.5 อันดับที่สาม คือ รายได 25,001-

30,000 คิดเปนรอยละ 9 และ 30,000 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 9 และอันดับสุดทาย คือ ผูที่มีรายได 

5,000-7,000 คิดเปนรอยละ 6

1.2 ขอมูลดานพฤติกรรมการทองเที่ยวและประสบการณสวนตัวเกี่ยวกับกิจกรรมและ

เทศกาลทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือ

ตารางที่ 4.4 : ประเภทของการทองเที่ยวที่ผูตอบแบบสอบถามชอบมากที่สุด

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 25 12.5
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
และศาสนา

3 1.5

เทศการและงานรื่นเริง 45 22.5
สงเสริมและชวยเหลือสังคม 2 1
ธรรมชาติ 125 62.5

รวม 200 100

จากตารางที่ 4.4 พบวา มีผูตอบแบบสอบถามชอบทองเที่ยวธรรมชาติ มากที่สุดเปนอันดับ

หนึ่ง คิดเปนรอยละ 62.5 อันดับรองลงมา คือ เทศการและงานรื่นเริง คิดเปนรอยละ 22.5 อันดับที่
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สาม คือ ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับที่สี่ คือ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และ

ศาสนา คิดเปนรอยละ 1.5 และอันดับสุดทาย คือ สงเสริมและชวยเหลือสังคม คิดเปนรอยละ 1

ตารางที่ 4.5 : การรับทราบของผูบริโภคเกี่ยวกับกิจกรรมและเทศกาลทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือ

กิจกรรมและเทศกาลทองเที่ยว
เคย ไมเคย

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

งานยอนรอยประวัติศาสตร ร.7 เสด็จถ้ําพระ 
จ.เชียงราย

38 19 162 81

งานพอขุนเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย 75 37.5 125 62.5
งานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุเจาดอย
ตุง จ.เชียงราย

93 46.5 107 53.5

เทศกาลโลชิงชาของชาวอีกอ จ.เชียงราย 90 45 110 55
งานวันลิ้นจี่และของดีจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย 78 39 122 61
งานแขงขัน กีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนค
รินทรา บรมราชชนนี จ.เชียงราย

26 13 174 87

งานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา
จ.เชียงใหม

114 57 86 43

สูขาว เอาขวัญ แพนดานอย จ.เชียงใหม 128 64 72 36
มหกรรมอาหารเชียงใหม ครั้งที่ 22 จ.เชียงใหม 51 25.5 149 74.5
พรรณไมใหญสายใยแหงผืนปา จ.เชียงใหม 36 18 164 82
สัปดาหของขวัญ ของที่ระลึก จ.เชียงใหม 32 16 168 84
งานประเพณียี่เปง จ.เชียงใหม 119 59.5 81 40.5
เย็นดูดาวเชาดูนก กระหึ่มบึงบอระเพ็ด 
จ.นครสวรรค

71 35.5 129 64.5

ลานวัฒนธรรมเมืองนาน จ.นาน 37 18.5 163 81.5
ลองแกงน้ําวา จ.นาน 45 22.5 155 77.5
งานแขงเรือประเพณี จ.นาน 78 39 122 61
งานของดีเมืองนานและงานกาชาด จ.นาน 50 25 150 75
ประเพณีแขงเรือยาว จ.พิษณุโลก 110 55 90 45

(ตารางมีตอ)
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ตารางที่ 4.5 (ตอ) : การรับทราบของผูบริโภคเกี่ยวกับกิจกรรมและเทศกาลทองเที่ยวจังหวัดทาง

ภาคเหนือ

งานประเพณีไหวพระธาตุชอแฮเมืองแพรแหตุง
หลวง จ.แพร

94 47 106 53

เปดเมืองไต ชิมอาหารไทยใหญ ชมสินคาทองถิ่น                 
จ.แมฮองสอน

35 17.5 165 82.5

ประเพณีสรงน้ําพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน 86 43 114 57
งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเลนไฟ จ.สุโขทัย 124 62 76 38
ประเพณีสงกรานต วัดพระแทนศิลาอาสน 
จ.อุตรดิตถ

36 18 164 82

งานวันอัฐมีบูชา แรม 8 ค่ํา เดือน 6  จ.อุตรดิตถ 21 10.5 179 89.5
งานประเพณีลอยกระทงลุมน้ําสะแกกรัง 
จ.อุทัยธานี

45 22.5 155 77.5

งานมรดกโลกหวยขาแขง จ.อุทัยธานี 112 56 88 44
1,824 35.08 3,376 64.92

จากตารางที่ 4.5 พบวา จากการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 ชุด ดานการรับทราบของ

ผูบริโภคเกี่ยวกับกิจกรรมและเทศกาลทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือของการทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย(ททท.)นั้น มีผูที่ เคย รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมและเทศกาล คิดเปนรอยละ 35.08 ของผูตอบ

แบบสอบถาม สวนผูที่ ไมเคย รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมและเทศกาลมีมากกวา ซึ่งคิดเปนรอยละ 

64.92 กิจกรรมและเทศกาลที่ผูบริโภค เคย รับทราบมากที่สุด คือ สูขาว เอาขวัญ แพนดานอย          

จ.เชียงใหม สวนกิจกรรมและเทศกาลที่ผูบริโภค ไมเคย รับทราบมากที่สุด คือ งานวันอัฐมีบูชา 

แรม 8 ค่ํา เดือน 6 จ.อุตรดิตถ 



ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน

สวนที่ 2  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริโภคกับระดับการรับรูที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือ

ตารางที่ 4.6 : การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือจากการใชการโฆษณาและประชาสัมพันธ

จําแนกตามอายุ

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป
F Sig.X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

กิจกรรมดานโฆษณาและประชาสัมพันธ

ประชาสัมพันธผานโทรทัศนและวิทยุ 3.69 0.900 มาก 4.28 0.923 มากที่สุด 4.00 0.000 มาก 4.71 0.469 มากที่สุด 8.514 0.000*

ประชาสัมพันธสื่อสิ่งพิมพ 3.45 1.016 มาก 3.74 1.101 มาก 3.50 0.548 มาก 4.14 0.864 มาก 2.155 0.095
ประชาสัมพันธตามสถานที่ของ
หนวยงานตางๆ

3.20 0.987 ปานกลาง 3.04 0.788 ปานกลาง 3.50 0.548 มาก 2.79 1.626 ปานกลาง 1.291 0.279

ประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท 3.60 0.880 มาก 3.62 1.097 มาก 4.00 0.000 มาก 2.79 1.626 ปานกลาง 2.964 0.033*

ประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญ 3.38 0.896 ปานกลาง 3.64 0.910 มาก 3.00 0.000 ปานกลาง 2.93 0.730 ปานกลาง 3.972 0.009*

ประชาสัมพันธผานทางโทรทัศน 3.95 1.052 มาก 4.20 0.900 มาก 4.00 0.000 มาก 4.50 0.519 มากที่สุด 1.800 0.149

จัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยว 3.69 1.089 มาก 3.39 0.915 มาก 3.50 0.548 มาก 2.36 1.151 นอย 7.143 0.000*

*p<0.05
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จากตาราง 4.6 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 17-23 ปนั้นใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ    

การเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผายโทรทัศนและวิทยุ ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ 

ประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท ประชาสัมพันธผานทางรายการโทรทัศน และจัดตั้งศูนย

แนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ อยูในระดับมาก สวนการประชาสัมพันธตามสถานที่ของ

หนวยงานตางๆ และประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม อยูในระดับ        

ปานกลาง

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 24-35 ปใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธในเรื่อง 

การประชาสัมพันธผานทางโทรทัศนและวิทยุอยูในระดับมากที่สุด การประชาสัมพันธผานสื่อ

สิ่งพิมพ ประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท ประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทาง

คมนาคม ประชาสัมพันธผานทางรายการโทรทัศน และจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่

ตางๆ อยูในระดับมาก สวนการประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ อยูในระดับ       

ปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 36-45 ปใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธในเรื่องการ

ประชาสัมพันธผายโทรทัศนและวิทยุ ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ ประชาสัมพันธตามสถานที่

ของหนวยงานตางๆ ประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท ประชาสัมพันธผานทางรายการโทรทัศน 

และจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ อยูในระดับมาก สวนประชาสัมพันธโดยใช

ปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 45 ปขึ้นไปใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธในเรื่องการ

ประชาสัมพันธผายโทรทัศนและวิทยุ ประชาสัมพันธผานทางรายการโทรทัศน อยูในระดับมาก

ที่สุด การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ อยูในระดับมาก การประชาสัมพันธตามสถานที่ของ

หนวยงานตางๆ ประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท และประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริม
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เสนทางคมนาคม อยูในระดับปานกลาง สวนจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ อยู

ในระดับนอย

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุพบวาอายุผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 17-23 ป 

24-35 ป 36-45 ป และ 45 ปขึ้นไป มีความสัมพันธกับระดับการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

หมายถึงอายุที่แตกตางกันจะใหระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทาง

ภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธที่แตกตางกันผลการวิเคราะหดังกลาวสรุปวา

สอดคลองกับสมมุติฐาน

ตารางที่ 4.7 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางโทรทัศนและวิทยุ โดยพิจารณา 

เปนรายคู (Scheffe)

อายุ 17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป
17-23 ป - 0.586* 0.308 1.022*
24-35 ป - 0.278 0.436
36-45 ป - 0.714

45 ปขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.7 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธในเรื่อง

การประชาสัมพันธผานทางโทรทัศนและวิทยุ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อายุของบุคคล 17-23 ป กับอายุของบุคคล 24-35 ป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ
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ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางโทรทัศนและวิทยุ มีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อายุของบุคคล 17-23 ป กับอายุของบุคคล 45 ปขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางโทรทัศนและวิทยุ มีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.8 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท โดยพิจารณา เปน  

รายคู (LSD)

อายุ 17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป

17-23 ป - 0.017 0.4 0.814*
24-35 ป - 0.383 0.832*
36-45 ป - 1.214

45 ปขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.8 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธในเรื่อง

การประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ในรายคูตอไปนี้

1. อายุของบุคคล 17-23 ป กับอายุของบุคคล 45 ปขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2. อายุของบุคคล 24-35 ป กับอายุของบุคคล 45 ปขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.9 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม

โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อายุ 17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป
17-23 ป - 0.259 0.385 0.456
24-35 ป - 0.643 0.715*
36-45 ป - 0.071

45 ปขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.9 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธในเรื่อง

การประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

อายุของบุคคล 24-35 ป กับอายุของบุคคล 45 ปขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใน

เรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม มีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.10 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ โดย

พิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อายุ 17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป

17-23 ป - 0.586* 0.308 1.022*

24-35 ป - 0.278 0.436

36-45 ป - 0.714

45 ปขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.10 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธในเรื่อง

การจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อายุของบุคคล 17-23 ป กับอายุของบุคคล 24-35 ป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อายุของบุคคล 17-23 ป กับอายุของบุคคล 45 ปขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



ตารางที่ 4.11 : การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือจากการใชกิจกรรมเครือขายจําแนกตามอายุ

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป

F Sig.X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

กิจกรรมเครือขาย

จัดทําสมาชิกขาวสารการทองเที่ยว 3.09 1.011 ปานกลาง 3.16 0.875 ปานกลาง 4.00 0.000 มาก 2.79 0.893 ปานกลาง 2.553 0.057
จัดกิจกรรมประเพณีชาวเหนือรวมกับจังหวัด
อื่นๆ

2.92 1.108 ปานกลาง 3.26 0.828 ปานกลาง 4.00 0.000 มาก 2.71 0.469 ปานกลาง 4.792 0.003*

ขอคําแนะนําจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร 3.28 0.650 ปานกลาง 3.29 0.906 ปานกลาง 3.50 0.548 มาก 2.71 0.469 ปานกลาง 2.405 0.069
จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับสายการบิน 3.40 0.581 ปานกลาง 3.51 0.986 มาก 4.50 0.548 มากที่สุด 2.79 1.626 ปานกลาง 5.208 0.002*

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับรถไฟ 3.11 0.687 ปานกลาง 2.78 0.896 ปานกลาง 4.00 0.000 มาก 2.71 0.469 ปานกลาง 6.316 0.000*

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับรถโดยสาร 2.98 0.820 ปานกลาง 2.85 0.830 ปานกลาง 3.50 0.548 มาก 2.71 0.469 ปานกลาง 1.748 0.159
จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับโรงแรมและสถาน
บริการ

