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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สํารวจแรงจูงใจในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางมาจังหวัดนาน 2) สํารวจความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวในจังหวัดนาน
ในดานตางๆไดแก ดานแหลงทองเที่ยว ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานการคมนาคม ดานท่ีพัก 
รานอาหาร และรานขายของท่ีระลึก กลุมตัวอยางท่ีใชในคร้ังนี้ คือ นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ทองเท่ียวจังหวัดนาน จํานวน 400 คน ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล คาสถิติที่ใชวิเคราะห คือ รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
คาสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation)  การวิเคราะหความแตกตาง (t-test)  และการวิเคราะห
ความแปรปวน (ANOVA) 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 25-34 ป มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพของกลุมตัวอยางเปนผูใชทักษะแรงงาน มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 15,000 บาทและ
มีภูมิลําเนาทางภาคเหนือ กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับแรงจูงใจในการทองเท่ียวจังหวัดนานดาน
ปจจัยผลักเพื่อพักผอนหยอนใจมากท่ีสุดคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 (ระดับมากท่ีสุด) รองลงมาคือ เพ่ือได
เห็นส่ิงแปลกใหมๆคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 (ระดับมาก) และนอยท่ีสุดคือ เพื่อเขารวมประชุมหรือ
สัมมนาคาเฉล่ียเทากับ 2.0 (ระดับนอย) และใหความสําคัญกับปจจัยดึงในประเด็นความสวยงามทาง
ธรรมชาติ เชน ปาไม ภูเขา น้ําตกมากท่ีสุดคาเฉล่ียเทากับ 4.43 (ระดับมากท่ีสุด) รองลงมาคือ ความ
เงียบและสงบของเมืองนานคาเฉล่ียเทากับ 4.09 (ระดับมาก) และนอยท่ีสุดคือความเปนเอกลักษณ
ของส่ิงปลูกสรางทรงลานนาโบราณคาเฉล่ียเทากับ 3.16 (ระดับปานกลาง) ดานความพึงพอใจตอ
การทองเท่ียวในจังหวัดนาน พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานส่ิงดึงดูดใจ(แหลงทองเท่ียว)
มากท่ีสุด คาเฉล่ียเทากับ 3.98 (ระดับมาก) รองลงมาคือ ดานท่ีพัก รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก 
คาเฉล่ียเทากับ 3.67 (ระดับมาก) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก คาเฉล่ียเทากับ 3.50 (ระดับมาก) ดาน
คมนาคม คาเฉล่ียเทากับ 3.43 (ระดับมาก) ตามลําดับ 

ฆ 
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จากการวิจัยคร้ังนี้ ทําใหทราบถึงแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวท่ีจังหวัดนาน และ
ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวจังหวัดนานดานตางๆ ทางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ควรมีการพัฒนา สงเสริม หรือวางกลยุทธทางการทองเท่ียวของจังหวัดนาน เชน การจัดทําขอมูล
แหลงทองเที่ยว การเพิ่มชองทางประชาสัมพันธ มีการจัดทํากิจกรรมทางการทองเท่ียวหรือแคมเปญ
ตางๆ เปนตน หนวยงานภาครัฐบาลและเอกชน หรือผูประกอบการธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียวควรกําหนดทิศทางการพัฒนา และการจัดการทองเท่ียวใหสอดคลองกับความตองการของ
นักทองเท่ียว เพื่อดึงดูดใหนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางมาทองเท่ียวท่ีจังหวัดนาน    
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ABSTRACT 

 

The objectives of this research are 1) to survey travel motivations of tourists who 
travel to NAN province. 2) to survey tourists satisfaction toward Nan province in varies ways, for 
example, attractions, facilities, and transportation, lodging place, restaurant and souvenir shops.  
The sample of this research are 400 tourists whom were chosen randomly. The information was 
collected by questionnaires. Percentage, mean, standard deviation, t-test and ANOVA were used 
to analyze the data.  

According to the results, most of the sample are female in age between 25-34 years old, 
they hold bachelor degree at least, working as labors that were pay less than 15,000 baths per 
month living in the northern part of Thailand. For push factors, relaxation is the most important 
reason why the travel to Nan, with the average score of 4.65 (highest level). Getting new 
experience ranks the second with the average score of 3.94 (high level). The least one is 
conference and seminar which has only 2.0 (low level) average score. For pull factors, travelers 
ranked the beauty of the nature, for instance, forest, mountain, and waterfall with the average 
score of 4.43 (highest level). Then 4.09 (high level) average score for the peaceful of Nan.  The 
unique of Lanna-style building ranked the last position with the average score of 3.16 (medium 
level). For traveler’s satisfaction, the results indicated that the sample were satisfied with the 
attraction with the highest score of 3.98 (high level), followed by lodging places, restaurants and 
souvenir shops with average score of 3.67 (high level). Facilities were rate at 3.50 of (high level), 
and transportation received 3.43 (high level) respectively. 
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For recommendation, related organization should develop, some strategist for traveling 
information in Nan, such as providing attractive information or find more channels to advertise or 
create any campaign and activities. Both government or travel agencies may discuss and plan how 
to develop and manage traveling direction in Nan to correspond to what travelers need. This can 
attract more Thai and foreigner travelers to come and visit Nan province 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การทองเท่ียวเปนกิจกรรมเพื่อการพักผอนอันเปนความจําเปนอยางหนึ่งตอการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย ซ่ึงการทองเท่ียวเปนธุรกิจหนึ่งท่ีสรางรายไดใหแกผูประกอบการและประเทศ ชวย
สรางอาชีพใหกับคนในประเทศ ซ่ึงประเทศไทยสามารถสรางรายไดจาการทองเที่ยวไดอยางมาก 
การทองเท่ียวถือเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม องคการการ
ทองเท่ียวโลก(World Tourism Organization) ไดพยากรณวาในป พ.ศ.2563 นาจะมีนักทองเท่ียว
ระหวางประเทศเปนจํานวนถึง 1,600 ลานคน จากการประมาณการอัตราการเติบโตของการทองเท่ียว
ในประเทศกําลังพัฒนา คาดวามีอัตราเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 4 ตอป โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ
อุตสาหกรรมมีอัตราเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 2.5 ตอป (สถาบันวิจัยพัฒนาการทองเท่ียวไทย, 2550)
 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการนํารายไดมาสูประเทศและยัง
มีแนวโนมมีการขยายตัวมากข้ึน รวมทั้งยังเปนนโยบายท่ีถูกบรรจุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ตลอดมาจนถึงปจจุบันมาตรการของทางรัฐบาลถูกนําเสนอออกมาในรูปของ
แผนพัฒนาการทองเท่ียวในระดับภาคจังหวัด และเฉพาะแหลงทองเท่ียว การพัฒนาและการสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทย ดําเนินการภายใตกรอบกลยุทธการทองเท่ียว พ.ศ.2547-2551 ซ่ึงมีวิสัยทัศนท่ีจะพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนศูนยการทองเท่ียวแหงเอเชีย ภายในป พ.ศ.2551โดยต้ังเปาหมายไววาจะมี
นักทองเท่ียวตลาดตางประเทศจํานวน 20.08 ลานคน สรางรายได 78,993 ลานบาท ในสวนวิสัยทัศน
ของกลยุทธจะสงเสริมการทองเท่ียวระยะ 5 ป ในป พ.ศ.2550-2554 นั้นจะมุงพัฒนาและสงเสริม
อุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยใหกาวสูมาตรฐานท่ีมีคุณภาพ และเปนการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ท่ี
สามารถแขงขันไดในตลาดโลก อันจะนําไปสูการเปน Tourism Capital of Asia (การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย, 2550) 

ในอดีตนานเปนนครรัฐเล็กๆ กอตัวข้ึนราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 18 บริเวณท่ีราบลุม
แมน้ํานาน และแมน้ําสาขา ในหุบเขา ทางตะวันออกของภาคเหนือ เปนเมืองชายแดนแหงลานนา
ตะวันออกอันอุดมไปดวยวัฒนธรรมท่ีหลอมรวมจากเทือกเขาสูงถึงพื้นราบ มีความเกาแกรุนเดียวกับ
กรุงสุโขทัย มีเจาผูครองนครสืบตอกันมา รวมท้ังส้ิน 64 พระองค นานเดิมมีช่ือวา “นันทบุรี” หรือ 
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“วรนคร” สรางข้ึน บริเวณท่ีราบตําบลศิลา-เพชร หรืออําเภอปวในปจจุบัน และเปนจังหวัดท่ีมี
ประวัติความเปนมาท่ีเกาแกยาวนานมากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย นานเปนจังหวัดท่ีมีความ
เงียบสงบนาอยูตั้งอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เปนจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีกวางใหญ เปน
อันดับ 13 ของประเทศมีพื้นท่ี 11,472.072 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7 ลานไรเศษ อยูหางจาก
กรุงเทพ 668 กิโลเมตร แตกลับมีประชากรเบาบางเปนอันดับท่ี 3 ของประเทศ ซ่ึงมีพื้นท่ีเต็มไปดวย
ภูเขาท่ีสมบูรณสูงสลับซับซอนอีกท้ังมีลําน้ําหลายสายดวยกัน เชน ลําน้ํานาน ลําน้ําวา มีประชากร
หลากหลายชาติพันธุ นับวาเปนดินแดนท่ีมีเสนหและเอกลักษณอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย 
(การทองเท่ียวแหลงประเทศไทย, 2552)  

สําหรับศักยภาพและโอกาสการทองเท่ียวจังหวัดนานเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพทางการ
ทองเท่ียวคอนขางสูง เนื่องจาก ความสมบูรณพรอมดานทรัพยากรการทองเท่ียว ท้ังส่ิงแวดลอมทาง
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม ประกอบกับความเปนเมืองท่ีมีความสงบ ปจจุบันมีการ
รักษาความปลอดภัย มีกลุมประชาคมและชุมชนที่เขมแข็งตั้งแตระดับหมูบานจนถึงระดับจังหวัด 
และยังเปนจังหวัดชายแดนท่ีสามารถเปนประตูเช่ือมไปสูประเทศลาว จีน และเวียดนามได จังหวัด
แหงนี้จึงมีโอกาสในการพัฒนาการทองเท่ียวในเชิงอนุรักษ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียว
ชายแดนและประเทศเพื่อนบาน หรือแมกระท่ังการทองเท่ียวแนวสุขภาพหรือแนวผจญภัยได ดังนั้น
จังหวัดนานจึงมีความเหมาะสมท้ังสําหรับกลุมนักทองเท่ียวท่ีช่ืนชอบความสงบและศิลปวัฒนธรรม 
และกลุมผูนิยมการผจญภัยจําพวกเดินปา ลองแกง เปนอยางยิ่ง อยางไรก็ตามอุปสรรคสําคัญประการแรก
ของนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวจังหวัดนาน ก็คือ การเดินทางคอนขางลําบากแมจะสามารถเดินทาง
ไดโดยทางอากาศแตก็ไมไดเปนไปโดยสะดวกกวาจังหวัดอ่ืนๆจึงทําใหมีนักทองเท่ียวมีจํานวน
คอนขางนอยเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆทางภาคเหนือ ดังตารางท่ี 1.1 และประการท่ีสองปญหาเร่ือง
การขาดการทําประชาสัมพันธ ทําใหแหลงทองเท่ียวยังไมเปนท่ีรูจัก ทําใหรายไดจากการทองเท่ียว
ของจังหวัดนานมีนอย ขาดโอกาสในการพัฒนา ท้ังท่ีจังหวัดนานนั้นมีศักยภาพในการทองเท่ียว
คอนขางสูง 

จากความสําคัญดังกลาวเปนเหตุใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวในจังหวัดนาน ผลวิจัยท่ีไดจะเปนประโยชนแกผูท่ีเกี่ยวของใน
การพิจารณาเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียวจังหวัดนาน และสงเสริมใหเปนการทองเที่ยว
ยั่งยืนและสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 1.1 แสดงจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวภาคเหนือตอนบน ป 2550-2552 
 

Item Province 
Visitor (%) 

2552 / 2551 
Visitor (%) 

2552 / 2550 2552 2551 2550 
1 เชียงใหม 4,343,090 5,313,352 -18.26 5,356,867 -18.92 
2 ลําปาง 527,440 871,648 -39.49 744,433 -29.15 
3 ลําพูน 397,100 n/a - 796,058 -50.12 
4 แมฮองสอน 492,130 768,228 -35.94 414,680 18.68 
5 ในเมือง 289,212 437,544 -33.90 244,770 18.16 
6 ปาย 202,918 330,684 -38.64 169,910 19.43 
7 เชียงราย 1,680,248 n/a - 1,436,435 16.97 
8 แพร 423,465 531,824 -20.37 669,039 -36.71 
9 พะเยา 249,829 419,098 -40.39 419,192 -40.40 
10 นาน 224,931 498,406 -54.87 418,642 -46.27 

 
(ท่ีมา:  กรมการทองเท่ียว) 
 
1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

1.2.1.  เพื่อสํารวจแรงจูงใจในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาจังหวัดนาน 
1.2.2.  เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวในจังหวัดนานดานตางๆ 

ไดแก ดานแหลงทองเท่ียว ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานการคมนาคม ดานท่ีพัก รานอาหารและ

รานขายของท่ีระลึก  

 
1.3  สมมุติฐานการวิจัย 
 1.3.1.  นักทองเท่ียวท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายไดตอเดือน แตกตางกันมีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนานแตกตางกัน 

 1.3.2.  นักทองเท่ียวท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายไดตอเดือน แตกตางกันความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวจังหวัดนาน

แตกตางกัน 
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1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.4.1.  ไดทราบถึงแรงจูงใจของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาจังหวัดนาน 
1.4.2.  ขอมูลจากความพึงพอใจของนักทองเท่ียวสามารถนําไปใชในการพัฒนาและจัดการแหลง

ทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1.4.3.  ใชเปนแนวทางในการวางแผนนโยบายสงเสริม พัฒนา ปรับปรุง และวางกลยุทธทางการ

ทองเท่ียวของจังหวัดนาน เพื่อดึงดูดใหนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวท่ี
จังหวัดนานมากข้ึน 

1.4.4.   ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของที่อยูในจังหวัดนาน สามารถ
นําขอมูลที่ไดไปปรับใชประโยชนในการกําหนดทิศทางการดําเนินพัฒนาใหสอดคลองกับความ
ตองการและการจัดการทองเท่ียวจังหวัดนานตามท่ีนักทองเท่ียวตองการ 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย 