3.45 0.501 มาก 3.58 1.162 มาก 4.00 1.095 มาก 3.57 1.342 มาก 0.670 0.572

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับสถานบริการและ
หนวยงานดานการโดยสาร

3.20 0.689 ปานกลาง 3.26 0.928 ปานกลาง 4.00 0.000 มาก 2.71 0.469 ปานกลาง 3.700 0.013*

*p<0.05
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จากตาราง 4.11 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 17-23 ปนั้นใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการ

เพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการ

จัดโปรแกรมการทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ 

อยูในระดับมาก สวนการจัดทําสมาชิกขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ การจัดทํากิจกรรม

ประเพณีวัฒนธรรมชาวเหนือตามจังหวัดทองเที่ยวในภาคตางๆรวมกับกิจกรรมทองถิ่นของจังหวัด

นั้น การขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร การจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ การจัดโปรแกรม

ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษ

รวมกับรถโดยสาร การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสถานบริการและ

หนวยงานดานการโดยสาร อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 24-35 ปใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดโปรแกรม

ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ และการจัดโปรแกรมการทองเที่ยว

ภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ อยูในระดับมาก สวนการ

จัดทําสมาชิกขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ การจัดทํากิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชาวเหนือ

ตามจังหวัดทองเที่ยวในภาคตางๆรวมกับกิจกรรมทองถิ่นของจังหวัดนั้น การขอความรวมมือใน

การแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือ

ในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร 

การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสถานบริการและหนวยงานดานการ

โดยสาร อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 36-45 ปใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดโปรแกรม

ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ อยูในระดับมากที่สุด สวนการ

จัดทําสมาชิกขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ การจัดทํากิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชาวเหนือ

ตามจังหวัดทองเที่ยวในภาคตางๆรวมกับกิจกรรมทองถิ่นของจังหวัดนั้น การขอความรวมมือใน

การแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือ
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ในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร 

การจัดโปรแกรมการทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภท

ตางๆ การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสถานบริการและหนวยงานดาน

การโดยสาร อยูในระดับมาก

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 45 ปขึ้นไปใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดโปรแกรม

การทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ อยูในระดับ

มาก สวนการจัดทําสมาชิกขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ การจัดทํากิจกรรมประเพณี

วัฒนธรรมชาวเหนือตามจังหวัดทองเที่ยวในภาคตางๆรวมกับกิจกรรมทองถิ่นของจังหวัดนั้น การ

ขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร การจัดโปรแกรม

ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ การจัดโปรแกรมทองเที่ยว

ภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถ

โดยสาร การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสถานบริการและหนวยงานดาน

การโดยสาร อยูในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุพบวาอายุผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 17-23 ป 

24-35 ป 36-45 ป และ 45 ปขึ้นไป มีความสัมพันธกับระดับการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายถึงอายุที่

แตกตางกันจะใหระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดาน

ดานกิจกรรมเครือขายที่แตกตางกันผลการวิเคราะหดังกลาวสรุปวาสอดคลองกับสมมุติฐาน
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ตารางที่ 4.12 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขาย

ในเรื่องการจัดทํากิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชาวเหนือตามจังหวัดทองเที่ยวในภาค

ตางๆรวมกับกิจกรรมทองถิ่นของจังหวัดนั้น โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อายุ 17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป

17-23 ป - 0.338 1.077 0.209

24-35 ป - 0.739 0.547

36-45 ป - 1.286*

45 ปขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.12 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดทํา

กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชาวเหนือตามจังหวัดทองเที่ยวในภาคตางๆรวมกับกิจกรรมทองถิ่น

ของจังหวัดนั้น มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้  

อายุของบุคคล 36-45 ป กับอายุของบุคคล 45 ป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดทํากิจกรรมประเพณี

วัฒนธรรมชาวเหนือตามจังหวัดทองเที่ยวในภาคตางๆรวมกับกิจกรรมทองถิ่นของจังหวัดนั้น มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.13 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขาย

ในเรื่องการจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินใน

ประเทศ โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อายุ 17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป

17-23 ป - 0.113 1.1 0.614

24-35 ป - 0.987 0.727

36-45 ป - 1.714*

45 ปขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.13 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ มีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

อายุของบุคคล 36-45 ป กับอายุของบุคคล 45 ป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.14 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขาย

ในเรื่องการจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ โดย

พิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อายุ 17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป

17-23 ป - 0.325 0.892 0.393

24-35 ป - 1.217* 0.068

36-45 ป - 1.286*

45 ปขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.14 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อายุของบุคคล 24-35 ป กับอายุของบุคคล 36-45 ป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการ

จัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อายุของบุคคล 36-45 ป กับอายุของบุคคล 45 ป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.15 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขาย

ในเรื่องการจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถาน

บริการประเภทตางๆ โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อายุ 17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป

17-23 ป - 0.061 0.8 0.486

24-35 ป - 0.739 0.547

36-45 ป - 1.286*

45 ปขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.15 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

อายุของบุคคล 36-45 ป กับอายุของบุคคล 45 ป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภท

ตางๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



ตารางที่ 4.16 : การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือจากการใชการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภท

ตางๆอยางตอเนื่องจําแนกตามอายุ

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป

F Sig.X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่อง

การจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี 3.57 1.000 มาก 4.08 0.900 มาก 4.00 0.000 มาก 2.57 1.505 นอย 11.870 0.000*

การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา

3.28 0.893
ปานกลาง

3.65 0.889
มาก

4.00 0.000
มาก

3.64 0.842
มาก

3.200 0.024*

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 3.05 0.874 ปานกลาง 3.93 0.925 มาก 3.50 0.548 มาก 3.71 0.469 มาก 14.177 0.000*

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ 3.58 1.029 มาก 4.16 0.894 มาก 4.50 0.548 มากที่สุด 4.14 0.864 มาก 6.042 0.001*

การจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว 3.35 0.991 ปานกลาง 3.82 0.942 มาก 4.00 0.000 มาก 3.93 0.730 มาก 4.037 0.008*

*p<0.05
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จากตาราง 4.16 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 17-23 ปนั้นใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการ

เพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี การจัดกิจกรรม

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ อยูในระดับมาก สวนการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและ

ศาสนา การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว อยูใน

ระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 24-35 ปใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ

อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี การจัดกิจกรรมทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติ การจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ และการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว อยูในระดับมาก

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 36-45 ปใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ

อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ อยูในระดับมากที่สุด สวนการจัดงาน

เทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี การจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา การ

จัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว อยูในระดับมาก

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 45 ปขึ้นไปใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ

อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา การจัดกิจกรรม

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ และการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่

ทองเที่ยว อยูในระดับมาก สวนการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี อยูในระดับนอย

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุพบวาอายุผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 17-23 ป 
24-35 ป 36-45 ป และ 45 ปขึ้นไป มีความสัมพันธกับระดับการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายถึงอายุที่แตกตางกันจะใหระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการ
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ทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องที่แตกตาง
กันผลการวิเคราะหดังกลาวสรุปวาสอดคลองกับสมมุติฐาน

ตารางที่ 4.17 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม
การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรม
ทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตาม
ประเพณี โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อายุ 17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป

17-23 ป - 0.509* 0.431 0.998*

24-35 ป - 0.078 1.507*

36-45 ป - 1.429*

45 ปขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.17 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ

อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อายุของบุคคล 17-23 ป กับอายุของบุคคล 24-35 ป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อายุของบุคคล 17-23 ป กับอายุของบุคคล 45 ปขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3. อายุของบุคคล 24-35 ป กับอายุของบุคคล 45 ปขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. อายุของบุคคล 36-45 ป กับอายุของบุคคล 45 ปขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.18 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรม

ทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทาง

ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา โดยพิจารณา เปนรายคู (LSD)

อายุ 17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป

17-23 ป - 0.375* 0.723 0.366

24-35 ป - 0.348 0.009

36-45 ป - 0.357

45 ปขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.18 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ

อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

อายุของบุคคล 17-23 ป กับอายุของบุคคล 24-35 ป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว
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ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและ

ศาสนา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.19 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรม

ทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อายุ 17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป

17-23 ป - 0.884* 0.454 0.668

24-35 ป - 0.43 0.216

36-45 ป - 0.214

45 ปขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.19 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ

อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

อายุของบุคคล 17-23 ป กับอายุของบุคคล 24-35 ป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.20 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรม

ทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ

โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อายุ 17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป

17-23 ป - 0.572* 0.915 0.558

24-35 ป - 0.343 0.014

36-45 ป - 0.357

45 ปขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.20 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ

อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

อายุของบุคคล 17-23 ป กับอายุของบุคคล 24-35 ป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.21 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรม

ทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่

ทองเที่ยว โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อายุ 17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป

17-23 ป - 0.464* 0.646 0.575
24-35 ป - 0.183 0.111
36-45 ป - 0.071

45 ปขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.21 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ

อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

อายุของบุคคล 17-23 ป กับอายุของบุคคล 24-35 ป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.22 : การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด

ทางภาคเหนือจากการใชการโฆษณาและประชาสัมพันธจําแนกตามอาชีพ

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว พนักงานบริษัทเอกชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

กิจกรรมดานโฆษณาและประชาสัมพันธ

ประชาสัมพันธผานโทรทัศน
และวิทยุ

4.19 0.926 มาก 4.48 0.667 มากที่สุด 4.27 1.009 มากที่สุด

ประชาสัมพันธสื่อสิ่งพิมพ 3.76 1.137 มาก 3.88 1.023 มาก 3.18 1.250 ปานกลาง
ประชาสัมพันธตามสถานที่ของ
หนวยงานตางๆ

3.23 0.750 ปานกลาง 3.21 0.781 ปานกลาง 2.18 1.250 นอย

ประชาสัมพันธผานทาง
อินเตอรเน็ท

3.56 1.099 มาก 4.15 0.795 มาก 2.18 1.250 นอย

ประชาสัมพันธโดยใชปายขนาด
ใหญ

3.62 0.814 มาก 3.18 1.131 ปานกลาง 2.64 0.505 ปานกลาง

ประชาสัมพันธผานทางรายการ
โทรทัศน

4.14 0.930 มาก 4.33 0.645 มากที่สุด 4.27 1.009 มากที่สุด

จัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยว 3.47 0.921 มาก 3.55 0.938 มาก 1.91 0.831 นอย

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

F Sig.X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

กิจกรรมดานโฆษณาและประชาสัมพันธ

ประชาสัมพันธผานโทรทัศนและ
วิทยุ

3.73 1.009 มาก 3.76 0.938 มาก 4.085 0.003*

ประชาสัมพันธสื่อสิ่งพิมพ 3.73 1.009 มาก 3.44 0.837 มาก 1.693 0.153

ประชาสัมพันธตามสถานที่ของ
หนวยงานตางๆ

2.27 1.009 นอย 3.12 1.062 ปานกลาง 5.989 0.000*

ประชาสัมพันธผานทาง
อินเตอรเน็ท

2.91 0.831 ปานกลาง 3.64 0.875 มาก 9.415 0.000*

ประชาสัมพันธโดยใชปายขนาด
ใหญ

3.64 0.505 มาก 3.60 0.904 มาก 4.476 0.002*

ประชาสัมพันธผานทางโทรทัศน 3.64 0.505 มาก 4.08 1.104 มาก 1.283 0.278

จัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยว 3.64 0.505 มาก 3.52 1.165 มาก 7.140 0.000*

*p<0.05
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จากตาราง 4.22 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวนั้น ใหความคิดเห็น

เกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณา

และประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผายโทรทัศนและวิทยุ ประชาสัมพันธผานสื่อ

สิ่งพิมพ และประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม ประชาสัมพันธผานทาง

อินเตอรเน็ท ประชาสัมพันธผานทางรายการโทรทัศน และจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตาม

สถานที่ตางๆ อยูในระดับมาก สวนการประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ อยูในระดับ

ปานกลาง

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการ

เพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางโทรทัศนและวิทยุ ประชาสัมพันธผานทาง

รายการโทรทัศน อยูในระดับมากที่สุด การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ ประชาสัมพันธผานทาง

อินเตอรเน็ท และจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ อยูในระดับมาก สวนการ

ประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ และประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริม

เสนทางคมนาคม อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการ

เพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผายโทรทัศนและวิทยุ ประชาสัมพันธผานทางรายการ

โทรทัศนอยูในระดับมากที่สุด ประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ ประชาสัมพันธผาน

ทางอินเตอรเน็ท และจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ อยูในระดับมาก สวนการ

ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ ประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม อยูใน

ระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับจางทั่วไป ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธในเรื่องการ

ประชาสัมพันธผายโทรทัศนและวิทยุ การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ ประชาสัมพันธโดยใช

ปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม ประชาสัมพันธผานทางรายการโทรทัศน จัดตั้งศูนยแนะนําการ
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ทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ อยูในระดับมาก ประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท อยูในระดับ    

ปานกลาง สวนการประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ อยูในระดับนอย

ผูตอบแบบสอบถามที่กําลังศึกษาอยูนั้น ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธในเรื่องการ

ประชาสัมพันธผายโทรทัศนและวิทยุ ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ และประชาสัมพันธโดยใช

ปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม ประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท ประชาสัมพันธผานทาง

รายการโทรทัศน และจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ อยูในระดับมาก สวนการ

ประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ อยูในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุพบวาอายุผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพคาขาย/

ธุรกิจสวนตัวพนักงานบริษัทเอกชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับจางทั่วไป และกําลังศึกษาอยู มี

ความสัมพันธกับระดับการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณา

และประชาสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายถึงอายุที่แตกตางกันจะใหระดับ

การเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธที่แตกตางกันผลการวิเคราะหดังกลาวสรุปวาสอดคลองกับสมมุติฐาน

ตารางที่ 4.23 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางโทรทัศนและวิทยุ โดยพิจารณา 

เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.295 0.083 0.462 0.429

พนักงานบริษัทเอกชน - 0.212 0.758 0.725*
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 0.545 0.513
รับจางทั่วไป - 0.033

กําลังศึกษา -
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จากตารางที่ 4.23 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใน

เรื่องการประชาสัมพันธผานทางโทรทัศนและวิทยุ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

อาชีพพนักงานเอกชน กับอาชีพกําลังศึกษา ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใน

เรื่องการประชาสัมพันธผานทางโทรทัศนและวิทยุ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.24 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ โดย

พิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.019 1.050* 0.959* 0.112

พนักงานบริษัทเอกชน - 1.030* 0.939 0.092

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 0.091 0.938*

รับจางทั่วไป - 0.847

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.24 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใน

เรื่องการประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้
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1. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. อาชีพพนักงานเอกชน กับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพกําลังศึกษา ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.25 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท โดยพิจารณา เปน

รายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.594 1.376* 0.649 0.082
พนักงานบริษัทเอกชน - 1.970* 1.242* 0.512
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 0.727 1.458*
รับจางทั่วไป - 0.731
กําลังศึกษา -
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จากตารางที่ 4.25 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใน

เรื่องการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อาชีพพนักงานเอกชน กับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. อาชีพพนักงานเอกชน กับอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใน

เรื่องการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05

4. อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพกําลังศึกษา ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.26 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทาง

คมนาคม โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.439 0.985* 0.015* 0.021

พนักงานบริษัทเอกชน - 0.545 0.455 0.418

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 1 0.964*

รับจางทั่วไป - 0.036

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.26 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใน

เรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทาง

คมนาคม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทาง

คมนาคม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. อาชีพพนักงานเอกชน กับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ
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ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทาง

คมนาคม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพกําลังศึกษา ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทาง

คมนาคม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.27 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ โดย

พิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.072 1.565* 0.163 0.046

พนักงานบริษัทเอกชน - 1.636* 0.091 0.025

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 1.727* 1.611*

รับจางทั่วไป - 0.116

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.27 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใน

เรื่องการจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2. อาชีพพนักงานเอกชน กับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพกําลังศึกษา ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.28 : การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด

ทางภาคเหนือจากการใชกิจกรรมเครือขายจําแนกตามอาชีพ

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว พนักงานบริษัทเอกชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

กิจกรรมเครือขาย

จัดทําสมาชิกขาวสารการ
ทองเที่ยว

3.14 0.918 ปานกลาง 3.61 0.864 มาก 2.27 0.467 นอย

จัดกิจกรรมประเพณีชาวเหนือ
รวมกับจังหวัดอื่นๆ

3.23 0.869 ปานกลาง 3.15 0.939 ปานกลาง 2.64 0.505 ปานกลาง

ขอคําแนะนําจากบริษัทจัด
แพ็คเก็จทัวร

3.35 0.943 ปานกลาง 3.21 0.650 ปานกลาง 2.64 0.505 ปานกลาง

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับ
สายการบิน

3.56 1.137 มาก 3.73 0.626 มาก 2.55 1.293 นอย

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับ
รถไฟ

2.84 0.915 ปานกลาง 2.91 0.805 ปานกลาง 2.27 0.467 นอย

                                                                                                                                                               (ตารางมีตอ)
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ตารางที่ 4.28 (ตอ) : การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดทางภาคเหนือจากการใชกิจกรรมเครือขายจําแนกตามอาชีพ

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

F Sig.X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

กิจกรรมเครือขาย

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับรถ
โดยสาร

2.86 0.870 ปานกลาง 2.94 0.609 ปานกลาง 2.64 0.505

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับ
โรงแรมและสถานบริการ

3.42 1.199 มาก 4.24 0.792 มากที่สุด 3.55 0.934

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับ
สถานบริการและหนวยงานดาน
การโดยสาร

3.14 0.963 ปานกลาง 3.70 0.467 มาก 2.64 0.505

จัดทําสมาชิกขาวสารการ
ทองเที่ยว

2.91 0.831 ปานกลาง 3.06 0.913 ปานกลาง 5.207 0.001*

จัดกิจกรรมประเพณีชาวเหนือ
รวมกับจังหวัดอื่นๆ

3.27 0.467 ปานกลาง 3.02 1.134 ปานกลาง 1.315 0.266

ขอคําแนะนําจากบริษัทจัด
แพ็คเก็จทัวร

3.64 0.505 มาก 3.14 0.639 ปานกลาง 2.928 0.022*

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับสาย
การบิน

3.64 0.505 มาก 3.24 0.517 ปานกลาง 4.461 0.002*

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกัย
รถไฟ

3.64 0.505 มาก 3.06 0.652 ปานกลาง 4.611 0.001*

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับรถ
โดยสาร

3.64 0.505 มาก 2.86 0.833 ปานกลาง 2.786 0.028*

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับ
โรงแรมและสถานบริการ

3.64 0.505 มาก 3.32 0.551 ปานกลาง 5.410 0.000*

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับ
สถานบริการและหนวยงานดาน
การโดยสาร

2.91 0.831 ปานกลาง 3.28 0.671 ปานกลาง 5.099 0.001*

*p<0.05

จากตาราง 4.28 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวนั้น ใหความคิดเห็น

เกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรม

เครือขายในเรื่องการจัดโปรแกรมการทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถาน

บริการประเภทตางๆ การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินใน
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ประเทศ อยูในระดับมาก สวนการจัดทําสมาชิกขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ การจัดทํา

กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชาวเหนือตามจังหวัดทองเที่ยวในภาคตางๆรวมกับกิจกรรมทองถิ่น

ของจังหวัดนั้น การขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร 

การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ การจัดโปรแกรมทองเที่ยว

ภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษ

รวมกับสถานบริการและหนวยงานดานการโดยสาร อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมการทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ อยู

ในระดับมากที่สุด การจัดทําสมาชิกขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ การจัดโปรแกรมทองเที่ยว

ภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ และการจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือใน

ราคาพิเศษรวมกับสถานบริการและหนวยงานดานการโดยสาร อยูในระดับมาก สวนการจัดทํา

กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชาวเหนือตามจังหวัดทองเที่ยวในภาคตางๆรวมกับกิจกรรมทองถิ่น

ของจังหวัดนั้น การขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร 

การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ การจัดโปรแกรมทองเที่ยว

ภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมการทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ อยู

ในระดับมาก การจัดทํากิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชาวเหนือตามจังหวัดทองเที่ยวในภาคตางๆ

รวมกับกิจกรรมทองถิ่นของจังหวัดนั้น การขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือ

จากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร 

การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสถานบริการและหนวยงานดานการ

โดยสาร อยูในระดับปานกลาง สวนการจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสาย

การบินในประเทศ การจัดทําสมาชิกขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ การจัดโปรแกรมทองเที่ยว

ภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ อยูในระดับนอย
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับจางทั่วไปใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการขอความ

รวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร การจัดโปรแกรมทองเที่ยว

ภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคา

พิเศษรวมกับรถไฟ การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร การจัด

โปรแกรมการทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ อยู

ในระดับมาก สวนการจัดทําสมาชิกขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ การจัดทํากิจกรรมประเพณี

วัฒนธรรมชาวเหนือตามจังหวัดทองเที่ยวในภาคตางๆรวมกับกิจกรรมทองถิ่นของจังหวัดนั้น การ

จัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสถานบริการและหนวยงานดานการโดยสาร 

อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพกําลังศึกษาใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดทําสมาชิก

ขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ การจัดทํากิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชาวเหนือตามจังหวัด

ทองเที่ยวในภาคตางๆรวมกับกิจกรรมทองถิ่นของจังหวัดนั้น การขอความรวมมือในการแนะนํา

การทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคา

พิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับ

รถไฟ การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร การจัดโปรแกรมการ

ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ การจัดโปรแกรม

ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสถานบริการและหนวยงานดานการโดยสาร อยูในระดับ

ปานกลาง

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพพบวาอาชีพผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ

คาขาย/ธุรกิจสวนตัวพนักงานบริษัทเอกชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับจางทั่วไป และกําลังศึกษาอยู 

มีความสัมพันธกับระดับการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรม

เครือขายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายถึงอายุที่แตกตางกันจะใหระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานดานกิจกรรมเครือขายที่แตกตางกันผล

การวิเคราะหดังกลาวสรุปวาสอดคลองกับสมมุติฐาน
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ตารางที่ 4.29 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขาย

ในเรื่องการจัดทําสมาชิกขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ โดยพิจารณา เปนรายคู 

(Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.469 0.864 0.228 0.077

พนักงานบริษัทเอกชน - 1.333* 0.697 0.546

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 0.636 0.787

รับจางทั่วไป - 0.151

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.29 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดทํา

สมาชิกขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ในรายคูตอไปนี้

อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่อง

การจัดทําสมาชิกขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.30 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขาย

ในเรื่องการขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็ค

เก็จทัวร โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.072 1.565* 0.163 0.046

พนักงานบริษัทเอกชน - 1.636* 0.091 0.025

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 1.727* 1.611*

รับจางทั่วไป - 0.116

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.30 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการขอ

ความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขาย

ในเรื่องการขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัท

จัดแพ็คเก็จทัวรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. พนักงานบริษัทเอกชน กับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายใน

เรื่องการขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็ค

เก็จทัวรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่อง



75

การขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จ

ทัวรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพกําลังศึกษา ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่อง

การขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จ

ทัวรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.31 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขาย

ในเรื่องการจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินใน

ประเทศ โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.169 1.012* 0.078 0.318

พนักงานบริษัทเอกชน - 1.182* 0.091 0.487

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 1.091 1.695

รับจางทั่วไป - 0.396

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.31 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ มีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่อง

การขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวรมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2. พนักงานบริษัทเอกชน กับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการ

ขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวรมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.32 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขาย

ในเรื่องการจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ โดย

พิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.067 0.569 0.794* 0.218

พนักงานบริษัทเอกชน - 0.636 0.727 0.151

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 1.364* 0.787

รับจางทั่วไป - 0.576

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.32 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการ

จัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการ
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จัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.33 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขาย

ในเรื่องการจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร โดย

พิจารณา เปนรายคู (LSD)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.076 0.227 0.773* 0.003

พนักงานบริษัทเอกชน - 0.303 0.697* 0.079

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 1.000* 0.224

รับจางทั่วไป - 0.776*

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.33 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการ

จัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อาชีพพนักงานเอกชน กับอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด
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โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการ

จัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. อาชีพรับจางทั่วไป กับอาชีพกําลังศึกษา ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริม

การทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัดโปรแกรม

ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.34 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขาย

ในเรื่องการจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถาน

บริการประเภทตางๆ โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.821* 0.124 0.215 0.101

พนักงานบริษัทเอกชน - 0.697 0.606 0.922*

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 0.091 0.225

รับจางทั่วไป - 0.316

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.34 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด
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โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่อง

การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการ

ประเภทตางๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อาชีพพนักงานเอกชน กับอาชีพกําลังศึกษา ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภท

ตางๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.35 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขาย

ในเรื่องการจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสถานบริการและ

หนวยงานดานการโดยสาร โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.560* 0.500 0.228 0.143

พนักงานบริษัทเอกชน - 1.061* 0.788 0.417

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 0.273 0.644

รับจางทั่วไป - 0.371

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.35 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด
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โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสถานบริการและหนวยงานดานการโดยสาร มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่อง

การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสถานบริการและหนวยงาน

ดานการโดยสาร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อาชีพพนักงานเอกชน กับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการ
จัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสถานบริการและหนวยงานดาน
การโดยสาร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.36 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม
การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรม
ทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องจําแนกตามอาชีพ

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว พนักงานบริษัทเอกชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่อง

การจัดงานเทศกาลและงาน
รื่นเริงตามประเพณี

3.98 1.031 มาก 4.09 0.723 มาก 2.82 1.662 ปานกลาง

การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

3.78 0.901 มาก 3.79 0.415 มาก 3.55 0.934 มาก

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ

3.92 0.953 มาก 4.00 0.612 มาก 3.27 0.467 ปานกลาง

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ

4.28 0.846 มากที่สุด 4.52 0.508 มากที่สุด 3.55 0.934 มาก

การจัดนิทรรศการแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยว

3.97 0.831 มาก 4.30 0.637 มากที่สุด 3.55 0.934 มาก
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ตารางที่ 4.36 (ตอ) : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับ
การเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดาน
การจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องจําแนกตามอาชีพ

*p<0.05

จากตาราง 4.36 ผูตอบแบบสอบถามที่มีคาขาย/ธุรกิจสวนตัวนั้น ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรม

ทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ อยูในระดับ

มากที่สุด การจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี การจัดกิจกรรมทองเที่ยวทาง

ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และการจัดนิทรรศการแนะนํา

สถานที่ทองเที่ยว อยูในระดับมาก

ผูตอบแบบสอบถามที่มีพนักงานบริษัทเอกชนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ

อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ การจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่

ทองเที่ยว อยูในระดับมากที่สุด การจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี การจัดกิจกรรม

ทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อยูในระดับมาก

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

F Sig.X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่อง

การจัดงานเทศกาลและงาน
รื่นเริงตามประเพณี

3.64 0.505 มาก 3.54 1.034 มาก 4.919 0.001*

การจัดกิจกรรมการทองเที่ยว
ทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

3.64 0.505 มาก 2.90 0.863 ปานกลาง 10.542 0.000*

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ

3.64 0.505 มาก 2.86 0.881 ปานกลาง 15.063 0.000*

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ

3.64 0.505 มาก 3.22 0.996 ปานกลาง 18.179 0.000*

การจัดนิทรรศการแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยว

2.91 0.831 ปานกลาง 2.92 0.804 ปานกลาง 21.935 0.000*
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ

อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา การจัดกิจกรรม

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ และการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว อยูในระดับมาก การจัดงาน

เทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรับจางทั่วไปใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ

อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี การจัดกิจกรรมทองเที่ยวทาง

ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติ อยูในระดับมาก การจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรับจางทั่วไปใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ

อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี อยูในระดับมาก การจัด

กิจกรรมทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และการจัด

กิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ การจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว อยูในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพพบวาอาชีพผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ

คาขาย/ธุรกิจสวนตัวพนักงานบริษัทเอกชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับจางทั่วไป และกําลังศึกษาอยู 

มีความสัมพันธกับระดับการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัด

กิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายถึงอายุ

ที่แตกตางกันจะใหระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดาน

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องที่แตกตางกันผลการวิเคราะหดังกลาวสรุปวา

สอดคลองกับสมมุติฐาน
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ตารางที่ 4.37 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรม

ทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตาม

ประเพณี โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.112 1.161* 0.343 0.439

พนักงานบริษัทเอกชน - 1.273* 0.455 0.551

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 0.818 0.722

รับจางทั่วไป - 0.096

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.37 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภท

ตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีตอระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.38 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรม

ทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทาง

ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.009 0.233 0.143 0.879*

พนักงานบริษัทเอกชน - 0.242 0.152 0.888*

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 0.091 0.645

รับจางทั่วไป - 0.736

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.38 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภท

ตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา มีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพรับกําลังศึกษา ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

และศาสนา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับอาชีพรับกําลังศึกษา ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

และศาสนา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.39 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรม

ทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.084 0.643 0.279 1.056*

พนักงานบริษัทเอกชน - 0.727 0.364 1.140*

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 0.364 0.413

รับจางทั่วไป - 0.776

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.39 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภท

ตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพกําลังศึกษา ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ

อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับอาชีพรับกําลังศึกษา ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



86

ตารางที่ 4.40 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรม

ทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ

โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.231 0.739 0.648 1.064*
พนักงานบริษัทเอกชน - 0.970* 0.879 1.295*
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 0.091 0.325
รับจางทั่วไป - 0.416
กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.40 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภท

ตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพกําลังศึกษา ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับอาชีพรับกําลังศึกษา ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว
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ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.41 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรม

ทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่

ทองเที่ยว โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.335 0.423 1.059* 1.048

พนักงานบริษัทเอกชน - 0.758 1.394* 1.3839*

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 0.636 0.625

รับจางทั่วไป - 0.011

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.41 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภท

ตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวกับอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อาชีพพนักงานเอกชน กับอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ
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อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับอาชีพรับกําลังศึกษา ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.42 : การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด

ทางภาคเหนือจากการใชการโฆษณาและประชาสัมพันธจําแนกตามรายได

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25000

X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

กิจกรรมดานโฆษณาและประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธผานโทรทัศน
และวิทยุ

4.08 1.038 มาก 4.01 0.925 มาก 4.26 0.902 มากที่สุด

ประชาสัมพันธสื่อสิ่งพิมพ 3.31 0.855 ปานกลาง 3.64 1.028 มาก 3.94 0.989 มาก
ประชาสัมพันธตามสถานที่
ของหนวยงานตางๆ

3.77 0.439 มาก 3.08 0.795 ปานกลาง 2.92 1.016 ปานกลาง

ประชาสัมพันธผานทาง
อินเตอรเน็ท

3.54 0.877 มาก 3.56 0.931 มาก 3.77 1.012 มาก

ประชาสัมพันธโดยใชปาย
ขนาดใหญ

3.77 0.439 มาก 3.63 0.792 มาก 3.62 0.965 มาก

ประชาสัมพันธผานทาง
โทรทัศน

3.54 0.519 มาก 4.13 1.022 มาก 4.23 0.8 มากที่สุด

จัดตั้งศูนยแนะนําการ
ทองเที่ยว

3.77 0.439 มาก 3.15 1.039 ปานกลาง 3.91 0.861 มาก

                                         (ตารางมีตอ)
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ตารางที่ 4.42 (ตอ) : การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดทางภาคเหนือจากการใชการโฆษณาและประชาสัมพันธจําแนกตาม

รายได

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

F Sig.X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

กิจกรรมดานโฆษณาและประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธผานโทรทัศนและ
วิทยุ

4.39 0.698 มากที่สุด 3.94 1.11 มาก 1.206 0.309

ประชาสัมพันธสื่อสิ่งพิมพ 3.78 1.309 มาก 3.11 1.079 ปานกลาง 2.673 0.033*
ประชาสัมพันธตามสถานที่ของ
หนวยงานตางๆ

3.56 1.042 มาก 2.67 1.138 ปานกลาง 4.505 0.002*

ประชาสัมพันธผานทาง
อินเตอรเน็ท

3.94 1.11 มาก 2.61 1.577 ปานกลาง 4.945 0.001*

ประชาสัมพันธโดยใชปายขนาด
ใหญ

2.72 1.018 ปานกลาง 2.89 0.832 ปานกลาง 7.284 0.000*

ประชาสัมพันธผานทางโทรทัศน 4.33 0.485 มากที่สุด 4.11 1.183 มาก 1.704 0.151

จัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยว 3.56 0.511 มาก 3.06 1.474 ปานกลาง 6.205 0.000*

*p<0.05

จากตาราง 4.42 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 5,000-7,000 บาทนั้น ใหความคิดเห็น

เกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณา

และประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผายโทรทัศนและวิทยุ ประชาสัมพันธตามสถานที่

ของหนวยงานตางๆ ประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม ประชาสัมพันธผาน

ทางอินเตอรเน็ท ประชาสัมพันธผานทางรายการโทรทัศน และจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตาม

สถานที่ตางๆ อยูในระดับมาก สวนการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ อยูในระดับปานกลาง

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 7,000-15,000 บาทใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใน

เรื่องการประชาสัมพันธผานทางโทรทัศนและวิทยุ ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ ประชาสัมพันธ

ผานทางอินเตอรเน็ท ประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม และประชาสัมพันธ
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ผานทางรายการโทรทัศน อยูในระดับมาก สวนการประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ 

และการจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 15,001-25,000 บาทใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใน

เรื่องการประชาสัมพันธผายโทรทัศนและวิทยุ ประชาสัมพันธผานทางรายการโทรทัศนอยูในระดับ

มากที่สุด ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ ประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท ประชาสัมพันธโดย

ใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคมและจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ อยูใน

ระดับมาก สวนประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ อยูในระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 25,001-30,000 บาทใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใน

เรื่องการประชาสัมพันธผายโทรทัศนและวิทยุ ประชาสัมพันธผานทางรายการโทรทัศน อยูใน

ระดับมากที่สุด การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ ประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ 

ประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท และจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ อยูใน

ระดับมาก สวนการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม อยูในระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามที่รายได 30,001 บาทขึ้นไปใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่มการ

รับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธในเรื่อง

การประชาสัมพันธผายโทรทัศนและวิทยุ ประชาสัมพันธผานทางรายการโทรทัศน อยูในระดับมาก 

สวนการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ ประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ 

ประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท ประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม และ

จัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ อยูในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดพบวารายไดผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 

5,000-7,000 บาท 7,000-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-30,000 บาท และ 30,001 บาทขึ้น

ไป มีความสัมพันธกับระดับการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการ

โฆษณาและประชาสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายถึงอายุที่แตกตางกันจะ
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ใหระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธที่แตกตางกันผลการวิเคราะหดังกลาวสรุปวาสอดคลองกับสมมุติฐาน

ตารางที่ 4.43 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ โดยพิจารณา เปนรายคู 

(Scheffe)

รายได 5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25,000 25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

5,000-7,000 - 0.335 0.636* 0.47 0.197

7,001-15,000 - 0.301 0.135 0.532*

15,001-25,000 - 0.166 0.832*

25,001-30,000 - 0.667

30,001 ขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.43 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใน

เรื่องการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ในรายคูตอไปนี้

1. รายได 5,000-7,000 บาท กับ 15,001-25,000 บาท ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. รายได 7,001-15,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ
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ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. รายได 15,001-25,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.44 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ โดย

พิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

รายได 5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25,000 25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

5,000-7,000 - 0.688 0.845 0.214 1.103*

7,001-15,000 - 0.157 0.474 0.415

15,001-25,000 - 0.631 0.258

25,001-30,000 - 0.889

30,001 ขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.44 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใน

เรื่องการประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

รายได 5,000-7,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใน

เรื่องการประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.45 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท โดยพิจารณา เปน

รายคู (Scheffe)

รายได 5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25,000 25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

5,000-7,000 - 0.023 0.235 0.406 0.927

7,001-15,000 - 0.212 0.383 .950*

15,001-25,000 - 0.171 1.162*

25,001-30,000 - 1.333*

30,001 ขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.45 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใน

เรื่องการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. รายได 7,001-15,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. รายได 15,001-25,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. รายได 25,001-30,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ
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ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.46 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทาง

คมนาคม โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

รายได 5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25,000 25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

5,000-7,000 - 0.137 0.147 1.047* 0.88

7,001-15,000 - 0.01 .910* .744*

15,001-25,000 - .900* .734*

25,001-30,000 - 0.167

30,001 ขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.46 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใน

เรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. รายได 5,000-7,000 บาท กับ 25,001-30,000 บาท ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. รายได  7,001-15,000 บาท กับ 25,001-30,000 บาท ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3. รายได  7,001-15,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. รายได 15,001-25,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.47 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ โดย

พิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

รายได 5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25,000 25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

5,000-7,000 - 0.616 0.136 0.214 0.714

7,001-15,000 - 0.753* 0.402 0.098

15,001-25,000 - 0.35 .850*

25,001-30,000 - 0.5

30,001 ขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.47 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและประชาสัมพันธใน

เรื่องการจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. รายได 7,001-15,000 บาท กับ 15,001-25,000 บาท ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ
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ประชาสัมพันธในเรื่องการจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. รายได 15,001-25,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในเรื่องการจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.48 : การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด

ทางภาคเหนือจากการใชกิจกรรมเครือขายจําแนกตามรายได

กิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว

5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25000

X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

กิจกรรมเครือขาย

จัดทําสมาชิกขาวสารการ
ทองเที่ยว

3 0 ปานกลาง 3.05 0.957 ปานกลาง 3.34 0.919 ปานกลาง

จัดกิจกรรมประเพณีชาว
เหนือรวมกับจังหวัดอื่นๆ

3.23 0.439 ปานกลาง 3.12 1.008 ปานกลาง 3.36 0.811 ปานกลาง

ขอคําแนะนําจากบริษัท
จัดแพ็คเก็จทัวร

3.23 0.439 ปานกลาง 3.3 0.852 ปานกลาง 3.49 0.576 มาก

จัดโปรแกรมทองเที่ยว
รวมกับสายการบิน

3.23 0.439 ปานกลาง 3.31 0.765 ปานกลาง 3.77 0.891 มาก

จัดโปรแกรมทองเที่ยว
รวมกัยรถไฟ

3 0 ปานกลาง 2.91 0.826 ปานกลาง 3.19 0.681 ปานกลาง

จัดโปรแกรมทองเที่ยว
รวมกับรถโดยสาร

3.23 0.439 ปานกลาง 2.93 0.803 ปานกลาง 3.11 0.61 ปานกลาง

จัดโปรแกรมทองเที่ยว
รวมกับโรงแรมและสถาน
บริการ

3 0 ปานกลาง 3.5 0.944 มาก 3.62 0.925 มาก

จัดโปรแกรมทองเที่ยว
รวมกับสถานบริการและ
หนวยงานดานการโดยสาร

2.77 0.439 ปานกลาง 3.34 0.873 ปานกลาง 3.06 0.818 ปานกลาง

                                                                                                                                         (ตารางมีตอ)
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ตารางที่ 4.48 (ตอ) : การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดทางภาคเหนือจากการใชกิจกรรมเครือขายจําแนกตามรายได

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

F Sig.X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

กิจกรรมเครือขาย

จัดทําสมาชิกขาวสารการ
ทองเที่ยว

3.11 0.832 ปานกลาง 3.11 1.132 ปานกลาง 0.929 0.448

จัดกิจกรรมประเพณีชาวเหนือ
รวมกับจังหวัดอื่นๆ

2.83 0.707 ปานกลาง 2.78 1.114 ปานกลาง 1.989 0.098

ขอคําแนะนําจากบริษัทจัด
แพ็คเก็จทัวร

2.83 0.707 ปานกลาง 2.72 1.074 ปานกลาง 4.714 0.001*

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับ
สายการบิน

4.11 0.9 มาก 2.83 1.618 ปานกลาง 7.038 0.000*

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับ
รถไฟ

2.67 0.767 ปานกลาง 2.39 1.243 นอย 3.912 0.004*

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับ
รถโดยสาร

2.67 0.767 ปานกลาง 2.17 1.098 นอย 6.195 0.000*

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับ
โรงแรมและสถานบริการ

4.17 1.098 มาก 3.39 1.501 ปานกลาง 3.024 0.019*

จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับ
สถานบริการและหนวยงานดาน
การโดยสาร

3.44 0.705 มาก 3.22 0.878 ปานกลาง 2.314 0.059

*p<0.05

จากตาราง 4.48 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 5,000-7,000 บาทนั้น ใหความคิดเห็น

เกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรม

เครือขายในเรื่องการการจัดทําสมาชิกขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ การจัดทํากิจกรรม

ประเพณีวัฒนธรรมชาวเหนือตามจังหวัดทองเที่ยวในภาคตางๆรวมกับกิจกรรมทองถิ่นของจังหวัด

นั้น การขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร การจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ การจัดโปรแกรม

ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ จัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษ

รวมกับรถโดยสาร จัดโปรแกรมการทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถาน
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บริการประเภทตางๆ การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสถานบริการและ

หนวยงานดานการโดยสาร อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 7,001-15,000 บาทใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมการทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ อยู

ในระดับมาก การจัดทําสมาชิกขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ การจัดทํากิจกรรมประเพณี

วัฒนธรรมชาวเหนือตามจังหวัดทองเที่ยวในภาคตางๆรวมกับกิจกรรมทองถิ่นของจังหวัดนั้น การ

ขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร การจัดโปรแกรม

ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ การจัดโปรแกรมทองเที่ยว

ภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ จัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถ

โดยสาร การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสถานบริการและหนวยงานดาน

การโดยสาร อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 15,001-25,000 บาทใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการขอ

ความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร การจัดโปรแกรม

ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ จัดโปรแกรมการทองเที่ยว

ภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ อยูในระดับมาก สวนการ

จัดทํากิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชาวเหนือตามจังหวัดทองเที่ยวในภาคตางๆรวมกับกิจกรรม

ทองถิ่นของจังหวัดนั้น การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร การจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสถานบริการและหนวยงานดานการโดยสาร การ

จัดทําสมาชิกขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคา

พิเศษรวมกับรถไฟ อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 25,001-30,000 บาทใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่อง การจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ การจัดโปรแกรมการ

ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ การจัดโปรแกรม
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ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสถานบริการและหนวยงานดานการโดยสาร อยูในระดับ

มาก สวนการการขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร 

จัดทําสมาชิกขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ การจัดทํากิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชาวเหนือ

ตามจังหวัดทองเที่ยวในภาคตางๆรวมกับกิจกรรมทองถิ่นของจังหวัดนั้น การจัดโปรแกรม

ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคา

พิเศษรวมกับรถไฟ อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 30,001 บาทขึ้นไปใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการการ

จัดทําสมาชิกขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ การจัดทํากิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชาวเหนือ

ตามจังหวัดทองเที่ยวในภาคตางๆรวมกับกิจกรรมทองถิ่นของจังหวัดนั้น การขอความรวมมือใน

การแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือ

ในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ จัดโปรแกรมการทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษ

รวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ การจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษ

รวมกับสถานบริการและหนวยงานดานการโดยสาร อยูในระดับปานกลาง สวนการจัดโปรแกรม

ทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ จัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษ

รวมกับรถโดยสาร อยูในระดับนอย

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดพบวารายไดผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 

5,000-7,000 บาท 7,000-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-30,000 บาท และ 30,001 บาทขึ้น

ไป มีความสัมพันธกับระดับการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดาน

กิจกรรมเครือขายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายถึงอายุที่แตกตางกันจะใหระดับ

การเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานดานกิจกรรมเครือขายที่

แตกตางกันผลการวิเคราะหดังกลาวสรุปวาสอดคลองกับสมมุติฐาน
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ตารางที่ 4.49 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขาย

ในเรื่องการขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็ค

เก็จทัวร โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

รายได 5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25,000 25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

5,000-7,000 - 0.065 0.26 0.397 0.509

7,001-15,000 - 0.195 0.463 0.574

15,001-25,000 - 0.657 0.768*

25,001-30,000 - 0.111

30,001 ขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.49 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการขอ

ความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

รายได 15,001-25,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการ

ขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวรมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.50 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขาย

ในเรื่องการจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินใน

ประเทศ โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

รายได 5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25,000 25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

5,000-7,000 - 0.075 0.543 0.88 0.397

7,001-15,000 - 0.467 0.805* 0.473

15,001-25,000 - 0.338 0.940*

25,001-30,000 - 1.278*

30,001 ขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.50 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบินในประเทศ มีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. รายได 7,001-15,000 บาท กับ 25,001-30,000 บาท ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการ

ขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวรมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. รายได 15,001-25,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการ

ขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวรมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. รายได 25,001-30,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการ
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ขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวรมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.51 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขาย

ในเรื่องการจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ โดย

พิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

รายได 5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25,000 25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

5,000-7,000 - 0.092 0.189 0.333 0.611

7,001-15,000 - 0.281 0.241 0.519

15,001-25,000 - 0.522 .800*

25,001-30,000 - 0.278

30,001 ขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.51 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

รายได 15,001-25,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการ

จัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.52 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขาย

ในเรื่องการจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร โดย

พิจารณา เปนรายคู (LSD)

รายได 5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25,000 25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

5,000-7,000 - 0.302 0.118 0.564 1.064*

7,001-15,000 - 0.185 0.262 0.762*

15,001-25,000 - 0.447 0.947*

25,001-30,000 - 0.5

30,001 ขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.52 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. รายได 5,000-7,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. รายได 7,001-15,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการ

จัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. รายได 15,001-25,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการ
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จัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.53 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขาย

ในเรื่องการจัดโปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถาน

บริการประเภทตางๆ โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

รายได 5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25,000 25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

5,000-7,000 - 0.5 0.623 1.167* 0.389

7,001-15,000 - 0.123 0.667 0.111

15,001-25,000 - 0.544 0.234

25,001-30,000 - 0.778

30,001 ขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.53 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

รายได 5,000-7,000 บาท กับ 25,001-30,000 ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานกิจกรรมเครือขายในเรื่องการจัด

โปรแกรมทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภท

ตางๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.54 : การเปรียบเทียบระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด

ทางภาคเหนือจากการใชการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องจําแนก

ตามรายได

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25000

X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่อง

การจัดงานเทศกาลและงานรื่น
เริงตามประเพณี

4 0.707 มาก 4 1.084 มาก 3.75 0.677 มาก

การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

3.23 0.439 ปานกลาง 3.57 0.952 มาก 3.45 0.932 มาก

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ

3 0 ปานกลาง 3.7 1.086 มาก 3.68 0.956 มาก

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ

3.46 0.877 มาก 3.99 1 มาก 3.98 1.047 มาก

การจัดนิทรรศการแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยว

3.46 0.877 มาก 3.8 0.984 มาก 3.43 1.083 มาก

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

F Sig.X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่อง

การจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริง
ตามประเพณี

3.83 0.924 มาก 2.72 1.447 ปานกลาง 6.404 0.000*

การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

3.94 0.639 มาก 3.44 0.784 มาก 1.548 0.19

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ

3.72 0.461 มาก 3.28 0.752 ปานกลาง 2.273 0.063

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ

4.33 0.485 มากที่สุด 3.94 0.873 มาก 1.562 0.186

การจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่
ทองเที่ยว

4 0.594 มาก 3.61 0.502 มาก 1.977 0.1

*p<0.05

จากตาราง 4.54 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 5,000-7,000 บาทนั้น ใหความคิดเห็น

เกี่ยวกับระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัด
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กิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี 

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ และการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว อยูในระดับ

มาก การจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 7,001-15,000 บาทใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภท

ตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ การจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่

ทองเที่ยว การจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี การจัดกิจกรรมทองเที่ยวทาง

ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อยูในระดับมาก 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 15,001-25,000 บาทใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภท

ตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ การจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่

ทองเที่ยว การจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี การจัดกิจกรรมทองเที่ยวทาง

ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อยูในระดับมาก

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 25,001-30,000 บาทใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภท

ตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ อยูในระดับมากที่สุด สวนการจัด

งานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี การจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว อยูในระดับ

มาก

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 30,001 บาทขึ้นไปใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภท

ตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา การจัดกิจกรรม

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ และการจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว อยูในระดับมาก การจัดงาน

เทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อยูในระดับปานกลาง
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เมื่อพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดพบวารายไดผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 

5,000-7,000 บาท 7,000-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-30,000 บาท และ30,001 บาทขึ้น

ไป มีความสัมพันธกับระดับการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัด

กิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายถึงอายุ

ที่แตกตางกันจะใหระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดาน

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องที่แตกตางกันผลการวิเคราะหดังกลาวสรุปวา

สอดคลองกับสมมุติฐาน

ตารางที่ 4.55 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรม

ทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตาม

ประเพณี โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

รายได 5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25,000 25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

5,000-7,000 - 0 0.245 0.167 1.278*

7,001-15,000 - 0.245 0.167 1.278*

15,001-25,000 - 0.079 1.032*

25,001-30,000 - 1.111*

30,001 ขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.55 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดแตกตางกันที่มีตอระดับการเพิ่ม

การรับรูกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภท

ตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. รายได 5,000-7,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรูกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆ
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อยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี มีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. รายได 7,001-15,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. รายได 15,001-25,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. รายได 25,001-30,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับการเพิ่มการรับรู