1.5.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 
การสํารวจแรงจูงใจในการเดินทางของนักทองเท่ียวดานปจจัยผลัก หมายถึง เหตุผลท่ี

นักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวจังหวังนาน และปจจัยดึง หมายถึง ปจจัยท่ีดึงดูดนักทองเที่ยวให
เดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนาน และการสํารวจความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียว
ในจังหวัดนานโดยจะสํารวจ ดานแหลงทองเท่ียว ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานการคมนาคม 
ดานท่ีพัก รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก  

1.5.2  ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรในการวิจัยเปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยวท่ีจังหวัดนานท้ังท่ีมาแบบ

คางคืน และ ไป-กลับ  
1.5.3  ขอบเขตดานพื้นท่ี 

พื้นที่ท่ีใชศึกษา คือ แหลงทองเท่ียวสําคัญของจังหวัดนาน ไดแก เขตอําเภอเมือง อําเภอ
ภูเพียง อําเภอปว ซ่ึงเปนท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวเปนจํานวนมาก 

1.5.4  ขอบเขตดานเวลา 
ระยะเวลาในการเร่ิมดําเนินการวิจัย เร่ิมต้ังแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 – กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2554 
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1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 
แหลงทองเท่ียว หมายถึง สถานท่ีทองเท่ียวหรือส่ิงดึงดูดใจที่กอใหเกิดการเดินทางหรือ

ทองเท่ียว เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานและเพ่ิมพูนความรูตลอดจนทัศนคติท่ีกวางขวาง  
นักทองเท่ียว หมายถึง ประชาชนชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียว 
แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงท่ีกระตุนใหนักทองเท่ียวออกเดินทางเพื่อตอบสนองความตองการ

ของตนเอง 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดีหรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคล ซ่ึงมักเกิดจาก

การไดรับการตอบสนองตามท่ีตนเองตองการก็จะเกิดความรูสึกท่ีดีในส่ิงนั้น ตรงกันขามหากความ
ตองการท่ีตนไมไดรับการตอบสนองความพึงพอใจก็จะไมเกิดข้ึน 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
การศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวท่ีมีตอการทองเที่ยวใน

จังหวัดนาน” ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 
 2.1  ขอมูลเกี่ยวกับจังหวดันาน 
 2.2  แนวคิดเกีย่วกับการทองเท่ียวและองคประกอบการทองเท่ียว 
 2.3  แนวคิดเกีย่วกับองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 2.4  แนวคิดเกีย่วกับแรงจูงใจ 
 2.5  แนวคิดเกีย่วกับความพึงพอใจของนกัทองเท่ียว 
 2.6  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1  ขอมูลเก่ียวกับจังหวัดนาน 
2.1.1  ประวัตศิาสตรเมืองนาน 

 นาน ถือกําเนิดจาการเปนนครรัฐเล็กๆเม่ือราวป พ.ศ.1825 โดยพญาภูคาในอดีตมีความ 
สัมพันธทางการคากับนครรัฐโดยรอบไมวาจะเปนสุโขทัย หลวงพระบาง ลานชาง หรือสิบสองปนนา 
แตหลักฐานประวัติศาสตรแสดงใหเห็นวา ในชวงกอรางสรางเมือง อาณาจักรสุโขทัยเปนอาณาจักร
ท่ีมีความสัมพันธกับนานอยางแนบแนน ท้ังดานการเมือง การคา และศิลปะ ดังจะเห็นจากเจดียวัด
พระธาตุชางคํ้าวรวิหาร ซ่ึงตั้งอยูใจกลางเมืองนานบงบอกถึงศิลปะสุโขทัยอยางชัดเจนจนกระท่ัง
สุโขทัยผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของกรุงศรีออยุธยาในป พ.ศ.1981 นานก็เร่ิมเปนท่ีหมายปองของ
อาณาจักรลานนาซ่ึงมีเชียงใหมเปนราชธานี ดวยความสมบรูณของบอเกลือท่ีเปนของหายากใน
พื้นท่ีแถบนี้ ทําใหพระเจาติโลกราชแหงลานนาสงกองทัพเขายึดเมืองนาน และผนวกเขาเปนสวน
หนึ่งของลานนา เปนระยะเวลาเกือบรอยปท่ีนานตกอยูภายใตอํานาจของลานนา สงผลใหไดรับ
อิทธิพลทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรมจากลานนาแทนท่ีศิลปะสุโขทัย ลวงเขาป พ.ศ.2103 
อาณาจักรลานนารวมไปถึงเมืองนานตกเปนเมืองข้ึนของพมาเปนเวลายาวนานกวา 200 ป ระหวาง
นั้นมีความพยายามที่จะปลดจากการเปนเมืองข้ึนของพมาหลายตอหลายคร้ังแตก็ไมสําเร็จ ไมเพียง
เทานั้นผลท่ีไดจากความพยายาม คือ ท้ังบานเมืองและวัดวาอารามบางสวนถูกพมาเผาทําลายจน
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กลายเปนเมืองรางจนถึงป พ.ศ.2317 ขณะนั้นท้ังเชียงใหมและนานยังคงตกอยูภายใตการปกครอง
ของพมา สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงยกทัพข้ึนมาตีเมืองเชียงใหมและขับไลพมาออกไป ทาง
พมาจึงไดถอยทัพไปยังเมืองเชียงแสนพรอมท้ังกวาดตอนผูคนจากเมืองนานไปดวยเปนจํานวนมาก 
จนทําใหนานถูกท้ิงรางเปนระยะเวลายาวนานกวา 23 ป กระท่ังไดรับการบูรณะบานเมืองข้ึนมาใหม
ในสมัยพระเจาอัตถวรปญโญ เจาผูครองนครนานท่ีหันมาสวามิภักดิ์กับสยามในสมัยรัชกาลท่ี 1 
พรอมกับนํานโยบาย “เก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง” ผูคนจากหลายแหงถูกกวาดตอนมาจากเมือง
นานโดยเฉพาะชาวไทยล้ือจากแถบสิบสองปนนา จากนั้นมีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 
สงผลใหอํานาจเจาผูครองนครนานลดนอยลง แตความสัมพันธระหวางนานกับกรุงเทพมหานครก็
ดําเนินไปไดดวยดี จนกระทั่งเจามหาพรหมสุรธาดาเจาเมืองนานองคสุดทายถึงแกพิราลัยในป 
พ.ศ. 2474 เปนการส้ินระบอบการปกครองเจาผูครองนคร และนานก็กลายเปนจังหวัดหนึ่งของ
ประเทศไทยต้ังแตบัดนั้น (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2552 ) 

2.1.2  ดานภูมิศาสตร 
 จังหวัดนานมีสภาพภูมิประเทศสวนใหญรอยละ 40 เปนภูเขาซ่ึงวางตัวในแนวเหนือ-ใต 
โดยเฉพาะบริเวณชายแดนดานเหนือและตะวันออกซ่ึงเปนรอยตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว นานมีพื้นท่ี 11,472.072 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7 ลานไรเศษ อยูหางจากกรุงเทพ 
668 กิโลเมตร มีพื้นท่ีใหญอันดับ 13 ของประเทศ มีดอยภูคาในเขตอําเภอปว เปนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด
ในจังหวัด คือมีความสูงถึง 1,980 เมตร สวนพื้นท่ีราบจะอยูบริเวณตอนกลางของจังหวัด และตาม
ลุมน้ําตางๆ แหลงน้ําท่ีสําคัญของจังหวัดคือแมน้ํานาน ซ่ึงมีตนกําเนิดทางตอนเหนือของจังหวัด 
แลวไหลลงไปยังเข่ือนสิริกิติ์ในจังหวัดอุตรดิตถ และบรรจบกับแมน้ําปงท่ีจังหวัดนครสวรรคเปน
แมน้ําเจาพระยา นอกจากน้ียังมีลําน้ําสาขาตางๆ ท่ีสําคัญ ไดแก ลําน้ําสา ลําน้ําวา ลําน้ําสมุน ลําน้ําปว 
ลําน้ํายาง ลําน้ําแหง เปนตน 
 อาณาเขตโดยรอบของจังหวัดนาน 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตะวนัออก ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดอุตรดิตถ  
 ทิศตะวนัตก  ติดตอกับจังหวัดแพรและจังหวัดพะเยา  

2.1.3  ดานภูมิอากาศ 
 มีลักษณะอากาศแบบทุงหญาเมืองรอนแบบ 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดย
มีความแตกตางของฤดูอยางชัดเจน 
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 ฤดูรอน ระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน อากาศรอนถึงรอนจัด (สถิติอุณหภูมิสูงสุด 44.1 
องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ.2502) เปนชวงเวลาชมความสวยงามของดอกไมนานา
ชนิด ไมวาจะเปนดอกเส้ียวขาว ท่ีเปนดอกไมประจําจังหวัด หรือดอกชมพูคา ท่ีจะพบไดท่ีนี่เปนท่ี
เดียวในโลกเทานั้น 
 ฤดูฝน ระหวางเดือนพฤษภาคม-กันยายน มีฝนตกชุก จากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต ลําน้ําหลายสายจะเช่ียวมากเปนฤดูแหงการลองแกง โดยเฉพาะลําน้ําวาซ่ึงไดช่ือวาเปนจุด
ลองแกงท่ีดีท่ีสุดแหงหนึ่งในเมืองไทย นอกจากน้ีชวงปลายฝนยังมีเทศกาลแขงเรือซ่ึงเปนประเพณี
ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองนานมาก 
 ฤดูหนาว ระหวางเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ อากาศหนาวถึงหนาวจัด จากอิทธิพลลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (สถิติอุณภูมิต่ําสุด 2.7 องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2542) 
อุทยานแหงชาติหลายๆแหงในจังหวัดจะมีนักทองเท่ียวจํานวนมากมาสัมผัสอากาศหนาวและชม
ทิวทัศนของทะเลหมอกยามเชา ชมดอกพญาเสือโครง  

2.1.4  ดานประชากร 
 ประชากรในจังหวัดนานมีอยูอยางเบาบางเปนอันดับ 55 ของประเทศ จํานวน 457,984 
(2551) (ประมาณ 41 คนตอตารางกิโลเมตร) กระจัดกระจายไปตามสภาพทางภูมิศาสตร แบงไดเปน
กลุมใหญๆ ไดแก 
 1.  ชาวไทยวน หรือ คนเมือง ซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของจังหวัด 
 2.  ชาวไทล้ือ (ไทล้ือ ไทยอง) สวนใหญอาศัยต้ังบานเรือน อยูกระจัดกระจายตามลุมน้ํา
ตางๆ ในจังหวัดนานมีมากท่ีสุด คือ อําเภอปวแทบทุกตําบล อําเภอทาวังผา อําเภอสองแคว อําเภอ
เชียงกลาง และอําเภอทุงชาง เลยไปถึงอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
 3.  ชาวไทพวน หรือ ลาวพวน ตั้งบานเรือนท่ีบานฝายมูล อําเภอทาวังผา และบานหลับ
มืนพวน อําเภอเวียงสา 
 4.  ชาวไทเขิน หรือ ชาวขึน   
 5.  ชาวไทใหญ หรือ เง้ียว หรือ ไตโหลง อาศัยอยูบริเวณแถวอําเภอทุงชาง  

2.1.5  ดานการปกครอง  
 แบงการปกครองแบงออกเปน 15 อําเภอ 99 ตําบล 848 หมูบาน ไดแก 
 1.  อําเภอเมืองนาน  
 2.  อําเภอแมจริม  
 3.  อําเภอบานหลวง  
 4.  อําเภอนานอย  
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 5.  อําเภอปว  
 6.  อําเภอทาวังผา  
 7.  อําเภอเวียงสา  
 8.   อําเภอทุงชาง  
 9.  อําเภอเชียงกลาง  
 10. อําเภอนาหม่ืน  
 11. อําเภอสันติสุข  
 12. อําเภอบอเกลือ  
 13. อําเภอสองแคว  
 14. อําเภอภูเพียง  
 15. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  

2.1.6  ดานการคมนาคม 
 เนื่องดวยภูมิศาสตรของจังหวัดนานมีพื้นท่ีติดตอกับจังหวัดอ่ืนๆ ไมมาก และเปน
จังหวัดชายแดนติดกับประเทศลาว ดังนั้นการเดินทางมาจังหวัดนานจึงมีเสนทางท่ีจํากัด ไมมีทาง
รถไฟ  
 รถยนต จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข 32 ถึงจังหวัดนครสวรรค จากนั้นใชทาง
หลวงหมายเลข 117 จนถึงจังหวัดพิษณุโลกและใชทางหลวงหมายเลข 11 ผานจังหวัดอุตรดิตถ และ
อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร จากเดนชัยใชทางหลวงหมายเลข 101 ผานจังหวัดแพรไปจนถึงจังหวัด
นาน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร 
 ทางรถไฟ จังหวัดนานไมมีเสนทางรถไฟผาน แตสามารถเดินทางมาลงท่ีสถานีรถไฟ
เดนชัย อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร แลวเดินทางดวยถนนระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร ตามทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 101 มายังตัวจังหวัดได  
  ทางอากาศ มีทาอากาศยานนานซ่ึงเปนสนามบินพาณิชยตั้งอยูทางตอนเหนือของตัว
เมืองหางประมาณ 3 กิโลเมตร มีเท่ียวบินระหวางทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานดอนเมือง 
และทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2.1.7  ดานการทองเท่ียว  
 จังหวัดนานอาจไมมีช่ือเสียงเปนอันดันตนๆ ของสถานท่ีทองเท่ียว แตความจริงแลว 
ท่ีนี่มีแหลงทองเท่ียวใหผูสนใจไดทองเท่ียวมากมายไมรูจบ ท้ังสถานท่ีทางประวัติศาสตร โบราณคดี 
แหลงอารยธรรมโบราณ โดยท่ีเพิ่งคนพบในเขตอําเภอเมืองนาน สวนโบราณสถานโดยเฉพาะวัด
เกาแกมีใหเห็นแทบทุกอําเภอ ไดแก วัดพระธาตุแชแหง พระธาตุคูบานคูเมืองของจังหวัด วัดภูมินทร 
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หอคํา วัดหนองบัว วัดบุญยืน ซ่ึงลวนแตมีอายุนับรอยๆป  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีสวยงามท้ังส้ิน
สถานที่ทองเท่ียวทางธรรมชาติก็มีความหลากหลาย เชน เสนทางชมธรรมชาติหมูบานมณีพฤกษ 
ในอําเภอทุงชาง อุทยานแหงชาติหลายแหง เสาดินท่ีอําเภอนานอย บอเกลือโบราณในอําเภอบอ
เกลือ หรือการลองแกงน้ําวาท่ีมีทัศนียภาพสวยงามตลอดเสนทาง เปนตน 
 สําหรับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนาน สามารถทองเท่ียวไดท่ัวทุกอําเภอ 
ดวยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยูแลว นอกจากนี้ยังมีงานบุญประเพณีท่ีสําคัญ เชน งานแขง
เรือ งานไหวพระธาตุ เปนตน 

2.1.8  แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดนาน 
 2.1.8.1  สถานท่ีทองเท่ียวทางประวัติศาสตร/วัฒนธรรม 
 วัดพระบรมธาตุแชแหง  
 เปนปูชนียสถานศักดิ์สิทธ์ิตั้งอยูบนเนินทางฝงตะวันออกของแมน้ํานาน บริเวณท่ีเปน
ศูนยกลางเมืองนานเดิม หลังจากท่ียายมาจากเมืองปว วัดพระบรมธาตุแชแหงสรางในสมัยเจาพระยา
การเมือง (เจาผูครองนครนานระหวาง พ.ศ.1869-1802) เพื่อเปนท่ีประดิษฐานพระมหาชินธาตุเจา 7 
พระองค พระพิมพเงินและพระพิมพทอง ท่ีไดรับพระราชทานจากพระมหาธรรมราชาลิไท เม่ือคร้ัง
ท่ีเจาพระยาการเมืองเสด็จไปชวยสรางวัดหลวงอภัย (วัดปามะมวง จังหวัดสุโขทัยในปจจุบัน) เม่ือ 
พ.ศ.1897 องคพระธาตุเปนเจดียทรงระฆัง รูปแบบของพระธาตุแชแหงสันนิษฐานวาไดรับอิทธิพล
จากเจดียพระธาตุหริภุญไชย โดยรอบองคบุดวยทองจังโก (ทองดอกบวบ ทองเหลืองผสมทองแดง) 
ทางข้ึนสูองคพระธาตุเปนตัวพญานาค หนาบันเหนือประตูทางเขาพระวิหารเปนปูนปนลายนาคเกี้ยว 
ซ่ึงถือเปนเอกลักษณของศิลปกรรมเมืองนาน พระบรมธาตุแชแหงเปนพระธาตุประจําปเถาะ ชาว
ลานนาเช่ือวา หากไดเดินทางไป “ชุธาตุ” หรือนมัสการพระธาตุประจําปเกิดจะไดรับอานิสงสอยาง
ยิ่ง นักทองเท่ียวสามารถเขาชมวัดพระธาตุแชแหงไดทุกวัน ระหวางเวลา 06.00-18.00 น.  
 วัดภูมินทร  
 เปนวัดหลวง ตั้งอยูในเขตพระนครดังปรากฏช่ือตําบลในเวียง ในปจจุบันอยูใกลกับ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดนาน ตามพงศาวดารของเมืองนาน พระเจาเจตบุตรพรหมมินทรเจา
ผูครองนครนานไดสรางวัดภูมินทรขึ้นหลังจากท่ีครองนครนานได 6 ป เม่ือ พ.ศ.2139 มีปรากฏใน
คัมภีรเมืองเหนือวาเดิมช่ือ “วัดพรหมมินทร” แตตอนหลังช่ือวัดไดเพี้ยนไปจากเดิมเปนวัดภูมินทร 
สามรอยปตอมา วัดภูมินทรไดรับการบูรณะคร้ังใหญสมัยเจาอนันตวรฤทธิเดช เม่ือ พ.ศ.2410 
(ปลายสมัยรัชกาลท่ี 4) ใชเวลาซอมนานถึง 7 ป จิตรกรรมฝาผนังในวิหารหลวงก็เขียนข้ึนในชวงนี้ 
ภาพจิตรกรรมหรือ “ฮูบแตม” ในวัดภูมินทรเปนชาดกในพุทธศาสนาแตถาพิจารณารายละเอียดของ
วิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั้น มีภาพท่ีนาสนใจอยูหลายภาพเชน ภาพธรรมเนียมการอยูขวง ของ
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ชาวไทล้ือ พอแม จะอนุญาตใหหนุมสาวพบปะกันท่ีชานบานในเวลาคํ่า ขณะหญิงสาวกําลังปนฝาย 
หรือ “อยูขวง” หากสาวเจาตกลงปลงใจดวยก็จะจัดพิธีแตงงาน หรือท่ีเรียกวา “เอาคํา ไปปองกั๋น” 
หรือเปนทองแผนเดียวกัน การคาขายแลกเปล่ียนในชุมชน ภาพชาวพื้นเมือง ซ่ึงอาจเปนชาวเขา 
“เปอะ” ของปาบนศรีษะ เพ่ือนํามาแลกเปล่ียนกับคนเมือง ภาพปูมาน ยามาน ภาพนี้ไดรับการยก
ยองวาเปนภาพท่ีงามเปนเยี่ยมของวัดภูมินทร มีการใชสีแดง ฟาดํา น้ําตาลเขมเปนปนใหญๆ คลาย
ภาพสมัยใหม ชีวิตความเปนอยูของคนเมืองนาน หญิงสาวกําลังทอผาดวยกี่พื้นเมือง นอกเรือนมี
ชานเล็กๆ ตั้งหมอน้ําดินเผาท่ีเรียกวา “รานน้ํา” ชายหนุมไวผมทรงหลักแจวหรือทรงมหาดไทย 
แสดงใหเห็นอิทธิพลตะวันตกท่ีเขามาผสมผสานในวิถีพื้นเมืองนาน ภาพชาวตางประเทศ ท่ีเขามา
เมืองนานชวงรัชกาลที่ 5 ทรงผม และเคร่ืองแตงกายของผูหญิงเปนรูปแบบเดียวกับท่ีกําลังเปนท่ี
นิยมในยุโรปขณะนั้น จุดเดนของวัดนี้คือเปนวัดท่ีสรางทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดู
คลายต้ังอยูบนหลังพญานาค 2 ตัว อาคารนี้เปนท้ังพระอุโบสถ พระวิหารและพระเจดียประธาน 
โดยใชอาคารในแนวตะวันออก-ตะวันตกเปนพระวิหาร และอาคารแนวเหนือ-ใต เปนพระอุโบสถ 
รัฐบาลไทยเคยพิมพรูปวัดภูมินทรในธนบัตรใบละ 1 บาท ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเมือง
โบราณ จังหวัดสมุทรปราการ สรางพระวิหารหลังนี้จําลองไวดวย 
 วัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร  
 ตั้งอยูถนนสุริยพงษ ตรงขามสํานักงานเทศบาลเมืองนาน เดิมเรียก “วัดหลวง” หรือ “วัด
หลวงกลางเวียง” สรางข้ึนในสมัยเจาปูแข็ง พ.ศ.1949 เปนวัดหลวงในเขตนครนาน สําหรับเจาผู
ครองนครใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีสําคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยาตามศิลา
จารึกหลักท่ี 74 ซ่ึงถูกคนพบภายในวัดกลาววา พญาพลเทพฤาชัย เจาเมืองนานไดปฏิสังขรณบูรณะ
วิหารหลวงเม่ือ พ.ศ.2091 ลักษณะสถาปตยกรรมของวัดพระธาตุชางคํ้านี้สะทอนใหเห็นอิทธิพล
ของศิลปะสุโขทัย อาทิ เจดียทรงลังกา (ทรงระฆัง) รอบฐานองคพระเจดียกออิฐถือปูนและปนเปน
รูปชางคร่ึงตัว ดานละ 5 เชือก และท่ีมุมท้ังส่ีอีก 4 เชือก ดูคลายจะเอาหลังหนุน หรือ “คํ้า” องคเจดีย
ไว ลักษณะคลายวัดชางลอม จังหวัดสุโขทัย และภายในวิหารประดิษฐาน พระพุทธนันทบุรีศรีศากย
มุนี พระพุทธรูปสําริดปางประทานอภัย สูง 145 เซนติเมตร อายุราวคร่ึงหลังพุทธศตวรรษท่ี 19 ตรง
กับสมัยสุโขทัยตอนปลาย สวนผสมของทองคํา 65% พระประธานเปนปูนปนขนาดใหญศิลปะเชียง
แสน ฝมือสกุลชางนานท่ีมีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง 
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน  
 ตั้งอยูถนนผากอง ตรงขามกับวัดพระธาตุชางคํ้า ใกลกับวัดภูมินทร เปนอาคารแบบ
ยุโรปซ่ึงเขามาในสมัยรัชกาลที่ 5 ผสมผสานกับสถาปตยกรรมทองถ่ินเมืองนาน เดิมเปน “หอคํา” 
ซ่ึงเปนท่ีประทับและท่ีวาราชการของพระเจาสุริยพงษผริตเดชฯ เจาผูครองนครนาน สรางเม่ือ พ.ศ.
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2475 ใชเปนท่ีตั้งศาลากลางจังหวัดแหงแรกของจังหวัดนาน ตอมาใน พ.ศ.2517 อาคารแหงนี้ไดรับ
การปรับปรุงอีกคร้ังใหเปนสถานท่ีตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน ลักษณะการจัดพิพิธภัณฑจะใช
แสงธรรมชาติเขาชวย ตัวอาคารโปรงมีหนาตางโดยรอบ ผูมาเที่ยวจะรูสึกเหมือนเดินอยูในบาน
มากกวาพิพิธภัณฑ ทําใหเพลิดเพลินในการเดินชมสิ่งของท่ีจัดแสดง ภายในพิพิธภัณฑแบงเปน 2 
ช้ัน ช้ันลางจัดแสดงชีวิตความเปนอยูของชนเผาตางๆ ในจังหวัดนาน รวมท้ังเทศกาลงานประเพณีท่ี
สําคัญของจังหวัด เชน การสืบชะตา การแขงเรือ สวนช้ันบนจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยตางๆ ท่ีพบ
ในจังหวัดนาน ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร จนถึงยุคเจาผูครองนครนาน ช้ินท่ีสําคัญ ไดแก งาชาง
ดํา วัตถุมงคลคูบานคูเมืองนาน เปนงาชางขางซาย ยาว 94 เซนติเมตร วัดโดยรอบสวนท่ีใหญสุดได 
47 เซนติเมตร มีน้ําหนัก 18 กิโลกรัม ไดมาในสมัยพระยาการเมืองเจาผูครองนครนานองคท่ี 5 
เคร่ืองปนดินเผาเคลือบ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21 จากเตาเผาบอสวก ตําบลสวก อําเภอเมือง นาน 
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะลานนา อิทธิพลศิลปะพมา พุทธศตวรรษท่ี 25 พานพระศรีเคร่ืองเงิน
ลงยา ซ่ึงเปนเคร่ืองประกอบอิสริยยศของเจาผูครองนครนานองคสุดทาย พิพิธภัณฑเปดทุกวัน เวลา 
09.00-16.00 น. 
 วัดพระธาตุเขานอย  
 ตั้งอยูตําบลไชยสถาน องคพระธาตุตั้งอยูบนยอดดอยเขานอย ซ่ึงอยูดานตะวันตกของ
ตัวเมืองนาน อยูในเสนทางเดียวกันกับวัดพญาวัด ตรงหลักกิโลเมตรท่ี 2 สรางในสมัยเจาปูแข็ง เม่ือ 
พ.ศ.2030 องคพระธาตุเปนเจดียกออิฐถือปูนท้ังองค ศิลปะพมาผสมลานนา ภายในบรรจุพระเกศา
ธาตุขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดรับการบูรณะปฏิสังขรณคร้ังใหญในสมัยพระเจาสุริย
พงศผริตเดชฯ ระหวาง พ.ศ.2449-2454 โดยชางชาวพมา และวิหารสรางในสมัยนี้เชนกัน จากวัด
พระธาตุเขานอยสามารถมองเห็นทิวทัศนโดยรอบของตัวเมืองนาน ปจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน
ประดิษฐาน “พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีนาน” ซ่ึงเปนพระพุทธรูปปางประทาน-พร บน
ฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทําจากทองคําหนัก 29 บาท สรางข้ึนเนื่องในมหามงคล 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 
 วัดม่ิงเมือง  
 ตั้งอยูถนนสุริยพงศ สรางเม่ือ พ.ศ.2400 ลักษณะเดนคือ ลายปูนปนท่ีผนังดานนอกของ
พระอุโบสถ เปนฝมือตระกูลชางเชียงแสน มีความวิจิตรงดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
แสดงใหเห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองนาน ฝมือชางทองถ่ินยุคปจจุบันและบริเวณวัดยังเปนท่ีประดิษฐาน 
เสาหลักเมือง ซ่ึงอยูในศาลาจตุรมุขดานหนาพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับ
ดวยไมแกะลวดลายลงรักปดทอง ยอดเสาแกะสลักเปนรูปพรหมพักตรมีช่ือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา 
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 วัดสวนตาล  
 ตั้งอยูถนนมหายศ สรางข้ึนโดยพระนางปทุมวดี เม่ือ พ.ศ.1770 เจดียมีสัณฐานงดงาม 
ช้ันลางมีซุมประตูท้ังส่ีทิศ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีสําคัญคือ พระเจาทองทิพย ซ่ึง
พระเจาติโลกราชแหงนครเชียงใหม โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนใน พ.ศ.1992 เปนพระพุทธรูปทอง
สําริดองคใหญปางมารวิชัย หนาตักกวาง 10 ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้ว มีงานนมัสการและสรงน้ําเปน
ประจําทุกป ในชวงเทศกาลสงกรานตและมีการเฉลิมฉลองท้ังกลางวันและกลางคืน 