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือดานการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



สวนที่ 3  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริโภคกับระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทาง

ภาคเหนือ

ตารางที่ 4.56 : การเปรียบเทียบระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการ

ทองเที่ยวจําแนกตามอายุ

ประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยว 17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป

F Sig.X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

กิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 3.18 0.967 ปานกลาง 3.95 0.916 มาก 4.00 0.000 มาก 3.71 1.204 มาก 9.304 0.000*

กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ศาสนา

3.28 0.960 ปานกลาง 3.67 0.943 มาก 3.50 0.548 มาก 3.71 1.383 มาก 2.400 0.069

กิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่นเริง 3.92 1.020 มาก 3.90 0.994 มาก 4.50 0.548 มากที่สุด 3.50 0.519 มาก 1.571 0.198

กิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม 3.37 0.876 ปานกลาง 3.17 0.704 ปานกลาง 4.00 1.095 มาก 3.29 0.469 ปานกลาง 2.797 0.041*

กิจกรรมดานธรรมชาติ 4.22 0.760 มากที่สุด 4.31 1.063 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 4.79 0.426 มากที่สุด 2.520 0.059

*p<0.05
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จากตาราง 4.56 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 17-23 ปนั้นใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ

ความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภท

ของกิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานธรรมชาติ อยูในระดับมากที่สุด กิจกรรมดาน

เทศกาลและงานรื่นเริง อยูในระดับมาก สวนกิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กิจกรรมดาน

ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา กิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม อยูในระดับ   

ปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 24-35 ป ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการ

ทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานธรรมชาติ อยูในระดับมากที่สุด กิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา กิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่นเริง อยูใน

ระดับมาก กิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 36-45 ป ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการ

ทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่นเริง กิจกรรมดานธรรมชาติ อยูในระดับมากที่สุด 

กิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา กิจกรรม

ดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม อยูในระดับมาก   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 45 ปขึ้นไป ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการ

ทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานธรรมชาติ อยูในระดับมากที่สุด กิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา กิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่นเริง อยูใน

ระดับมาก กิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม อยูในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุพบวาอายุผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 17-23 ป 

24-35 ป 36-45 ป และ 45 ปขึ้นไป มีความสัมพันธกับระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการ

สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายถึงอายุที่แตกตางกันจะใหระดับความนาสนใจที่มีตอ



111

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการ

ทองเที่ยวที่แตกตางกันผลการวิเคราะหดังกลาวสรุปวาสอดคลองกับสมมุติฐาน

ตารางที่ 4.57 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดาน

ประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดย

พิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อายุ 17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป

17-23 ป - 0.763* 0.815 0.53

24-35 ป - 0.052 0.234

36-45 ป - 0.286

45 ปขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.57 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

อายุของบุคคล 17-23 ป กับอายุบุคคล 24-35 ป ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.58 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุที่แตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดาน

ประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม 

โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อายุ 17-23 ป 24-35 ป 36-45 ป 45 ปขึ้นไป

17-23 ป - 0.195 0.631 0.084

24-35 ป - 0.826* 0.112

36-45 ป - 0.714

45 ปขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.58 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

อายุของบุคคล 24-35 ป กับอายุบุคคล 36-45 ป ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.59 : การเปรียบเทียบระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของ

จังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวจําแนกตามอาชีพ

ประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยว
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว พนักงานบริษัทเอกชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

กิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 3.99 0.917 มาก 4.00 0.829 มาก 3.27 1.009 ปานกลาง

กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และศาสนา

3.72 1.059 มาก 3.91 0.522 มาก 3.18 1.250 ปานกลาง

กิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่น
เริง

4.04 1.031 มาก 4.03 0.529 มาก 3.27 0.467 ปานกลาง

กิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือ
สังคม

3.32 0.673 ปานกลาง 3.61 0.659 มาก 3.00 0.894 ปานกลาง

กิจกรรมดานธรรมชาติ 4.31 1.022 มากที่สุด 4.67 0.479 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด

ประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยว
รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

F Sig.X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล

กิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 3.64 0.505 มาก 3.00 0.990 ปานกลาง 11.286 0.000*

กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และศาสนา

3.64 0.505 มาก 3.02 0.892 ปานกลาง 6.396 0.000*

กิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่นเริง 2.91 0.831 ปานกลาง 3.88 1.043 มาก 5.019 0.001*

กิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือ
สังคม

2.64 0.505 ปานกลาง 3.16 0.934 ปานกลาง 4.334 0.002*

กิจกรรมดานธรรมชาติ 3.18 1.250 ปานกลาง 4.28 0.784 มากที่สุด 7.531 0.000*

*p<0.05

จากตาราง 4.59 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวนั้น ใหความคิดเห็น

เกี่ยวกับระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือใน

ดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานธรรมชาติ อยูในระดับมากที่สุด 

กิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่นเริง กิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรม และศาสนา อยูในระดับมาก สวนกิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม อยูในระดับ

ปานกลาง
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานธรรมชาติ อยูในระดับมากที่สุด กิจกรรมดานทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา กิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่น

เริง กิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม อยูในระดับมาก 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานธรรมชาติ อยูในระดับมากที่สุด กิจกรรมดานเทศกาล

และงานรื่นเริง กิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และ

ศาสนา กิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม อยูในระดับปานกลาง   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับจางทั่วไป ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความนาสนใจที่มี

ตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการ

ทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และ

ศาสนา อยูในระดับมาก กิจกรรมดานธรรมชาติ กิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่นเริง กิจกรรมดาน

สงเสริมและชวยเหลือสังคม อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพกําลังศึกษา ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความนาสนใจที่มี

ตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการ

ทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานธรรมชาติ อยูในระดับมากที่สุด กิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่นเริง 

อยูในระดับมาก กิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และ

ศาสนา กิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม อยูในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพพบวาอาชีพผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ

คาขาย/ธุรกิจสวนตัวพนักงานบริษัทเอกชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับจางทั่วไป และกําลังศึกษาอยู 

มีความสัมพันธกับระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทาง

ภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

หมายถึงอายุที่แตกตางกันจะใหระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของ
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จังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวที่แตกตางกันผลการวิเคราะห

ดังกลาวสรุปวาสอดคลองกับสมมุติฐาน

ตารางที่ 4.60 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดาน

ประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดย

พิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.011 0.717 0.353 0.989*

พนักงานบริษัทเอกชน - 0.727 0.364 1*

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 0.364 0.273

รับจางทั่วไป - 0.636

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.60 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพกําลังศึกษา ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับอาชีพกําลังศึกษา ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ
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กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.61 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดาน

ประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 

และศาสนา โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.193 0.534 0.079 .696*

พนักงานบริษัทเอกชน - 0.727 0.273 .889*

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 0.455 0.162

รับจางทั่วไป - 0.616

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.61 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพกําลังศึกษา ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับอาชีพกําลังศึกษา ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ
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กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.62 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดาน

ประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่นเริง โดย

พิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.012 0.769 1.133* 0.162

พนักงานบริษัทเอกชน - 0.758 1.121* 0.15

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 0.364 0.607

รับจางทั่วไป - 0.971*

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.62 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพแตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานดานเทศกาลและงานรื่นเริง มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว กับอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่นเริง มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ
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กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่นเริง มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. อาชีพรับจางทั่วไป กับอาชีพกําลังศึกษา ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรม

การสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการ

ทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่นเริง มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.63 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดาน

ประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม 

โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.29 0.316 0.379 0.156

พนักงานบริษัทเอกชน - 0.606 0.970* 0.446

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 0.364 0.16

รับจางทั่วไป - 0.524

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.63 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ
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กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.64 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอาชีพที่แตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดาน

ประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานธรรมชาติ โดยพิจารณา เปน

รายคู (Scheffe)

อาชีพ
คาขาย/

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป กําลังศึกษา

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - 0.29 0.316 0.379 0.156

พนักงานบริษัทเอกชน - 0.606 0.970* 0.446

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 0.364 0.16

รับจางทั่วไป - 0.524

กําลังศึกษา -

จากตารางที่ 4.64 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องอายุแตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานธรรมชาติ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับอาชีพรับจางทั่วไป ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มี

ตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภท

ของกิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานธรรมชาติ มีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.65 : การเปรียบเทียบระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของ

จังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวจําแนกตามรายได

ประเภทของกิจกรรมการ
ทองเที่ยว

5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25000

X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
กิจกรรมดานทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ

3 0 ปานกลาง 3.69 1.088 มาก 3.72 0.885 มากที่สุด

กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และศาสนา

2.77 0.439 ปานกลาง 3.69 1.019 มาก 3.42 0.865 มาก

กิจกรรมดานเทศกาลและงาน
รื่นเริง

4 0.707 มาก 3.94 1.044 มาก 3.77 0.993 มาก

กิจกรรมดานสงเสริมและ
ชวยเหลือสังคม

3.46 0.519 มาก 3.1 0.818 ปานกลาง 3.38 0.765 ปานกลาง

กิจกรรมดานธรรมชาติ 4.31 0.855 มากที่สุด 4.37 0.913 มากที่สุด 4.13 1.127 มาก

ประเภทของกิจกรรมการ
ทองเที่ยว

25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

F Sig.X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
กิจกรรมดานทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ

4.17 0.383 มาก 3.56 1.338 มาก 2.751 0.029*

กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และศาสนา

3.89 0.9 มาก 3.28 1.179 ปานกลาง 3.886 0.005*

กิจกรรมดานเทศกาลและงาน
รื่นเริง

4.06 0.938 มาก 3.78 0.732 มาก 0.476 0.754

กิจกรรมดานสงเสริมและ
ชวยเหลือสังคม

3 0 ปานกลาง 4 0.594 มาก 6.873 0.000*

กิจกรรมดานธรรมชาติ 4.28 0.752 มากที่สุด 4.83 0.383 มากที่สุด 1.983 0.099

*p<0.05

จากตาราง 4.65 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 5,000-7,000 บาทนั้น ใหความคิดเห็น

เกี่ยวกับระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือใน

ดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานธรรมชาติ อยูในระดับมากที่สุด 

กิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่นเริง กิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม อยูในระดับมาก สวน

กิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา อยูในระดับ

ปานกลาง
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 7,001-15,000 บาท ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานธรรมชาติ อยูในระดับมากที่สุด กิจกรรมดานทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา กิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่น

เริง อยูในระดับมาก สวนกิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 15,001-25,000 บาท ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อยูในระดับมากที่สุด กิจกรรมดาน

เทศกาลและงานรื่นเริง กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา กิจกรรมดานธรรมชาติ 

อยูในระดับมาก สวนกิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม อยูในระดับปานกลาง   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 25,001-30,000 บาท ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานธรรมชาติ อยูในระดับมากที่สุด กิจกรรมดานทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา กิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่น

เริง อยูในระดับมาก สวนกิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม อยูในระดับปานกลาง

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 30,001 บาทขึ้นไป ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานธรรมชาติ อยูในระดับมากที่สุด กิจกรรมดานทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ กิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่นเริง กิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม อยูใน

ระดับมาก สวนกิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา อยูในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดพบวารายไดผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 

5,000-7,000 บาท 7,000-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-30,000 บาท และ30,000 บาทขึ้น

ไป มีความสัมพันธกับระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทาง

ภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

หมายถึงอายุที่แตกตางกันจะใหระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของ
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จังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวที่แตกตางกันผลการวิเคราะห

ดังกลาวสรุปวาสอดคลองกับสมมุติฐาน

ตารางที่ 4.66 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดาน

ประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดย

พิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

รายได 5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25,000 25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

5,000-7,000 - 0.694 0.717 1.167* 0.556

7,001-15,000 - 0.023 0.473 0.138

15,001-25,000 - 0.45 0.161

25,001-30,000 - 0.611

30,001 ขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.66 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดแตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

รายได 5,000-7,000 บาท กับ 25,001-30,000 บาท ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.67 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดาน

ประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 

และศาสนา โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

รายได 5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25,000 25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

5,000-7,000 - 0.925* 0.646 1.120* 0.509

7,001-15,000 - 0.279 0.195 0.416

15,001-25,000 - 0.474 0.137

25,001-30,000 - 0.611

30,001 ขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.67 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดแตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. รายได 5,000-7,000 บาท กับ 7,001-15,000 บาท ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. รายได 5,000-7,000 บาท กับ 25,001-30,000 บาท ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.68 : การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดที่แตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดาน

ประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม 

โดยพิจารณา เปนรายคู (Scheffe)

รายได 5,000-7,000 7,001-15,000 15,001-25,000 25,001-30,000 30,001 ขึ้นไป

5,000-7,000 - 0.359 0.084 0.462 0.538

7,001-15,000 - 0.275 0.102 0.898*

15,001-25,000 - 0.377 0.623*

25,001-30,000 - 1.000*

30,001 ขึ้นไป -

จากตารางที่ 4.68 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลเรื่องรายไดแตกตางกันที่มีตอระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายคูตอไปนี้

1. รายได 7,001-15,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. รายได 15,001-25,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ

กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. รายได 25,001-30,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป ที่มีตอระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในดานประเภทของ
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กิจกรรมการทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาระดับการรับรูและระดับความนาสนใจของผูบริโภคที่มีตอ

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ตั้งแต มกราคม 

พ.ศ.2552 – ธันวาคม พ.ศ.2552: ศึกษาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคการวิจัย 

ดังนี้

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริโภคกับระดับการรับรูที่มีตอกิ

กรมการสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางระหวางคุณลักษณะของผูบริโภคกับระดับความ

นาสนใจที่มีตอกิจกรมการสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย (ททท.)