 วัดพญาวัด  
 แตเดิมบริเวณท่ีตั้งวัดเปนเขตศูนยกลางเมืองนานในสมัยท่ียายเมืองจากพระบรมธาตุแช
แหงมาต้ังอยูริมฝงตะวันตกของแมน้ํานาน เจดียสรางดวยศิลาแลงในสมัยพระนางจามเทวี ลักษณะ
คลายเจดียกูกุด จังหวัดลําพูน เปนทรงซุมส่ีเหล่ียมซอนกัน 5 ช้ัน แตละช้ันประดิษฐานพระพุทธรูป
ยืนซ่ึงไดรับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยดังพบท่ีสถูปเจดียวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัย ยอดซุมกออิฐวง
โคงเปนรูปแบบการกอสรางสมัยพระเจาติโลกราชแหงนครเชียงใหมแสดงใหเห็นวามีการบูรณะใน
สมัยนั้น ซ่ึงเปนสมัยท่ีอิทธิพลของศิลปะเชียงใหมไดเขามาแทนท่ีศิลปะสุโขทัยแลว ในพระอุโบสถ
ประดิษฐาน “พระเจาฝนแสนหา” หรือ “พระเจาสายฝน” ซ่ึงชาวเมืองนานเคยนํามาแหขอฝนใหตก
ตองตามฤดูกาล นอกจากนั้นยังมีธรรมาสนแกะสลัก ฝมือชางพื้นเมืองนานท่ีเกาท่ีสุดเทาท่ีเคยพบ 
สันนิษฐานวาสรางในสมัยเจาอัตถวรปญโญ ราวคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 24 
 วัดหนองแดง  
 ตั้งอยูตําบลเปอ สรางข้ึนเม่ือ พ.ศ.2330 โดยชาวไทล้ือรวมกับไทพวน องคพระประธาน
สรางโดยครูบาสิทธิการ พระวิหารบูรณะคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ.2492  และบูรณะตอมาในป พ.ศ.2538 
แลวเสร็จเม่ือ พ.ศ.2539 ภายในวัดมีลานกวางรมร่ืน ชอฟาพระอุโบสถสลักรูปนกหัสดีลิงค (เปนนก
ในวรรณคดีมีจะงอยปากยาวคลายงวงชาง) ซ่ึงชาวไทล้ือเช่ือวาเปนสัตวช้ันสูงจากสวรรค เชิงชาย
ประดับไมฉลุลายน้ําหยาด ซ่ึงเปนลวดลายเฉพาะของชาวไทล้ือ องคพระประดิษฐานบนฐานชุกชี 
เรียกวา นาคบัลลังก จากความเช่ือท่ีวานาคเปนเคร่ืองหมายแหงความสงางาม ความดี และเปน
อารักษแหงพระพุทธศาสนา วัดหนองแดงไดรับรางวัลดีเดนประเภทแหลงทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม 
(ภาคเหนือ) รางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียว คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2547 
 2.1.8.2  สถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
 อุทยานแหงชาตินันทบุรี   
 ครอบคลุมพื้นท่ีอําเภอเมืองและอําเภอบานหลวง รวมท้ังพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ ปาน้ํา
ยาว-น้ําสวก และปาสงวนแหงชาติถํ้าพุเตย เปนปาผสมผลัดใบ ดิบแลง ดิบเขา มีไมประเภท สัก
ประดู ตะแบก ฯลฯ และในเขตอุทยานฯ นี้ยังเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยของชนเผามลาบรี หรือ ผีตองเหลือง 
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 สถานท่ีนาสนใจในอุทยานฯ 
1. ดอยผาจิ การเดินทางสูดอยผาจิตองเดินเทาจากอุทยานแหงชาตินันทบุรี เขตติดตอ

นาน-พะเยา ดอยผาจิ เปนดอยท่ีมีความสวยงาม มีธรรมชาติท่ียังสมบูรณท้ังน้ําตก ตนไมนานาพันธุ 
ดอยผาจินี้เคยเปนพื้นท่ีตั้งฐานกําลังของฝาย ผกค. ปจจุบันยังมีอุปกรณตางๆ เชน เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
ทอประปาอยูในพื้นท่ี นอกจากนี้บริเวณใกลเคียงยังมีหมูบานชาวเขาเผามง 

2. ดอยวาว อยูในการดูแลของหนวยจัดการตนน้ําน้ําคาง เปนจุดชมทะเลหมอกและ
พระอาทิตยตกท่ีสวยงาม อําเภอทาวังผาเดิมเปนปาเส่ือมโทรมมาก ปจจุบันไดรับการฟนฟูโดยทาง
หนวยจัดการตนน้ําฯไดปลูกพันธุไมเดิม เชน แอปเปลปา เมเปล สนสามใบ กอนถึงดอยวาวจะผาน
ดอยต้ิวซ่ึงเคยเปนสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมของเมืองนาน อุทยานแหงชาตินันทบุรี หมูบานมงท่ี
บานดอยต้ิว และบานสบขุน อยูหางจากท่ีทําการอุทยานแหงชาติไปอีกราว 4 กิโลเมตร สามารถ
เดินทางดวยรถยนตไปถึงหนวยจัดการตนน้ําฯ แลวเดินเทาข้ึนสูยอดดอย ตลอดเสนทางเปนปาดิบเขา
ท่ีอุดมสมบูรณ และเปนถ่ินอาศัยของนกบนท่ีสูงนานาชนิด ไดแก นกมุนรกตาแดง นกหางรําหางยาว 
นกต๊ิดแกมเหลือง นกเสือแมลงปกแดง นกระวังไพรปากแดงยาว ฯลฯ สถานท่ีนาสนใจอ่ืนไดแก 
น้ําตกสันติสุข น้ําตกสองแคว น้ําตกหวยพริก น้ําตกตาดฟารอง น้ําตกดอยหมอก น้ําพุรอน  
 อุทยานแหงชาติดอยภูคา  
 มีพื้นท่ีท้ังหมด 1,065,000 ไร หรือ ประมาณ 1,704 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 8 
อําเภอในจังหวัดนาน คือ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอทาวังผา อําเภอปว อําเภอเชียงกลาง อําเภอ
ทุงชาง อําเภอบอเกลือ อําเภอสันติสุข และอําเภอแมจริม อุทยานแหงชาติดอยภูคาเปนปาท่ีมีความ
อุดมสมบูรณมีท้ังพืชพรรณและสัตวปามีความสําคัญตอระบบนิเวศ เทือกเขาดอยภูคาประกอบดวย
แนวภูเขาสูงสลับซับซอน ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของปลายเทือกเขาหิมาลัย โดยมียอดภูคาเปนยอดเขา
ท่ีสูงท่ีสุดของจังหวัดนาน สูงถึง 1,980 เมตร จากระดับน้ําทะเล ดอยภูคาเปนตนกําเนิดของแมน้ํา
หลายสาย เชน แมน้ํานาน ลําน้ําปว และลําน้ําวา บริเวณนี้เดิมเคยเปนทะเลมากอน กอนจะเกิดการ
เคล่ือนตัวของแผนดินสองผืนใตทะเลเขาหากัน ทําใหแผนดินโกงตัวข้ึน น้ําทะเลใตดินระเหยไป
เหลือเพียงสินแรเกลือ ดังท่ีพบในอําเภอบอเกลือ และการคนพบสุสานหอยทะเลอายุประมาณ 200 
ลานป บนดอยภูแวท่ีบานคางฮอ ตําบลสะกาด อําเภอปว มีลักษณะเปนหอยแครงสองฝา ดร.จงพันธ 
จงลักษณมณี นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี สรุปวาเปนซากหอยที่มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา 
“พาลีโอคารดิตา สปช่ี” (Paleocardita Species) อายุ 195-205 ลานป จัดอยูในยุคไทรแอสซิก (Triassic) 
ตอนปลาย ปาไมในเขตอุทยานแหงชาติดอยภูคา ประกอบดวยปา 6 ประเภท ปาดงดิบเขา ปาดิบแลง 
ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาสนธรรมชาติ และทุงหญา เปนแหลงของพันธุไมหายากใกลสูญพันธุ
และพรรณไมเฉพาะถ่ิน ไดแก ตนชมพูภูคา (Bretschneidera sinesis Hemsl.) ซ่ึงเปนพืชหายากใน
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ประเทศไทยจะพบเพียงแหงเดียวท่ีปาอุทยานแหงชาติดอยภูคา เปนไมยืนตนขนาดใหญสูงถึง 25 เมตร 
ออกดอกเดือนมกราคม-ตนมีนาคม ในเขตปาดิบเปนแหลงตนเตารางยักษเปนพรรณไมเฉพาะถ่ินของ
อุทยานแหงชาติดอยภูคา เปนปาลมลําตนเดียวปาลมดึกดําบรรพ เมเปลใบหาแฉก ตางจากเมเปลท่ี
อ่ืนซ่ึงมีสามแฉก และกระโถนพระฤาษี เปนตน นอกจากนี้ยังเปนแหลงนกเฉพาะถ่ินท่ีหายากสอง
ชนิด คือ นกมุนรกตาแดง นกพญาไฟใหญ และนกพงใหญพันธุอินเดียชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ทองเท่ียว คือ ฤดูหนาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ อุณหภูมิเฉล่ีย 15-27 องศาเซลเซียส 
 สถานท่ีนาสนใจในอุทยานฯ 
 1.  ชมพูภูคา ดอยภูคานับเปนบานแหงสุดทายของตนชมพูภูคาพันธุไมหิมาลัย ดร.ธวัชชัย 
สันติสุข ผูเช่ียวชาญพฤกษศาสตรปาไม กรมปาไม เปนผูสํารวจพบเปนคร้ังแรกในเขตอุทยาน
แหงชาติดอยภูคา เม่ือเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2532  ในชวงเดือนกุมภาพันธของทุกป ชมพูภูคาจะผลิ
ดอกตามปลายกิ่งเปนชอสีชมพูยาว 30-35 เซนติเมตร เม่ือบานจะทําใหชอดอกเปนพุมสวยงาม ชมพู
ภูคาเปนพันธุไมท่ีเคยมีการสํารวจพบตามหุบเขาแถบมณฑลยูนานทางตอนใตของประเทศจีนและ
ทางเหนือของเวียดนาม จากนั้นก็ไมมีรายงานการคนพบพืชชนิดนี้อีก พื้นที่ปาดิบเขาดอยภูคาจึงอาจ
เปนแหลงกําเนิดสุดทายของชมพูภูคา ซ่ึงเปนไมหายากใกลสูญพันธุชนิดหนึ่งของโลก จุดชมตน
ชมพูภูคาท่ีเขาถึงงายท่ีสุดอยูริมถนนหางจากท่ีทําการไป 5 กิโลเมตร 
 เสนทางศึกษาธรรมชาติชมพูภูคา จัดไว 2 เสนทาง คือ เสนทางศึกษาธรรมชาติดอกชมพูภู
คามีท้ังเสนรอบใหญ มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใชเวลาเดินประมาณ 3 ช่ัวโมง และเสนทาง
รอบเล็ก มีระยะทาง 2 กิโลเมตร ใชเวลาเดิน ประมาณ 1.5 ช่ัวโมง ซ่ึงจะพบพันธุไมท่ีหายากและ
พันธุเฉพาะถ่ินสมุนไพร เปนตน และเสนทางศึกษาธรรมชาติปาดึกดําบรรพ (ดอยดงหญาหวาย) มี
ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใชเวลาเดินประมาณ 5 ช่ัวโมง ซ่ึงเปนแหลงดูนกท่ีมีนกไตไมสีสวย
ท่ีพบเพียงแหงเดียวในประเทศไทยและนกชนิดอ่ืนๆ 
 2.  น้ําตกศิลาเพชร บานปาตอง ตําบลศิลาเพชร น้ําตกลงมาจากหนาผาหลายช้ันลดหล่ัน
กันไป เหมาะกับการเลนน้ํา และมีผีเส้ือสีสวยใหชมดวย  
 3.  ถํ้าผาแดง อยูท่ีบานมณีพฤกษ หมูท่ี 11 ตําบลงอบ เปนถํ้าท่ีมีความสวยงามและยาว
มากที่สุดในอุทยานแหงชาติดอยภูคา ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอยสวยงาม ยังมีน้ําตกและลําธาร
ขนาดใหญภายในถํ้าอีกดวย ในอดีตถํ้าผาแดงเปนฐานที่ตั้งหลบภัยของพรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศไทย ภายในถํ้ายังปรากฏรองรอยของท่ีพัก เตียงนอนของทหาร เตียงนอนคนไข บางเตียงยัง
อยูในสภาพท่ีใชได หลุมท่ีฝงซอนอาวุธ เศษถาดอาหาร (ถาดหลุม) และเคร่ืองใช การเดินทาง ตอง
เดินเทาประมาณ 3 ช่ัวโมง ลัดเลาะเนินเขา ซ่ึงจะไดชมความสวยงามของธรรมชาติ พันธุไม และ
สัตวปาตาง ๆ บานของชาวเผามงท่ีอาศัยอยูอยางธรรมชาติกลางหุบเขา  
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 4.  ถํ้าผาฆอง ตองเดินเทาผานปารมร่ืนเขาไปประมาณ 3.5 กิโลเมตร เปนน้ําตกขนาดกลาง
บริเวณปากถํ้าจะมีขนาดเล็ก ในถํ้ามีคูหาซ่ึงมีหินงอกหินยอย มีทางน้ําไหลผาน พื้นถํ้าเปนดินเหนียว
ล่ืนมาก ไมควรเขาชมในชวงฤดูฝนเพราะอาจมีน้ําทวมในถํ้า ควรติดตอเจาหนาท่ีนําทาง การ
เดินทางหางจากท่ีทําการอุทยานฯ ประมาณ 7 กิโลเมตร และตองเดินเทาเขาไปอีกประมาณ 2 
กิโลเมตร 
 5. ดอยภูแว เปนยอดดอยท่ีมีความสูงชัน สูงจากระดับน้ําทะเล 1,837 เมตร เปนเทือกเขา
เดียวกับภูเขาอัลไต มีลักษณะโดดเดน คือปราศจากตนไมใหญ เปนทุงหญาบนดอย อีกทั้งยังมีลาน
หินและหนาผาสูงชัน เชน ผาแอน ผาผ้ึง ดอยภูแว คนพบสุสานหอยซ่ึงเปนหอยทะเลอายุประมาณ 
218 ลานป  
 6.  น้ําตกภูฟา เปนน้ําตกท่ีสูงท่ีสุดในอุทยานแหงชาติดอยภูคา สูงประมาณ 140 เมตร มี
ท้ังหมด 12 ช้ัน ใชเวลาไป-กลับ และชมน้ําตกประมาณ 2 วัน ควรติดตอเจาหนาท่ีนําทาง 
 อุทยานแหงชาติขุนนาน   
 อยูในปาสงวนแหงชาติ ปาดอยภูคาและปาผาแดง ตําบลภูฟา ตําบลบอเกลือใต ตําบลดง
พญา ครอบคลุมเทือกเขาท่ีสําคัญ ไดแก เทือกเขาภูฟา เทือกเขาขุนน้ําวานอย เทือกเขาน้ําวากลาง 
และเทือกเขาผีปนน้ํา โดยมียอดผีปนน้ํา ตําบลดงพญา เปนยอดดอยท่ีสูงท่ีสุด ประมาณ 1,745 เมตร 
จากระดับน้ําทะเล และนํ้าตกภายในอุทยานฯ จะมีน้ําตลอดท้ังป 
 อุทยานแหงชาติศรีนาน  
 มีพื้นท่ีประมาณ 583,750 ไร หรือ 934 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีอําเภอเวียงสา 
อําเภอนานอย และอําเภอนาหม่ืน เทือกเขาสลับซับซอนท่ีวางตัวในแนวเหนือ-ใต ขนานกันท้ังทาง
ทิศตะวันตกและตะวันออกแบงพื้นท่ีออกเปนฝงตะวันตกและฝงตะวันออก สองฝงแมน้ําเปนปา
เบญจพรรณและปาเต็งรัง ในเขตเทือกเขาประกอบดวยปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาสนเขา พบสัตวปาหา
ยากหลายชนิด เชน นกยูงซ่ึงมีอยูหลายฝูง เสือดาว เสือดํา หมี กวาง หมาปา และหมาใน มีสัตวปา
หลายชนิดท่ีสําคัญ คือ ชางปา วัวแดง และกระทิง ซ่ึงจะอพยพไปมาระหวางเขตติดตอประเทศไทย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 
 สถานท่ีนาสนใจในอุทยานฯ 
 1.  ผาชู บริเวณเชิงผาชูเปนท่ีตั้งท่ีทําการอุทยานฯ ในฤดูหนาวสามารถมองเห็นทะเลหมอก
ไดจาก ยอดผาชู และเม่ือหมอกจางลง จะมองเห็นลําน้ํานานทอดตัวคดเค้ียวอยูท่ีปลายผืนปา เปนจุด
ชมพระอาทิตยข้ึนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ชวงใกลข้ึนถึงยอดจะเปนหินแหลมคม จึงตองเตรียม
รองเทาผาใบท่ีใสกระชับไปดวยเพื่อความสะดวกในการปนปาย ใชเวลาในการเดินไป-กลับ ประมาณ 
1 ช่ัวโมง ผูท่ีประสงคจะเดินข้ึนยอดผาชูตองติดตอเจาหนาท่ีนําทางท่ีอุทยานฯ ตามตํานานท่ีเลากัน
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มาเกี่ยวกับผาชูกลาววา เจาเอ้ืองผ้ึงซ่ึงเปนคูรักกับเจาจันทนผาจําใจตองแตงงานกับเจาจวง เจาเอ้ือง
ผ้ึงเสียใจที่ไมไดแตงงานกับคนท่ีตัวเองรักจึงตัดสินใจฆาตัวตายดวยการกระโดดจากหนาผา เจา
จันทนผาตามมาพบวาเจาเอื้องผ้ึงไดกระโดดหนาผาไปแลว จึงกระโดดหนาผาฆาตัวตายตามคนรัก
ตกไปอยูใกลกัน และเจาจวงไดเห็นหญิงท่ีตนรักกระโดดหนาผาไป จึงรูสึกเสียใจและตัดสินใจ
กระโดดหนาผาตามลงไปดวยแตกระเด็นหางออกไป ดวยความรักแทระหวางเจาเอ้ืองผ้ึงและเจา
จันทนผา ในชาติตอมาเจาเอ้ืองผ้ึงจึงเกิดเปนดอกกลวยไมเกาะอยูใตตนจันทนผา และเจาจวงก็เกิด
เปนตนสน ณ จุดท่ีตกไปน้ันเอง ( “จวง” เปนภาษาเหนือแปลวาตนสน “เอ้ืองผ้ึง” แปลวากลวยไม) 
หนาผาแหงนี้จึงไดช่ือวา “ผาชู” นับแตบัดนั้นเปนตนมา 
 2.  เสาดินนานอย (ฮอมจอม) และคอกเสือ เปนเสาดินมีลักษณะแปลกตาคลาย “แพะเมืองผี” 
จังหวัดแพร จากหลักฐานทางธรณีวิทยา พบวาเสาดินนานอยเกิดจากการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก
ในยุคเทอรเชียรีตอนปลาย ประกอบกับการกัดเซาะของน้ําและลมตามธรรมชาติ นักธรณีวิทยา
สันนิษฐานวามีอายุประมาณ 10,000-30,000 ปมาแลว เคยเปนกนทะเลมากอน และจากหลักฐานการ
คนพบกําไลหินและขวานโบราณท่ีนี่ (ปจจุบันเก็บรักษาอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน) แสดง
ใหเห็นวาบริเวณนี้อาจเคยเปนแหลงอาศัยของมนุษยยุคหินเกา 
 นอกจากนี้ยังมีจุดท่ีนาสนใจอ่ืนๆ ไดแก ผาหัวสิงหและดอยเสมอดาว เปนจุดชม
ทิวทัศนบนยอดหนาผาสูง สามารถมองเห็นทิวทัศนได 360 องศา มีพื้นท่ีเปนลานกวางตามสันเขา 
สําหรับพักผอนและดูดาว ดูพระอาทิตยตก หากจะเดินข้ึนไปบนผาสิงห (เปนหนาผาท่ีมีรูปรางคลาย
หัวสิงห) ตองติดตอเจาหนาท่ีนําทางจากอุทยานฯ เสนทางมีระยะ 2 กิโลเมตร ระหวางทางจะพบตน
จันทนผาซ่ึงเปนไมเดน และเม่ือทองฟาแจมใส จากผาสิงหสามารถมองเห็น อําเภอนานอย อําเภอ
เวียงสา และแมน้ํานานได  
 อุทยานแหงชาติแมจริม (ลองแกงลําน้ําวา)  
 อยูในเขตอําเภอแมจริม หางจากตัวเมืองนาน ประมาณ 60 กิโลเมตร ไปตามทางหลวง
หมายเลข 1168 และ 1243 มีพื้นท่ี 270,000 ไร หรือ 432 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเปน
เทือกเขาสลับซับซอน เปนแหลงกําเนิดของตนน้ําท่ีไหลไปลงแมน้ํานานท่ีอําเภอเวียงสา สภาพปา
เปนปาดิบเขา ปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณ มีสัตวปาหลายชนิด  
 สถานท่ีนาสนใจในอุทยานฯ 
 1.  ลองแกงแมน้ําวาตอนกลาง แกงน้ําระดับ 3-5 ความยาว 100 กิโลเมตร ใชเวลา 3 วัน 
2 คืน ผานอุทยานแหงชาติดอยภูคา และ อุทยานแหงชาติแมจริม  
 2.  ลองแกงลําน้ําวาตอนลาง เสนทางลองแกงลําน้ําวาเดิมเปนเสนทางลองไมสัก ท่ีถูก
ลักลอบตัดจากผืนปาในเขตอําเภอแมจริมและอําเภอเวียงสา ตลอดลําน้ําวาไหลผานหุบเขา สองฝง
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เปนภูเขาสูงสลับซับซอนผานแกงตาง ๆ กวา 22 แกง ซ่ึงมีระดับความยากงายอยูท่ีระดับ 3-5 (ระดับ 3 
เปนระดับปานกลาง ระดับ 4 เปนระดับยาก ระดับ 5 เปนระดับยากมาก) แกงท่ีใหญท่ีสุดและยาก
ท่ีสุด คือแกงหลวง บางจุดของลําน้ําเปนหาดทรายท่ีสามารถจอดแพเพ่ือใหลงเลนน้ํา บางแหงเปน
จุดปางชางสําหรับข้ึนชางตอไปท่ีบานหาดไร ชวงเวลาที่ปริมาณนํ้าข้ึนสูงสุดคือ เดือนสิงหาคม และ
ชวงท่ีปริมาณนํ้านอยท่ีสุดคือ เดือนเมษายน ชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการลองแกงน้ําวา คือ
ระหวางเดือนพฤศจิกายน-มกราคม 
 เสนทางลองน้ําวามี ๒ เสนทาง คือ 
 เสนทางลองเรือยาง เร่ิมจากบานนํ้าปุ ตําบลน้ําพาง อําเภอแมจริม ส้ินสุดท่ีบานหาดไร 
ตําบลสานนาหนอง อําเภอเวียงสา รวมระยะทาง 19.2 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง หากเร่ิม
ลงแพท่ีหนาท่ีทําการอุทยานฯ จะเหลือระยะทาง 15 กิโลเมตร 
 เสนทางลองแพไมไผ เร่ิมจากบานน้ําวาข้ึนท่ีบานน้ําปุระยะทาง ๔ กิโลเมตร ใชเวลา
ประมาณ 4 ช่ัวโมง 
 2.1.8.3  สถานท่ีทองเท่ียวท่ัวไป 
 บอเกลือสินเธาว  
 พื้นท่ีบนยอดเขาสูงเสียดเมฆอยางอําเภอบอเกลือ ไมนาเช่ือวาจะเปนแหลงเกลือท่ีมี
ความสําคัญมาแตโบราณ เมืองนานเปนแหลงเกลือขนาดใหญ สงเปนสินคาออกในภาคเหนือ และ
แลกเปล่ียนกับสินคาท่ีชุมชนผลิตไมได จากกองคาราวานจีนฮอจากยูนาน กวางสี และมณฑลอื่นๆ 
ในจีน โดยใชเสนทางสิบสองปนนา รัฐฉาน สูเชียงราย เชียงใหม นาน เมืองสา (อําเภอเวียงสาใน
ปจจุบัน) และแพร รวมท้ังพอคาไทเขินจากเชียงตุง และพอคาวัวชาวไทล้ือจากอําเภอทาวังผา ใน
อดีตทาวพญาในเคาสนามหลวงไดรับสวนแบงจากสวยเกลือ นอกจากคาธรรมเนียม และคาปรับ
อ่ืนๆ พระยาติโลกราชแหงเชียงใหมยกทัพมาตีนานก็มุงหวังครอบครองบอเกลือซ่ึงถือเปนยุทธ
ปจจัยสําคัญสมัยนั้น 
 บอเกลือสําคัญในนานมี 2 แหง คือบริเวณตนน้ําวา ซ่ึงมีบอเกลือใหญ 2 บอ อีกแหงคือ
บริเวณตนน้ํานาน มีบอใหญ 5 บอและมีบอเล็กบอนอยอีกจํานวนมาก ปจจุบันชาวบานยังคงตม
เกลือดวยวิธีแบบดั้งเดิม โดยตักน้ําเกลือจากบอสงผานมาตามลําไมไผสูบอพัก กอนจะนําน้ําเกลือมา
ตมในกะทะใบบัวขนาดใหญเค่ียวจนน้ํางวดแหง ใสถุงวางขายกันหนาบาน เกลือเมืองนานไมมี
ไอโอดีนเหมือนเกลือทะเลจึงตองมีการเติมสารไอโอดีนกอนถึงมือผูบริโภค บอเกลือสินเธาว อยู
หางจากตัวเมืองนาน 80 กิโลเมตร ชาวอําเภอบอเกลือนอกจากจะมีอาชีพทํานาทําไรแลวยังมีอาชีพ
ทําเกลือสินเธาวอีกดวย มีแหลงเกลือสินเธาวอยูบนภูเขา (บอเกลือจะปดชวงเขาพรรษาเพราะเปน
ฤดูฝน) 
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 หมูบานไทลื้อหนองบัว  
 บานหนองบัว ตําบลปาคา หมูบานแหงนี้มีฝมือในการทอผาพื้นเมืองท่ีสวยงาม เรียกวา 
“ผาลายน้ําไหล” ซ่ึงเปนแหลงใหญท่ีสุดในจังหวัดนาน นับเปนหัตถกรรมท่ีตกทอดมาหลายยุคหลาย
สมัย 

 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับการทองเท่ียวและองคประกอบการทองเที่ยว 
       2.2.1  ความหมายของการทองเท่ียว 