การศึกษาครั้งนี้ไดเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรที่อาศัยอยูในเขตเขตกรุงเทพมหานคร 

ไดแก เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตสามยาน เขตประชาอุทิตโดยกําหนด

จํานวนกลุมตัวอยางดวยการใชตารางสําเร็จรูปของการเลือกกลุมตัวอยางไดใชวิธีการสุมแบบ

สะดวกโดยมีขนาดตัวอยาง 200 คน ซึ่งคํานวณโดยใชสูตรสําเร็จของ Yamane (1967) ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 90% คาความคลาดเคลื่อน ±10% ระยะเวลาในการวิจัยเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ.2552 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2552 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห การเปรียบเทียบใช คาที (T-test) และคาเอฟ (F-test) ซึ่งผลการวิจัยสามารถ

สรุปได ดังนี้

สรุปผลการวิจัย

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

1. ขอมูลทางดานปจจัยสวนบุคคล
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จากขอมูลที่สํารวจจากกลุมผูตอบแบบสอบถามพอจะสรุปผลการวิจัยไดวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ อยูในชวงอายุ 24-35 ป ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว และมีรายได

7,000-15,000 บาทจากขอมูลขางตน

2. ขอมูลดานพฤติกรรมการทองเที่ยวและประสบการณสวนตัวเกี่ยวกับกิจกรรมและเทศกาล

ทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือ

จากขอมูลที่สํารวจจากกลุมผูตอบแบบสอบถามพอจะสรุปผลการวิจัยไดวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ จะชอบทองเที่ยวประเภทธรรมชาติมากที่สุด และจากการตอบ

แบบสอบถามเรื่องการรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมและเทศกาลทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือ 

ทั้งหมด 26 กิจกรรมและเทศกาล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมเคย รับทราบกิจกรรมและ

เทศกาลทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือ

สรุปผลการศึกษาตามสมมติฐาน

1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลทําใหการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดทางภาคเหนือ แตกตางกัน

สมมติฐานที่ 1.1 อายุ กับ การเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เมื่อ

พิจารณาในรายดาน พบวา อายุ ที่แตกตางกัน มีระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเที่ยว ในดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ กิจกรรมเครือขาย และการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่อง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐานที่ 1.2 อาชีพ กับ การเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เมื่อ

พิจารณาในรายดาน พบวา อาชีพ ที่แตกตางกัน มีระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเที่ยว ในดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ กิจกรรมเครือขาย และการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่อง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐานที่ 1.3 รายได กับ การเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เมื่อ

พิจารณาในรายดาน พบวา รายได ที่แตกตางกัน มีระดับการเพิ่มการรับรูที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการ
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ทองเที่ยว ในดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ กิจกรรมเครือขาย และการจัดกิจกรรมทองเที่ยว

ประเภทตางๆอยางตอเนื่อง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลทําใหความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการ

ทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือ แตกตางกัน

สมมติฐานที่ 2.1 อายุ กับ ความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว เมื่อ

พิจารณาในรายดาน พบวา อายุ ที่แตกตางกัน มีระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการ

ทองเที่ยว ในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05

สมมติฐานที่ 2.2 อาชีพ กับ ความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว เมื่อ

พิจารณาในรายดาน พบวา อาชีพ ที่แตกตางกัน มีระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริม

การทองเที่ยว ในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05

สมมติฐานที่ 2.3 รายได กับ ความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว เมื่อ

พิจารณาในรายดาน พบวา รายได ที่แตกตางกัน มีระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมการสงเสริม

การทองเที่ยว ในดานประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาทั้งในสมมติฐานขอ 1 และสมมติฐานขอ 2 สามารถกลาวสรุปไดวาปจจัยสวน

บุคคล ไดแก อายุ อาชีพ และรายได ของผูบริโภคที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับการเพิ่มการรับรูและ

ระดับความนาสนใจของผูบริโภคที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือ

แตกตางกัน ซึ่งพบวาผลการศึกษามีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตรของ          

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) ในเรื่อง “การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร” 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด ในเรื่อง “การเลือกเปดรับ

ขาวสารของผูบริโภค” ของ Klapper (1960) ซึ่งอยูในสวนของ “การเลือกจดจํา” 
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ในสวนของระดับการเพิ่มการรับรูและระดับความนาสนใจที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเที่ยวภาคเหนือ สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) ในเรื่อง “การ

สงเสริมการตลาด (Promotion)” ซึ่งไดใหความหมาย การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการ

ติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยมี

สวนประสมทางการตลาด (Promotion Mix) เปนเครื่องมือเพื่อบรรลุเปาหมาย ซึ่งมีการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธเปนหนึ่งในสวนประสมทางการตลาดที่สําคัญ อยางไรก็ตามในดานการจัดกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยว ยังสอดคลองกับแนวคิดของดร.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค เกี่ยวกับพันธมิตรทาง

ธุรกิจ (Business Alliance) ในเรื่อง “การรวมมือดานการตลาด” และสอดคลองกับแนวคิดของ   

พจน  ใจชาญสุขกิจ (2551) เกี่ยวกับ “การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)”

ทั้งนี้ อาจกลาวโดยสรุปไดวา ปจจัยสวนบุคคลหรือประชากรศาสตร ไดแก อายุ อาชีพ และ

รายได ที่แตกตางกันมีอิทธิพลสงผลใหผูบริโภคมีความแตกตางกันในดานตางๆ คือ ความคิด 

ทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรม 

การนําผลวิจัยไปใช

1. จากผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ไดแก อายุ อาชีพ และรายได มี

อิทธิพลตอการใหระดับการเพิ่มการรับรูและระดับความนาสนใจที่ทีตอกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเที่ยวที่แตกตางกันดังนั้นเมื่อการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ตองการทํากิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวขึ้นมาใหม จึงควรพิจารณาถึงปจจัยสวนบุคคลหรือประชากรศาสตรที่แตกตาง

กันดวย เพื่อใหกิจกรรมที่สรางขึ้นสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดทุกกลุมตาม

อายุ อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน

2. จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสวนใหญ ไมเคย รับทราบกิจกรรมและเทศกาล

ทองเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือ ซึ่งมีมากถึงรอยละ 64.92 เชน งานวันอัฐมีบูชา แรม 8 ค่ํา เดือน 6

จังหวัดอุตรดิตถ และ เคย รับทราบมีเพียงรอยละ 35.08 เชน สูขวัญ เอาขาว แพนดานอย จังหวัด

เชียงใหม ดังนั้นเพื่อใหอัตราการรับทราบกิจกรรมและเทศกาลที่จัดขึ้นของนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
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ทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)ควรเพิ่มการโฆษณาและประชาสัมพันธ การทํากิจกรรม

เครือขาย และการจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องใหมากขึ้น

3. จากผลการศึกษาระดับการเพิ่มการรับรูทางการใชการโฆษณาและประชาสัมพันธพบวา 

หากเปนผูบริโภคที่มีอายุ 17-23 ป สามารถประชาสัมพันธผานไดทั้งโทรทัศนและวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ 

อินเตอรเน็ท รายการโทรทัศน หรือจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยว อายุ 24-35 ปควรประชาสัมพันธ

ผานโทรทัศนและวิทยุ อายุ 36-45 ปสามารถประชาสัมพันธผานไดทั้งโทรทัศนและวิทยุ สื่อ

สิ่งพิมพ ตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ อินเตอรเน็ท รายการโทรทัศน หรือจัดตั้งศูนยแนะนําการ

ทองเที่ยว อายุ 45 ปขึ้นไปควรประชาสัมพันธผานโทรทัศนและวิทยุ รายการโทรทัศน

สําหรับผูบริโภคที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวสามารถประชาสัมพันธผานไดทั้ง

โทรทัศนและวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ อินเตอรเน็ท รายการโทรทัศน ปายโฆษณาขนาดใหญริมเสนทาง

คมนาคม หรือจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยว  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนควรประชาสัมพันธผาน

ทางโทรทัศนและวิทยุ รายการโทรทัศน  อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจควรประชาสัมพันธผานทาง

โทรทัศนและวิทยุ รายการโทรทัศน  อาชีพรับจางทั่วไปสามารถประชาสัมพันธผานไดทั้งโทรทัศน

และวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ รายการโทรทัศน ปายโฆษณาขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม หรือจัดตั้งศูนย

แนะนําการทองเที่ยว  อาชีพกําลังศึกษาสามารถประชาสัมพันธผานไดทั้งโทรทัศนและวิทยุ สื่อ

สิ่งพิมพ อินเตอรเน็ท รายการโทรทัศน ปายโฆษณาขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม หรือจัดตั้งศูนย

แนะนําการทองเที่ยว

สําหรับผูบริโภคที่มีรายได 5,000-7,000 บาทสามารถประชาสัมพันธผานไดทั้ง

โทรทัศนและวิทยุ ตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ อินเตอรเน็ท รายการโทรทัศน ปายโฆษณา

ขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม หรือจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยว  รายได 7,001-15,000 บาท

สามารถประชาสัมพันธผานไดทั้งโทรทัศนและวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ อินเตอรเน็ท รายการโทรทัศน 

หรือปายโฆษณาขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม  รายได 15,001-25,000 บาทควรประชาสัมพันธ

ผานโทรทัศนและวิทยุ รายการโทรทัศน  รายได 25,001-30,000 บาทควรประชาสัมพันธผาน

โทรทัศนและวิทยุ รายการโทรทัศน  รายได 30,001 บาทขึ้นไปควรประชาสัมพันธผานโทรทัศน

และวิทยุ รายการโทรทัศน
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4. จากผลการศึกษาระดับการเพิ่มการรับรูทางการใชกิจกรรมเครือขายพบวาหากเปน

ผูบริโภคที่มีอายุ 17-23 ปควรจัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ  

อายุ 24-35 ปควรจัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับสายการบิน โรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ 

อายุ 36-45 ปควรจัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับสายการบิน  อายุ 45 ปขึ้นไปควรจัดโปรแกรม

ทองเที่ยวรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ

สําหรับผูบริโภคที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ควรจัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับสาย

การบิน โรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ควรจัดโปรแกรม

ทองเที่ยวรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ  อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ควรจัด

โปรแกรมทองเที่ยวรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ อาชีพรับจางทั่วไป สามารถใช

กิจกรรมเครือขายไดทั้งขอคําแนะนําจากบริษัทจัดแพ็คเก็จทัวร จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับ    

สายการบิน รวมกับรถไฟ รวมกับรถโดยสาร รวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ  

อาชีพกําลังศึกษา สามารถใชกิจกรรมเครือขายไดทั้งหมด

สําหรับผูบริโภคที่มีรายได 5,000-7,000 บาทสามารถใชกิจกรรมเครือขายไดทั้งหมด  

รายได 7,001-15,000 บาทควรจัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภท

ตางๆ  รายได 15,001-25,000 บาทสามารถใชกิจกรรมเครือขายไดทั้งขอคําแนะนําจากบริษัทจัด 

แพ็คเก็จทัวร จัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับสายการบิน รวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภท

ตางๆ  รายได 25,001-30,000 บาทสามารถใชกิจกรรมเครือขายไดทั้งจัดโปรแกรมทองเที่ยวรวมกับ