 คําวา “การทองเท่ียว” หลายคนอาจนึกถึงคําวา การเดินทาง ไปเยี่ยมชมสถานท่ีตางๆ
หรือเพื่อไปรวมกิจกรรมบางอยาง เยี่ยมเยือนญาติมิตร ไปประชุมหรือบางคนอาจจะนึกถึงชาว
ตางประเทศสะพายกระเปาเดินอยูกลางถนน นอนอาบแดดอยูริมชายหาด ดังนั้นจึงพบวากิจกรรม
การเดินทางนั้นเกี่ยวของและมีความสัมพันธกับชีวิตมนุษยมาต้ังแตสมัยโบราณ (เลิศพร ภาระสกุล 
และคณะ, 2551 : 1) 
 องคการสหประชาชาติในคราวประชุมวาดวยการเดินทางและการทองเท่ียว ณ กรุงโรม 
เม่ือป 2506 ไดใหคํานิยามการทองเท่ียวไววา หมายถึง กิจกรรมท่ีมีเง่ือนไขท่ีเกี่ยวของอยู 3 ประการ 
คือ (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2543 : 1) 
 1.  ตองมีการเดินทาง 
 2.  ตองมีสถานท่ีปลายทางท่ีประสงคจะไปเยี่ยมเยือน 
 3.  ตองมีจุดหมายของการเดินทาง 
 สําหรับจุดมุงหมายของการเดินทางเพื่อการทองเท่ียวตองไมใชการประกอบอาชีพและ
ไปอยูประจํา แตเปนไปเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆ อยางดังตอไปนี้  
 1.  เพื่อพักผอนในวันหยุด 
 2.  เพื่อวัฒนธรรมหรือศาสนา 
 3.  เพื่อการศึกษา 
 4.  เพื่อการกีฬาและการบันเทิง 
 5.  เพื่อชมประวัติศาสตรและความสนใจพิเศษ 
 6.  เพื่องานอดิเรก 
 7.  เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร 
 8.  เพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ 
 9.  เพื่อเขารวมประชุมหรือสัมมนา 
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 สุดาพร  ชุตินธรานนท (2542 : 39) ความหมายของการทองเท่ียวท่ีกําหนดไวเปนสากล
จะตองอยูภายใตเง่ือนไข 3 ประการ คือ  
 1.  เปนการเดินทางจากท่ีอยูอาศัยปกติไปยังท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราว (Temporary) 
 2.  เปนการเดินทางดวยความสมัครใจ 
 3.  เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใดก็ตามท่ีมิใชเพื่อการประกอบอาชีพ หรือทํางาน
หารายได 
 บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548 : 12) ไดกลาววา การทองเท่ียว (Tourism) เปนเร่ืองของการ
เดินทาง (Travel) ถาไมมีการเดินทาง ก็ไมมีการทองเท่ียว แตตองเปนการเดินทางท่ีเปนการช่ัวคราว
ดวยความสมัครใจมิใชถูกบังคับหรือเพื่อสินจาง แตเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนๆ เชน เพื่อการพักผอน
หยอนใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา กีฬา เยี่ยมญาติมิตร ติดตอธุรกิจ การ
ประชุมสัมมนา เปนตน มิฉะนั้นก็จะเปนการเดินทางท่ีไมใชการทองเท่ียว ถาหากเดินทางอยูใน
เง่ือนไข 6 ประการดังตอไปนี้ คือ  
 1.  เปนการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจหนึ่งในประเทศท่ีเดินทางไป  
 2.  เปนการเดินทางโดยตั้งใจจะไปต้ังถ่ินฐานถาวรในประเทศท่ีเดินทางไป 
 3.  เปนการเดินทางเขาไปประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อปฏิบัติงานดานการฑูตหรือองคการ
ระหวางประเทศ หรือเอกชนอ่ืน ๆ โดยไดรับคาจางตอบแทน 
 4.  เปนการเดินทางขามพรมแดนไปทํางานนอกประเทศทุกวันเปนประจํา 
 5.  เปนการเดินทางผานโดยไมแวะลง แมวาการเดินทางจะอยูในอาณาเขตของประเทศ
หนึ่งประเทศใดเปนเวลานานมากกวา 24 ช่ัวโมงก็ตาม 
 6.  เปนการเดินทางท่ีถูกบังคับใหเดินทาง เชน การนํากองทหารเคล่ือนยายจากท่ีหนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่ง หรือการยายนักโทษจากท่ีคุมขังหนึ่งไปยังอีกคุมขังหนึ่ง เปนตน  
 นิคม  จารุมณี (2536 : 1) ไดใหความหมายวา การทองเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ี
หนึ่งท่ีมักหมายถึงท่ีอยูอาศัย ไปยังอีกท่ีหนึ่งถือเปนแหลงทองเท่ียว เพื่อเปล่ียนบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอม โดยมีแรงกระตุน (Motivator) จากความตองการในดานกายภาพ ดานวัฒนธรรม ดาน
การปฏิสัมพันธ และดานสถานะหรือเกียรติคุณ 
 นิศา  ชัชกุล (2542 : 1) การทองเท่ียว (Tourism) เปนกิจกรรมการเดินทางจากจุดหนึ่งไป
ยังอีกจุดหนึ่งซ่ึงนับแตจุดเร่ิมตนจนถึงปลายทางจะตองประกอบดวยปจจัยสามประการเปนอยางนอย 
คือ การเดินทาง การพักแรมและการกินอาหารนอกบาน  
 กลาวโดยสรุปไดวา ความหมายของการทองเท่ียว หมายถึง การเดินทางของบุคคลหรือ
กลุมบุคคล จากสถานท่ีอาศัยเดิม และเปนการเดินทางโดยสมัครใจ โดยการเดินทางนั้นไมใชเพื่อ
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การประกอบอาชีพโดยตรง โดยไมคํานึงวาระยะทางนั้นจะใกลหรือไกล และการเดินทางนั้นจะมี
การคางแรมหรือไมก็ได  

2.2.2  องคประกอบของการทองเท่ียว 
ม่ิงขวัญ  ขาวสะอาด (2537 : 1–12) กิจกรรมการทองเท่ียวจําเปนตองอาศัยองคประกอบ

สําคัญ 3 สวน คือ  
 1.  นักทองเท่ียว (Tourist)   
 ฉลองศรี  พิมลสมพงศ (2542) องคการทองเท่ียวแหงโลก (World Tourism Organization : 
WTO) ไดประกาศใชคํานามเกี่ยวกับนักทองเท่ียวเม่ือป ค.ศ.1968 ภายหลังจากการประชุม เร่ือง การ
เดินทางและการทองเท่ียวระหวางประเทศ (International Travel and Tourism) ณ กรุงโรม ประเทศ
อิตาลี โดยไดเสนอแนะใหประเทศสมาชิกใชคํานามท่ีหมายถึงนักทองเท่ียวไวดังนี้  
 Travellers หมายถึง  ผูเดินทาง นักเดินทาง นักทองเท่ียว ซ่ึงจะรวมท้ังผูท่ีสามารถนํามา
จัดเก็บเปนขอมูลสถิติได เชน นักทองเท่ียว (Tourists) และเก็บรวบรวมเปนสถิติไมได เชน ผูอพยพ 
(Immigrants) ผูเรรอน (Nomads) ผูโดยสารที่เดินทางผาน (Transit Passengers) ผูทํางานตามชายแดน 
(Border Workers) ผูปฏิบัติราชการท่ีไดรับมอบหมายในประเทศนั้น (Diplomats, Representatives 
of Consulates, Members of Armed Force) และผูล้ีภัย (Refugees)  
 Visitors หมายถึง ผูมาเยือนหรือผูเยี่ยมเยือน โดยแยกออกเปน 2 ประเภท คือ  
 Tourists คือ นักทองเท่ียวท่ีคางคืน หรือโดยท่ัวไปใชคําวา “นักทองเท่ียว” คือผูเดินทางมา
เยือนช่ัวคราวท่ีพักอยูในประเทศท่ีมาเยือนต้ังแต  24 ช่ัวโมง (1 คืน) และไมมากกวา 60 วัน  
 Domestic Tourist หมายถึง นักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีคางคืนอาจเปนคนไทยหรือ
คนตางดาวท่ีอยูในประเทศไทยเดินทางมาจากจังหวัดท่ีอยูอาศัยปกติของตนไปยังจังหวัดอ่ืนๆ 
ระยะเวลาที่พํานักอยูไมเกิน 60 วัน  
 Excursionists หมายถึง นักทัศนาจรหรือนักทองเท่ียวท่ีไมคางคืน (Day Visitor) เดินทางมา
เยือนช่ัวคราวและอยูในแหลงทองเท่ียวมาเยือนนอยกวา 24 ช่ัวโมง และไมไดใชบริการสถานท่ีพัก
แรม ณ แหลงทองเท่ียวนั้นๆ เชน ผูท่ีเดินทางมากับเรือสําราญ (Cruise) โดยแยกตามลักษณะของ
นักทองเท่ียวไดในทํานองเดียวกัน คือ  
 International Excursionist หมายถึง นักทัศนาจรระหวางประเทศ 
 Domestic Excursionist หมายถึง นักทัศนาจรภายในประเทศ    
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 2.  อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมการบริการ ซ่ึงมีลักษณะของกระบวนการ
ผลิตเชนเดียวกับอุตสาหกรรมท่ัวไปกลาวคือ มี (ททท. กองวิชาการและฝกอบรม, ม.ป.ป. : 3-4)  

1)  โรงงานไดแก  อาณาบริเวณท่ีนักทองเท่ียวเดินทางมาเยือน เปนบริเวณท่ีเขาถึงได
ไมยาก มีสถานท่ีพักและบริการท่ีสะดวกพอสมควรสําหรับการพักอยูช่ัวคราว 

2)  วัตถุดิบ ไดแก ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีชักจูงใหนักทองเท่ียวสนใจมาชม 
3)  การลงทุนสรางโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนนหนทาง ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท 

มีการลงทุนสรางส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการตางๆ เชน ท่ีพัก รานอาหาร สถานพักผอน
หยอนใจ เปนตน 

4)  แรงงาน การใชแรงงานเพื่อสรางสาธารณูปโภค การผลิตสินคาและการบริการ 
5)  ผลิตผล บริการของธุรกิจท่ีประกอบกันเปนอุตสาหกรรมทองเท่ียว เชน โรงแรม 

ภัตตาคาร บริษัทนําเท่ียว เปนตน  
6)  การสงเสริมการขาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธใหผลิตผลเปนท่ีรูจักแพรหลายมี

การรณรงคใหเกิดความตองการซ้ือผลิตผลเหลานี้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ จะเห็นไดวา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดเปรียบอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตรงที่วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตจะไมส้ินเปลือง
สูญหาย หากมีการควบคุมปองกันดวยการวางแผนพัฒนาอยางมีระบบ ท้ังยังไมตองลงทุนดานการ
ขนสงเพื่อนําผลผลิตออกไปขาย แตผูซ้ือจะเดินทางมาซ้ือถึงท่ี จึงกลาวไดวาการทองเท่ียวเปน
อุตสาหกรรมท่ีลงทุนไมมาก แตผลตอบแทนสูงในระยะส้ัน 
 3. สินคาการทองเท่ียว   
 สินคาการทองเท่ียวเปนสินคามีลักษณะพิเศษ คือ เปนสินคาท่ีรวบรวมสินคาและ
บริการหลายประเภทเขาดวยกัน ท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม จะหมายถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประเพณี อัธยาศัยไมตรีของคนไทย สาธารณูปโภคประเภทตางๆ ฯลฯ สินคาท่ีเปน
องคประกอบเหลานี้ยังมีคุณสมบัติแตกตางกัน ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาในการจัดการท่ีแตกตางกัน
ดวย เชน 
 ประการแรก สินคาการทองเท่ียวท่ีเปนทรัพยากรธรรมชาติ มักมีคุณสมบัติเปนสินคา
สาธารณะ ซ่ึงปดกั้นมิใหผูใดเขาไปใชประโยชนไดยาก เชน ชายหาด น้ําตก ภูเขา และส่ิงแวดลอม
อ่ืนๆ ดังนั้น การควบคุมดูแลจึงทําไดยากกวาสินคาอ่ืนๆ ท่ีเปนของเอกชน และคาใชจายในการดูแล
รักษาก็จะตกเปนของสังคม กําหนดตัวบุคคล ท่ีจะรับภาระไดยาก 
 ประการท่ีสอง  ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของสาธารณูปโภคเปน
สวนประกอบท่ีสําคัญของสินคาการทองเท่ียว และตองลงทุนสูง ประเทศที่ลงทุนสูงในดานนี้ จะ
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สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวไดมาก แมจะไมมีสถานท่ีจูงใจนักทองเที่ยว เชน ประเทศสิงคโปร เปน
ตน 
 ประการท่ีสาม คนและวัฒนธรรมทองถ่ินนับเปนสวนประกอบสําคัญอีกประเภทหน่ึง 
โดยเฉพาะสําหรับ การทองเท่ียวท่ีไมเปนกลุม (non-mass tourism) ผูท่ีเกี่ยวของกับการผลิตสินคา
ประเภทหลังนี้มักจะไมไดรับผลประโยชนจากการทองเท่ียว ในบางกรณียังอาจไดรับผลเสียจากการ
ทองเท่ียวอีกดวย 

 2.2.3  ความสําคัญของการทองเท่ียว 
 การพิจารณาความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเท่ียวสามารถพิจารณาไดท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนี้  (สุวรรณชัย  ฤทธิรักษ, 2546 : 6) 
 ความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอเศรษฐกิจของประเทศ 

1.  การทองเที่ยวเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งในการสรางรายไดเขาประเทศ 
(Source of  Foreign Exchange) ไดเปนจํานวนมากตอเนื่องเสมอมา จนกระท่ังในป 2525 ก็สามารถ
สรางรายไดเขาประเทศไดเปนอันดับหนึ่ง เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจากการสงสินคาประเภทตางๆ 
ไปจําหนายในตางประเทศและครองลําดับความสําคัญอยูอันดับตนๆ ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
นอกจากนี้รายไดสุทธิในรูปเงินตราตางประเทศจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวยังมีสวนชวยให
ดุลการชําระเงินของประเทศจากอุตสาหกรรมทองเท่ียวยังมีสวนชวยใหดุลการชําระเงินของ
ประเทศเกินดุลอีกดวย 

2.  รายไดจากอุตสาหกรรมทองเท่ียวยังมีผลกระทบทวีคูณ (Multiplier Effect) ใน
การสรางรายไดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ซ่ึงจากการพัฒนาสํารวจติดตามประเมินผลของ
ทางทองเท่ียวแหงประเทศไทย พบวาจะทําใหผลผลิตสวนรวมของประเทศมีคาทวีกวาปกติประมาณ 
2 เทาตัว 

3.  การทองเท่ียวกอใหเกิดการหมุนเวียนและกระจายรายไดไปสูภูมิภาค เม่ือเกิด
การเดินทางทองเท่ียวเขาไปถึงแหลงทองเท่ียวในชนบท การพัฒนาความเจริญก็จะเขาไปถึงภูมิภาค
นั้นๆกอใหเกดิการสรางสรรคส่ิงใหมๆ ในทองถ่ิน เชน โรงแรม ภัตตาคาร รานคา ส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ มีผูลงทุนในหลายๆรูปแบบ ทําใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพอยางกวางขวาง เปน
การสรางรายไดสูประชาชนอยางแทจริง 

4.  การทองเท่ียวมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิตและนําเอาทรัพยากรของ
ประเทศ โดยเฉพาะของทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนในอัตราท่ีสูง ในรูปของการผลิตสินคา
พื้นเมือง และสินคาของท่ีระลึก ตลอดจนการบริการในทองถ่ินนั้นๆ 
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5.  การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีไมส้ินเปลืองวัตถุดิบ ผลผลิตขายไดทุกเวลาสุด
แลวแตความเหมาะสม และความสามารถของผูขาย 

6.  การทองเท่ียวชวยกระตุนใหเกิดการผลิตเปนวงจรหมุนเวียนในประเทศทําให
เกิดการสรางงาน สรางอาชีพของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม เปนการลดการวางงานลง
ประชากรมีรายไดเพิ่มข้ึน ซ่ึงสงผลใหรัฐบาลไดรับรายไดในรูปของภาษีอากรประเภทตางๆ 
 ความสําคัญของการทองเท่ียวตอสังคม  

1.  การทองเท่ียวมีสวนในการสงเสริมความสัมพันธของมนุษยชาติ กอใหเกิดสันติภาพ 
ความเปนมิตรไมตรี และความเขาใจอันดีระหวางเจาของบาน และผูมาเยือน 

2.  การทองเท่ียวมีบทบาทในการพัฒนา สรางสรรคความเจริญทางสังคมใหเกิดแก
ทองถ่ินทําใหมีการกอสรางส่ิงใหมๆ มีการลงทุนทางดานการผลิตเพื่อรองรับบริการแกผูมาเยือน
ทองถ่ินทําใหประชาชนมีรายไดจากการมีงานทํา จึงทําใหอยูดีกินดีมีความสุขโดยท่ัวกัน  

3.  การทองเท่ียวกอใหเกิดการอนุรักษฟนฟูมรดกทางวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 
กอใหเกิดความภาคภูมิใจ ความสํานึกและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษา
เอกลักษณของชาติ กอใหเกิดความรูสึกหวงแหน และรักผืนแผนดินท่ีอยูอาศัยของตน 

4.  การทองเท่ียวชวยขจัดปญหาความแตกตางระหวางเมืองกับชนบท ชวยขจัดปญหา
การหล่ังไหลและเคล่ือนยายเขามาหางานทําหรือเส่ียงโชคในเมืองของประชาชนในชนบท 

5.  การทองเท่ียวชวยใหประชาชนในชนบทรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รูจัก
ใชทรัพยากรในทองถ่ินมาผลิต และประดิษฐส่ิงของเคร่ืองใชในรูปของสินคาพื้นเมือง และของท่ี
ระลึกไวสําหรับผูมาเยือน เปนการหารายไดมาจุนเจือครอบครัวเพ่ิมข้ึน  

6.  การทองเท่ียวชวยสงเสริมการเรียนรู สรางสมประสบการณแกบุคคล อันเปนผลดี
ตอการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย  
 ความสําคัญของการทองเท่ียวตอการเมือง  

1.  การเดินทางทองเท่ียวกอใหเกิดภาพลักษณและความรูสึกถึงความมั่งคงปลอดภัย
ของสถานท่ีนั้น เพราะการท่ีมีนักทองเท่ียวเลือกเดินทางไปเยือนท่ีใดท่ีหนึ่งนั้นจะตองมีความ
ปลอดภัยเพียงพอ 

2.  การทองเท่ียวเปนวิถีทางท่ีมนุษยตางสังคมจะไดพบปะ รูจัก ทําความความเขาใจ
กัน การเดินทางไปมาหาสูกันภายในประเทศทําใหไดรูจัก คุนเคย รูปญหา พึ่งพาอาศัยกันเปนการ
สรางความสามัคคี สมานฉันทของคนในชาติ เสริมสรางความเขาใจอันดีท่ีจะนําไปสูความเปน
เพื่อนรวมโลกท่ีจะชวยสรางสรรคสัมพันธไมตรี และความสงบสันติสุขในโลก   
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2.2.4  ปจจัยทีส่งเสริมการทองเท่ียว  
 ผลผลิตของอุตสาหกรรมทองเท่ียว คือ บริการ ซ่ึงลูกคาจะเลือกซ้ือเม่ือเกิดความพึง
พอใจ ปจจัยท่ีมีผลใหเดินทางมาทองเท่ียว มีดังนี้ (ททท.กองวิชาการและฝกอบรม, ม.ป.ป. : 6–11) 
 1.  ทรัพยากรการทองเท่ียว (Tourism Resources) ประเทศไทยอุดมสมบูรณดวยทรัพยากร
การทองเท่ียว ทรัพยากรการทองเท่ียวซ่ึง หมายถึง ส่ิงดึงดูดใจใหผูคนเดินทางมาเยือนทองถ่ินนั้นๆ 
อันจะมีท้ังส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน รวมท้ังเทศกาลและงานประเพณี
ประจําปท่ีมีอยูในทองถ่ิน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
 1)  ประเภทธรรมชาติ เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสวยงามเกิดข้ึนตามธรรมชาติ
ไดแก  ภูเขน้ําตก ถํ้า น้ําพุรอน บอน้ํารอน เขตรักษาพันธุสัตว สวนสัตว อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน 
สวนรุกขชาติ ทะเล หาดทราย หาดหิน ทะเลสาบ เกาะ เข่ือน อางเก็บน้ํา แหลงน้ําจืด (หวย หนอง 
คลอง บึง)  
 2)  ประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถาน และศาสนา เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมี
ความสําคัญในทางประวัติศาสตร โบราณคดีหรือศาสนา ไดแก วัด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร 
ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ ศาสนสถาน กําแพงเมือง คูเมือง อนุสาวรีย  และอนุสรณสถาน  
 3)  ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เปนแหลงทองเท่ียวอีกรูปแบบ
หนึ่ง ในลักษณะของพิธี งานประเพณี ความเปนอยู วิถีชีวิต (เชน หมูบานชาวเขา สภาพชีวิตใน
ชนบท) ศูนยวัฒนธรรม สินคาพื้นเมือง ไร สวน พืช ผัก ผลไม และเหมือง  
 2.  ความปลอดภัย (Security) ในการตัดสินใจเลือกจุดหมายการเดินทางทองเท่ียวนักทองเท่ียว
จะคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินเปนประการสําคัญมาตรการรักษาความปลอดภัยจึง
ตองมีประสิทธิภาพและท่ัวถึงทุกแหลงทองเท่ียว  
 3.  โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructures) ประกอบดวยส่ิงอํานวยความสะดวกหลัก เชน 
ถนน สะพาน สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร ทาเรือ ไฟฟา ประปา ระบบส่ือสารท่ีทันสมัย 
เปนตน โดยปกติแลวรัฐจะเปนผูลงทุนจัดสรางโครงสรางพื้นฐาน เพื่อความสะดวกสบายของ
ประชาชนในทองถ่ินหรือหากเปนการลงทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ประชาชนในทองถ่ินก็ยัง
เปนผูท่ีไดรับประโยชนถาวร  
 4.  ส่ิงอํานวยความสะดวก (Facilities) เปนสถานท่ีหรือบริการท่ีสวนใหญเอกชนจะเปน
ผูจัดสรางหรือจัดหาไวบริการแกนักทองเท่ียว ในรูปของการประกอบการทางธุรกิจ แตก็มีบริการ
ของรัฐอยูในบางสวนดวยดังนี้  
 การคมนาคม เม่ือผู ซ้ือเดินทางมาซ้ือบริการถึงท่ีผลิต การคมนาคมขนสงท้ังจาก
ตางประเทศ และภายในประเทศจะตองสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยท้ัง 3 ทาง คือ ทางบกมีถนนท่ี
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พาหนะตางๆ ผานเขา–ออกไดสะดวกหรือมีบริการรถไฟ ทางนํ้ามีทาเทียบเรือและอุปกรณอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ทางอากาศมีทาอากาศยานทันสมัย มีสายการบินมาลงมาก  
 พิธีการเขาเมืองและบริการขาวสาร มีการผอนคลายระเบียบพิธีการเขาเมืองใหสะดวก 
รวดเร็ว มีบริการใหขาวสาร บริการจองท่ีพัก บริการขนสงสูท่ีพัก เปนตน  
 ท่ีพัก มีโรงแรมระดับตางๆ ใหเลือก มีอัตราคาท่ีพักทีเหมาะสมกับคุณภาพ สะอาด และ
มีบริการตามมาตรฐานสากล 
 รานอาหาร นอกจากจะมีอาหารใหเลือกหลายชนิดแลว ยังจะตองถูกสุขลักษณะ มี
บริการท่ีสุภาพ และมีการกําหนดราคาอาหารใหแนนอน 
 บริการนําเท่ียว มีบริการจัดนําเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียวตางๆ โดยมีมัคคุเทศกท่ีมี
ความรูความเขาใจท่ีถูกตอง มีอัธยาศัยไมตรี และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
 5.  สินคาของท่ีระลึก (Souvenirs) จะตองมีการควบคุมคุณภาพ กําหนดราคา รวมท้ัง
การสงเสริมการใชวัสดุพื้นบาน การออกแบบท่ีมีเอกลักษณ การบรรจุหีบหอท่ีสวยงาม 
 6.  การโฆษณา การเผยแพรและการประชาสัมพันธ (Advertising and Public Relation) เปน
ปจจัยสําคัญตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียว เปนกรรมวิธีจะทําใหแหลงทองเท่ียวของเรา
เปนท่ีรูจักและสนใจของนักทองเท่ียวท้ังจากตางประเทศและภายในประเทศ  
 7.  ภาพลักษณ (Image) เปนตัวกําหนดกลุมนักทองเท่ียว หากมีภาพลักษณวาเปนดิน
แดงแหงความฝนของผูชาย นักทองเที่ยวท่ีสนใจก็จะเปนกลุมชายนักสนุก จึงควรของประเทศ 
ประเทศไทยอุดมดวยมรดกทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เปนดินแดนแหงความ
เพลิดเพลินในการจับจายท้ังสินคาพื้นเมืองและสินคาปลอดอากร 
 การทองเท่ียวนั้นมีปจจัยหลายอยางเปนองคประกอบ  แตองคประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญ
ดานการทองเท่ียว มี 4 ประการ (ทวีศักดิ์  ทิพยมหิงษ, 2544 : 18 – 19) คือ  
 ประการท่ี 1  ส่ิงดึงดูดใจ (Attractions) ส่ิงดึงดูดใจดานการทองเที่ยว มีองคประกอบท่ี
สําคัญ 4 ประการ ไดแก แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ และ
การใหความบันเทิง  
 ประการท่ี 2  ส่ิงอํานวยความสะดวก (Facilities) ไดแก ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ใน
การเดินทางทองเที่ยว เชน การเดินทาง ท่ีพัก อาหาร บริการตาง ๆ ลวนเปนส่ิงจูงใจท้ังส้ิน มิล 
(Mill.) กลาวถึงส่ิงอํานวยความสะดวกในการทองเท่ียวนั้นมี 4 ประการ คือ ท่ีพัก รานอาหารและ
เคร่ืองดื่ม สถานบริการ เชน รานขายของท่ีระลึก รานซักรีด สถานท่ีนันทนาการ และปจจัยพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ  
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 ประการท่ี 3  การขนสง (Transportation) การขนสงเปนปจจัยที่สําคัญมากในการนํา
นักทองเที่ยวไปยังแหลงทองเท่ียว การขนสงท่ีรวดเร็ว สะดวกสบาย และปลอดภัย ถนนหนทาง 
ระบบการจราจรที่ดี ประหยัด ประเทศหน่ึงอาจรวดเร็ว แตไปเสียเวลาเพราะระบบการจราจรที่ติดขัด
ทําใหเกิดความไมสะดวก ถือวายังเปนส่ิงบกพรองท่ีควรแกไข 
 ประการที่ 4  การตอนรับ (Hospitality) เปนส่ิงสําคัญมาก เพราะนักทองเท่ียวท่ีตองการ
กลับไปยังสถานท่ีเดิม เกิดจากความประทับใจในการตอนรับของประชาชนหรือพนักงานบริการ
ในพื้นท่ีมากกวาธรรมชาติของแหลงทองเท่ียว 