สายการบิน รวมกับโรงแรมและสถานบริการประเภทตางๆ รวมกับสถานบริการและหนวยงานดาน

การโดยสาร  รายได 30,001 บาทขึ้นไปสามารถใชกิจกรรมเครือขายไดทั้งหมด ยกเวนจัดโปรแกรม

ทองเที่ยวรวมกับรถไฟและรถโดยสาร

5. จากผลการศึกษาระดับการเพิ่มการรับรูทางการใชกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยาง

ตอเนื่องพบวาหากเปนผูบริโภคที่มีอายุ 17-23 ปควรจัดกิจกรรมงานเทศกาลและงานรื่นเริงตาม

ประเพณี จัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ  อายุ 24-35 ปสามารถใชกิจกรรมทองเที่ยวประเภท

ตางๆอยางตอเนื่องไดทั้งหมด  อายุ 36-45 ปควรจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ  อายุ 45 ปขึ้น

ไปสามารถใชกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่องไดทั้งหมด ยกเวนกิจกรรมงานเทศกาล

และงานรื่นเริงตามประเพณี
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สําหรับผูบริโภคที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ควรจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ  

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน สามารถจัดกิจกรรมไดทั้งกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติและจัด

นิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว  อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ สามารถจัดกิจกรรมไดทั้งจัด

กิจกรรมการทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา กิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติและจัด

นิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว  อาชีพรับจางทั่วไปสามารถใชกิจกรรมประเภทตางๆอยาง

ตอเนื่องไดทั้งหมด ยกเวนจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว อาชีพกําลังศึกษาควรใชการจัด

งานเทศกาลและรื่นเริงตามประเพณี

สําหรับผูบริโภคที่มีรายได 5,000-7,000 บาทสามารถจัดกิจกรรมไดทั้งจัดกิจกรรมเทศ

การและงานรื่นเริง กิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติและจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว  

รายได 7,001-15,000 บาทและรายได 15,001-25,000 บาทสามารถใชกิจกรรมประเภทตางๆอยาง

ตอเนื่องไดทั้งหมด  รายได 25,001-30,000 บาทควรจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ  รายได 

30,000 บาทขึ้นไปสามารถใชกิจกรรมประเภทตางๆอยางตอเนื่องไดทั้งจัดกิจกรรมการทองเที่ยว

ทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา กิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติและจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่

ทองเที่ยว            

6. จากผลการศึกษาระดับความนาสนใจจะพบวาผูบริโภคที่มีอายุ 17-23 ป 24-35 ป และ 

45 ปขึ้นไปจะใหระดับความสนใจตอประเภทของกิจกรรมดานธรรมชาติในระดับมากที่สุด สวน

ผูบริโภคที่มีอายุ 36-45 ป จะใหระดับความสนใจตอประเภทของกิจกรรมทั้งดานเทศกาลและงาน

รื่นเริง กับดานธรรมชาติในระดับมากที่สุด ดังนั้นถาตองการผูบริโภคที่มีอายุ 17-23 ป เปน

กลุมเปาหมายก็ควรเนนจัดประเภทของกิจกรรมดานธรรมชาติ แตสําหรับผูบริโภคที่มีอายุ 24-35 ป

ก็สามารถเพิ่มประเภทของกิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่นเริงไดดวยตามผลการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สามารถจัดทําประเภทกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวทาง

ภาคเหนือไดตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายที่มีอายุตางกัน

7. จากผลการศึกษาระดับความนาสนใจจะพบวาหากเปนผูบริโภคที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว พนักงานบริษัทเอกชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกําลังศึกษา ควรใหความสนใจกับ

กิจกรรมดานธรรมชาติ สวนผูบริโภคที่มีอาชีพรับจางทั่วไปสามารถใหความสนใจไดทั้งกิจกรรม

ดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และกิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา
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8.  จากผลการศึกษาระดับความนาสนใจจะพบวาหากเปนผูบริโภคที่มีรายได 5,000-7,000 

บาท 7,001-15,000 บาท 25,001-30,000 บาทและ 30,000 บาทขึ้นไปควรใหความสนใจกับกิจกรรม

ดานธรรมชาติ สวนผูบริโภคที่มีรายได15,001-25,000 บาทควรใหความสนใจกับกิจกรรมดาน

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

ในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่พอจะเปนแนวทางในการพัฒนาผลการวิจัยให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนี้

1. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาเพียงระดับการเพิ่มการรับรูและระดับความนาสนใจที่มีตอ

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เทานั้น ดังนั้น

ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาถึงความสัมพันธวาหากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ได

ทําการเพิ่มใหระดับการรับรูและระดับความนาสนใจตรงตามความตองการของผูบริโภคแลว 

ผูบริโภคจะมีระดับของการตัดสินใจซื้อมากนอยเพียงใด เพื่อใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

(ททท.) ไดนํามาปรับเปลี่ยนและวางแผนนโยบายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาเฉพาะกลุมเปาหมายเจาะจงเพียงกลุมประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแก เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตสามยาน             

เขตประชาอุทิศ ซึ่งเปนจังหวัดรอยตอที่สามารถเดินทางออกไปยังจังหวัดอื่นไดสะดวกรวดเร็ว 

ดังนั้นครั้งตอไปควรกระจายการสํารวจความคิดเห็นไปยังกลุมผูบริโภคในเขตใจกลางเมืองดวย 

เพื่อใหไดขอมูลและรายละเอียดจากผูบริโภคที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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แบบสอบถาม

เรื่อง การศึกษาระดับการรับรูและระดับความนาสนใจของผูบริโภคที่มีตอกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเที่ยวภาคเหนือ ตั้งแต มกราคม พ.ศ.2552 – ธันวาคม พ.ศ.2552     : ศึกษาผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร

เรียน ทานผูตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาคนควาอิสระ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนการเก็บขอมูลการรับรูและความสนใจของที่มีตอกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวภาคเหนือของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ซึ่งจะนํามาใชประกอบ
การศึกษา

กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ขอมูลที่ไดจากทานจะเก็บไวเปนความลับ 
แบบสอบถามที่ทานตอบมา จะนํามาใชเพื่อการศึกษาเทานั้น ขอขอบพระคุณที่ทานสละเวลาและให
ความรวมมือไว ณ โอกาสนี้

             นาย ธันวา   ลิ่วเฉลิมวงศ

                                                                                               นักศึกปริญญาโทสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ

                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย [ √ ] ในขอคําถามที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุดเพียง
คําตอบเดียว

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
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1. อายุ
[    ] 17-23 ป [    ] 24 – 35 ป [    ] 36-45 ป [    ] 45 ปขึ้นไป

2. อาชีพ
[    ] คาขาย/ธุรกิจสวนตัว [    ] พนักงานบริษัทเอกชน
[    ] รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ [    ] รับจางทั่วไป
[    ] กําลังศึกษา
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3. รายไดตอเดือน
[   ] 5,000-7,000 บาท [    ] 7,001 – 15,000 บาท
[    ] 15,001 – 25,000 บาท [    ] 25,001 – 30,000 บาท
[    ] 30,001 บาทขึ้นไป

4. ประเภทของการทองเที่ยวที่ทานชอบมากที่สุด
[    ]  ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (ปาไมและสัตวปา)
[    ]  ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา
[    ]  เทศกาลและงานรื่นเริง
[    ]  สงเสริมและชวยเหลือสังคม
[    ]  ธรรมชาติ (ชายทะเล น้ําตก ลองแกง)

5. ทานเคยรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมและเทศกาลทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือตอไปนี้
หรือไม

 งานยอนรอยประวัติศาสตร ร.7 เสด็จถ้ําพระ จ.เชียงราย [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 งานพอขุนเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 งานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุเจาดอยตุง            
จ.เชียงราย

[    ] เคย               [    ] ไมเคย

 เทศกาลโลชิงชาของชาวอีกอ จ.เชียงราย [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 งานวันลิ้นจี่และของดีจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 งานแขงขัน กีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี จ.เชียงราย

[    ] เคย               [    ] ไมเคย
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 งานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา จ.เชียงใหม [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 สูขาว เอาขวัญ แพนดานอย จ.เชียงใหม [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 มหกรรมอาหารเชียงใหม ครั้งที่ 22 จ.เชียงใหม [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 พรรณไมใหญสายใยแหงผืนปา จ.เชียงใหม [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 สัปดาหของขวัญ ของที่ระลึก จ.เชียงใหม [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 งานประเพณียี่เปง จ.เชียงใหม [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 เย็นดูดาวเชาดูนก กระหึ่มบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 ลานวัฒนธรรมเมืองนาน จ.นาน [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 ลองแกงน้ําวา จ.นาน [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 งานแขงเรือประเพณี จ.นาน [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 งานของดีเมืองนานและงานกาชาด จ.นาน [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 ประเพณีแขงเรือยาว จ.พิษณุโลก [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 งานประเพณีไหวพระธาตุชอแฮเมืองแพรแหตุงหลวง        
จ.แพร

[    ] เคย               [    ] ไมเคย

 เปดเมืองไต ชิมอาหารไทยใหญ ชมสินคาทองถิ่น                 
จ.แมฮองสอน

[    ] เคย               [    ] ไมเคย

 ประเพณีสรงน้ําพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเลนไฟ จ.สุโขทัย [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 ประเพณีสงกรานต วัดพระแทนศิลาอาสน จ.อุตรดิตถ [    ] เคย               [    ] ไมเคย
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 งานวันอัฐมีบูชา แรม 8 ค่ํา เดือน 6  จ.อุตรดิตถ [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 งานประเพณีลอยกระทงลุมน้ําสะแกกรัง จ.อุทัยธานี [    ] เคย               [    ] ไมเคย

 งานมรดกโลกหวยขาแขง จ.อุทัยธานี [    ] เคย               [    ] ไมเคย
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นเรื่องระดับการรับรูตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดภาคเหนือ

คําถาม ทานคิดวากิจกรรมสงเสริมและกิจกรรมทองเที่ยวตอไปนี้จะทําใหทานเกิดการรับรูตอการ
เขารวมกิจ           กรรมทองเที่ยวของจังหวัดทางภาคเหนือในระดับใด ( 1 = นอยที่สุด  2 = 
นอย  3 = ปานกลาง          4 = มาก และ 5 = มากที่สุด )

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
ระดับการเพิ่มการรับรู

1 2 3 4 5

กิจกรรมดานโฆษณาและประชาสัมพันธ

การประชาสัมพันธผานโทรทัศนและวิทยุ

การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ

การประชาสัมพันธตามสถานที่ของหนวยงานตางๆ

การประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเนท็

การประชาสัมพันธโดยใชปายขนาดใหญริมเสนทางคมนาคม

การประชาสัมพันธผานรายการโทรทัศน

การจัดตั้งศูนยแนะนําการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ

กิจกรรมเครือขาย

การจัดทําสมาชิกขาวสารดานการทองเที่ยวภาคเหนือ

การจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชาวเหนือตามจังหวัดทองเที่ยวในภาค
ตางๆรวมกับกิจกรรมทองถิ่นของจังหวัดนั้น
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กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
ระดับการเพิ่มการรับรู

1 2 3 4 5

การขอความรวมมือในการแนะนําการทองเที่ยวภาคเหนือจากบริษัท

จัดแพ็คเก็จทัวร

การจัดโปรแกรมการทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสายการบิน
ในประเทศ

การจัดโปรแกรมการทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถไฟ

การจัดโปรแกรมการทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับรถโดยสาร

การจัดโปรแกรมการทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับโรงแรมและ
สถานบริการประเภทตางๆ เชน สปา รานอาหาร เปนตน

การจัดโปรแกรมการทองเที่ยวภาคเหนือในราคาพิเศษรวมกับสถานบริการ
และหนวยงานดานการโดยสาร

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตางๆอยางตอเนื่อง

การจัดงานเทศกาลและงานรื่นเริงตามประเพณี

การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

การจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ

การจัดนิทรรศการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว



144

สวนที่ 3 ความคิดเห็นเรื่องระดับความนาสนใจตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดทาง
ภาคเหนือ

( 1 = นอยที่สุด   2 = นอย  3 = ปานกลาง  4 = มาก  และ 5 = มากที่สุด )

ประเภทของกิจกรรมการทองเที่ยว
ระดับความนาสนใจ

1 2 3 4 5

กิจกรรมดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (ปาไมและสัตวปา)

กิจกรรมดานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา

กิจกรรมดานเทศกาลและงานรื่นเริง

กิจกรรมดานสงเสริมและชวยเหลือสังคม

กิจกรรมดานธรรมชาติ (ชายทะเล น้ําตก ลองแกง)

- จบคําถาม    -

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือ

ผูทําวิจัย
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