2.2.5  ประเภทของการทองเท่ียว 
 1.  การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 นักทองเท่ียวท่ีปรารถนาจะเรียนรูศิลปะวิทยาการท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติตางๆ ใน
สถาบันหรือสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียง หรือในประเทศท่ีมีวัฒนธรรมเปนท่ีนาสนใจของเขา ก็จะ
ทองเท่ียวไปยังประเทศน้ันๆ เพื่อศึกษาพิจารณาชีวิตความเปนอยูในแงมนุษยวิทยาและสังคมวิทยา 
เพื่อชมโบราณสถานท่ีเกี่ยวโยงกับขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร เพื่อติดตามความเจริญทางวัตถุและ
เทคโนโลยีปจจุบัน เพื่อชมส่ิงศิลปะนานาพรรณในหอศิลป เพื่อนมัสการศูนยศาสนาท่ีสําคัญๆ  เพื่อ
รวมปฏิบัติในงานมหกรรมและงานฉลอง เพื่อชมการแสดงทางศิลปะคร้ังสําคัญๆ เชน ดนตรี ละคร 
การเดินทางโดยมีเหตุจูงใจดังกลาวเรียกวาเปนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 2.  การทองเท่ียวเพื่อการกฬีา แบงเปน 2 ชนิด 
      1)  การทองเท่ียวเพื่อไปชมการแขงขันกีฬาคร้ังใหญๆ ของโลก การแขงขันกีฬาเหลานี้
นอกจากจะดึงดูดพวกนักกีฬาที่เกี่ยวของใหไปชม บางทีผูติดตามและผูสนใจยังตามไปชมกันมากกวา
นักกีฬาท่ีไปแขงขันเสียอีก การแขงขันกีฬาประจําปในประเทศไทย ซ่ึงยายสถานที่แขงขันไปตาม
เมืองใหญๆ นับเปนการสงเสริมการทองเที่ยวอยางสําคัญ โดยผูจัดกีฬาแหงชาติอาจไมรูตัวหรือไม
ตั้งใจ และไมวาจะเปนการแขงในประเทศหรือระหวางประเทศมักจะมีการแขงชิงกันเปนเจาภาพ 
เพราะไดเล็งเห็นประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีจะไดเจาภาพ และไดเล็งเห็นประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีจะ
ไดจากการที่คนจํานวนมากไปรวมเลนกีฬาและไปชมกีฬา 
      2)  การทองเท่ียวเพื่อไปเลนกีฬายังถ่ินท่ีมีการเลนกีฬาชนิดนั้นๆ เชนในฤดูหนาวซ่ึง
มีหิมะตกมากก็ไปเลนสกี พนฤดูมรสุมก็เปนเทศกาลเลนเรือใบ ใบหนารอนก็เปนฤดูปนเขา และใน
ฤดูกาลอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม นักทองเท่ียวก็จะเขาปายิงสัตว ตกปลา ข่ีมา แมแตขับรถเท่ียวเลนโดยไมมี
จุดหมายปลายทาง จะเห็นไดวาประเทศท่ีมีภูมิประเทศท่ีเหมาะสําหรบใหนักทองเท่ียวไดไปเลน
กีฬาเหลานี้ไดเปรียบในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนอยางมาก  
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 3.  การทองเท่ียวเพื่อธุรกิจ 
 การทองเที่ยวเพื่อประกอบธุรกิจไมนาจะนับเขาเปนการทองเที่ยว เพราะขัดปจจัยท่ี
กลาววาการทองเท่ียวตองเปนการกระทําอยางเสรีและมีความตั้งใจท่ีจะทองเท่ียว ถาถือเครงตาม
ทฤษฎีก็นาจะเปนเชนนั้น แตท่ีเปนขอเท็จจริงนักทองเท่ียวเพื่อธุรกิจแทบทุกคนก็ไดเจียดและจัด
เวลาใหเหลือไวสําหรับการทองเท่ียวแทๆ ดวย อาจะเปนเวลาที่วางจากการปฏิบัติธุรกิจประจําวัน 
หรือถือโอกาสอยูทองเท่ียวตออีก 2–3 วัน เม่ือส้ินคาบปฏิบัติธุรกิจแลว แตในดานเศรษฐกิจของ
วิสาหกิจการทองเท่ียวแลว นักทองเท่ียวทางธุรกิจไดนําเงินตราตางประเทศมาท้ิงไวในประเทศเจา
บานมากเทาๆ กับนักทองเท่ียวประเภทอ่ืนๆ นอกจากนั้น ถาเปนธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการเจรจาซ้ือขาย
สินคา การชมนิทรรศการสินคา หรือเทคโนโลยี ก็เรียกวาเปนการสงเสริมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของ
ประเทศเจาบานโดยตรง 
 4. การทองเท่ียวเพื่อการประชุม สัมมนา 
 ปจจุบันมีองคการ คณะกรรมาธิการ สมาคม สหภาพ ฯลฯ ท้ังในประเทศและตางประเทศ
มากหลาย การเดินทางเพ่ือการประชุม สัมมนา ฯลฯ ไดสงเสริมใหมีการทองเท่ียวข้ึนอยางมากมาย 
จนองคการ IUOTO เดิมเห็นสมควรท่ีจะจัดนักทองเท่ียวเพ่ือการประชุม สัมมนา ฯลฯ ไวตางหาก
อีกพวกหนึ่ง ตามสถิติของ IUOTO ปรากฏวา ใน ค.ศ.1967 มีการประชุมประเภทตางๆ ระดับโลก
ถึง 3,500 แหง และการประชุมดังกลาวมีทางโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนอีกอยางมากและอยางรวดเร็ว ในการ
จัดระเบียบวาระการประชุมท้ังหลายเหลานี้เกือบจะไมมีการยกเวน ผูจัดจะตองมีรายการนําเท่ียว
อยางนอย 1 คร้ัง ทําใหผูเขาประชุมและผูติดตามกลายเปนนักทองเท่ียวสมบูรณแบบทีเดียว 
 5.  การทองเท่ียวเพื่อการศึกษา 
 องคการ International Union of Official Travel Organization (IUOTO) ไดจัดจําพวก
การทองเท่ียวไวเพียง 5 ประเภท แตทุกวันนี้มีการทองเท่ียวอีกประเภทหนึ่งซ่ึงอาจไมอยูในประเภท
หนึ่งประเภทใดโดยเฉพาะ บุคคลที่เดินทางไปตางประเทศเพื่อทําการวิจัยในดานสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา และอยูในประเทศนั้นเปนเวลานับเดือน ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยท่ีไดสิทธิหยุดพัก 
sabbatical leave แลวเดินทางไปสอนในมหาวิทยาลัยในตางประเทศ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหนึ่ง
มหาวิทยาลัยใดโดยเฉพาะท่ีมหาวิทยาลัยสงไปเปนกลุมกอนใหเรียนวิชาพิเศษในตางประเทศ มีมาก
ในประเทศฝร่ังเศสและเยอรมัน ในประเทศไทยมีนักศึกษาวิทยาลัย St.Olaf  ในมลรัฐมินเนสโซตา 
มาเรียนท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตลอดภาคการเรียน 3–4 เดือน พวก
นักเรียนไดรับทุนแลกเปล่ียน เชน American Field Service พวกหนวยอาสาสมัครของอเมริกา ของ
อังกฤษ ของคานาดา ของฝร่ังเศส พวกท่ีไดรับเชิญใหไปดูงานไปประเทศท่ีพัฒนาแลวพวกนัก
บรรยายอาชีพท่ีทองเท่ียวเปนหมูคณะเพื่อบรรยายลัทธิและวิชาการตาง ๆ และท่ีใหมท่ีสุดคือท่ี
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เกาหลี และฮองกง กําลังจะเปดการสอนวิชากังฟู และวิชาวิปสสนาข้ึนเปนหลักสูตรส้ันๆ 3–4 
สัปดาห นักศึกษาท่ีเดินทางไปศึกษาตางประเทศท้ังหมดท้ังส้ินเหลานี้นับเปนนักทองเท่ียวจํานวน
มหาศาลทีเดียว นอกจากนี้นักทองเท่ียวประเภทนี้เปนพวกท่ีนําเงินตราตางประเทศมาใหแกประเทศ
เจาบานมากกวาประเภทอ่ืนใด เพราะนักทองเท่ียวท่ีจะตองเขาไปอยูในประเทศเจาบานนานกวา
นักทองเท่ียวประเภทอ่ืนใดท้ังส้ิน ไมนับเปนวันหรือสัปดาห แตหากนับเปนเดือนหรือเปนปทีเดียว 
 6.  การทองเท่ียวเพื่อเพศรส (Sex Tour)  
 การทองเท่ียวไปไหนๆ เพื่อหาความเพลิดเพลินทางเพศรสอยางโจงแจงไมมี การทองเท่ียว
ไปไหนตอไหนของนักทองเท่ียวชายโดยมีเจตนารมณแฝงอยูในอันท่ีจะหาความเพลิดเพลิน เชิงเพศรส 
มีมาชานานแลว นักมานุษยวิทยาสันนิษฐานวากิจกรรมโสเภณีมีมาพรอมๆกับอารยธรรมของคน และ
เกิดมีข้ึนในชุมชนท่ีมีคนเดินทางผาน กิจกรรมโสเภณีซ่ึงตรงกับคําวา prostitution ในภาษาอังกฤษ 
หมายถึงการกระทําใหเพศตรงขามไดรับสุขารมณเชิงเพศรส โดยผู กระทําไดคาจางตอบแทนเปนเงิน
หรือเปนส่ิงของและโดยฝายผูกระทํามิไดมีอารมณเชิงใครแนบติดอยูดวย ในคาบแหงการเปนคน
รอนเรพเนจรไมมีโสเภณี แตมีคนสําสอน โสเภณีเพิ่งมีข้ึนเม่ือคนสรางบานแปลงเมืองอยูอยางถาวร
แลว และแลวก็มีบุคคลกลุมอ่ืนเดินผานดังไดกลาวแลว ถาผูเดินทางผานไปนักทองเท่ียวตามนัย
ปจจุบันกิจกรรมโสเภณีเพื่อนักทองเท่ียวก็มีมานับหม่ืนปแลว (ตุย ชุมสาย, ม.ล และญิบพัน  พรหม
โยธี, 2547 : 60 ) 
 สําหรับประเภทการทองเท่ียวจังหวัดนาน นาจะเปนการทองเท่ียว ตอไปนี้   
 1. การทองเท่ียวเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง 
 2. การทองเท่ียวเพื่อพักผอน 
 3. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

2.2.6  ปจจัยทีมี่ผลตอการตัดสินใจในการทองเท่ียว 
 ฉลองศรี  พิมลสมพงศ (2542) กลาววา ปจจัยท่ีทําใหบุคคลตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว
ประกอบดวย 
 1.  เงิน หรือคาใชจาย ซ่ึงเปนส่ิงแรกท่ีผูเดินทางทองเท่ียวจะตองคิดทันที เพราะการเดินทาง
ทองเท่ียวไมวาจะไกลหรือใกลจําเปนตองใชเงินไมวาจะมากหรือนอย เพ่ือเปนคาใชจายในดานตางๆ 
เชน คาพาหนะ คาท่ีพัก คาอาหาร คาบริการสําหรับส่ิงอํานวยความสะดวก และการใชจายซ้ือของ 
เปนตน  
 2.  เวลา เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญสําหรับผูเดินทางทองเท่ียว เพราะแตละบุคคลยอมอยูใน
สถานภาพทางการประกอบอาชีพแตกตางกัน บางคนอาจใชเวลาวันหยุดสุดสัปดาห เพ่ือการทองเท่ียว 
แตบางคนอาจจะตองรอถึงปดภาคเรียน หรือบางคนอาจใชเวลาหลังชวงชีวิตทํางานเพื่อการทองเท่ียว 
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แตบางคนอาจจะตองรอถึงปดภาคเรียน หรือบางคนอาจใชเวลาหลังชวงชีวิตทํางานเพื่อการทองเท่ียว 
เปนตน  
 3.  ความตั้งใจที่จะไป ปจจัยขอนี้เกิดจากเหตุผล และความรูสึกนึกคิดสวนตัวอยางแทจริง 
การมีเงินและมีเวลาคงไมสามารถกระตุนใหเกิดการทองเท่ียวได นักทองเท่ียวอาจถูกกระตุนไดจาก
ส่ิงตางๆ เชน ความตองการที่จะเดินทางทองเท่ียว การเก็บรวบรวมขอมูลการทองเท่ียว การเสริมสราง
ทัศนคติท่ีดีใหเห็นคุณคาของการทองเท่ียว ปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง 
ฤดูกาล ส่ิงอํานวยความสะดวกความปลอดภัยและภาพพจนทางการทองเท่ียว เปนตน ส่ิงเหลานี้ทํา
ใหความต้ังใจท่ีจะเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา 
 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการทองเท่ียวจะทําใหผูวิจัยไดทราบถึง
เหตุผลท่ีนักทองเท่ียวเลือกเดินทางทองเท่ียวจังหวัดนานเพราะเหตุใด 
 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวไทย (2550) ไดกลาวถึง การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพัฒนาประเทศ  โดยอาศัยการทองเท่ียวเปนกลไกขับเคล่ือนเพื่อกอใหเกิดกระแสแหงการ
ไหลเขาของเงินตราตางประเทศอันสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ  ตลอดจน
ประเทศชาติเกิดความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจในท่ีสุด  ซ่ึงเนนการพัฒนาและจัดการการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนเพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน  ภายใตประเด็นการวิจัยของ
องคประกอบทางการทองเท่ียวตาง ๆ ดังนี้  
 1.  ท่ีพัก (Accommodation) หมายถึง สถานท่ีจัดไวเพื่อใหคนเดินทางหรือนักทองเท่ียว
ไดเขาพักพรอมการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ซ่ึงปจจุบันธุรกิจท่ีพักไดพัฒนาเร่ือยมาโดยมีรูปแบบ
การจัดบริการตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาอยางสูงสุด มีการบริหารงานในระบบ
เครือขายท้ังในรูปของเครือขายทองถ่ินและเครือขายระหวางประเทศมากข้ึน ท้ังนี้การพัฒนาธุรกิจท่ี
พักรูปแบบตาง ๆ ยังเปนแรงผลักใหมีการแขงขันกันสูงข้ึนท้ังระบบมาตรฐานการบริการท่ีสูงข้ึนและ
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอมควบคูกับการบริหารจัดการท่ีเอ้ือประโยชนตอนักทองเท่ียว ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติและความยั่งยืนของการทองเท่ียวมากยิ่งข้ึน เชน โรงแรม รีสอรท บูติกโฮเทล 
บังกะโล เกสทเฮาท โฮมสเตย โมเทล ลอรจ เปนตน  
 2.  การคมนาคม (Accessibility) เปนอีกองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญ เนื่องจากมีบทบาท
ในการเคล่ือนยาย นักทองเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียวตาง ๆ  ท่ัวโลก ซ่ึงการคมนาคมในปจจุบันได
ถูกพัฒนาใหสามารถตอบสนองการเดินทางทองเท่ียวไดหลายรูปแบบ เชน ธุรกิจการบิน การ
เดินเรือ และการคมนาคมขนสงทางรถยนต รถโดยสาร รถไฟ รถไฟฟา เปนตน  
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 3.  สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) หมายถึง ทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่สามารถดึงให
นักทองเท่ียวเดินทางไปทองเท่ียวได เชน ส่ิงดึงดูดใจประเภทวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ไดแก ทะเล ภูเขา น้ําตก เกาะ แมน้ํา หาดทราย ฯลฯ ส่ิงดึงดูดใจน้ีหมายรวมถึง ส่ิงดึงดูดใจที่เกิดจาก
การเปล่ียนแปลงหรือมีความโดดเดนและเปนท่ีสนใจกวาแหลงอ่ืนๆ เชน ทะเลหมอก ทะเลแหวก 
บอน้ําพุรอน เปนตน 
 4.  ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenity) หมายถึง ส่ิงที่จัดข้ึนเพ่ือใหเอ้ือประโยชนและ
อํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว เชน ถนน ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท แผนท่ี อินเตอรเน็ต ศูนย
ใหขอมูลทางการทองเท่ียวระบบปองกันความปลอดภัยทางทะเล เปนตน 
 5.  กิจกรรมตางๆดานการทองเท่ียว (Activity) หมายถึง ผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวท่ีถูก

สรางข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและดึงดูดใหเกิดการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวมากยิ่งข้ึน

นอกเหนือจากการไปเยี่ยมชมแหลงทองเท่ียวเทานั้น โดยรูปแบบของกิจกรรมตางๆ จะแตกตางกนัตาม

ประเภทของแตละแหลงทองเท่ียว ไดแก กิจกรรมการทองเท่ียวทางธรรมชาติ เชน การเดินปา การ

นั่งชาง การดูนก ฯลฯ กิจกรรมการทองเท่ียวทางทะเล เชน การดําน้ํา การตกปลา เปนตน 

 

ภาพท่ี 2.1 : องคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 
 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวท่ีผูวิจัยนํามาใชเปน
แนวทางในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ดานส่ิงดึงดูดใจ (แหลงทองเท่ียว ภูเขา น้ําตก วัด พิพิธภัณฑ) ดาน
ส่ิงอํานวยความสะดวก (ศูนยบริการนักทองเท่ียว ไฟฟา น้ําปะปา ที่จอดรถ) ดานการคมนาคม และ
ดานท่ีพัก 
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2.4  แนวคิดเก่ียวแรงจูงใจ 
2.4.1  ความหมายของแรงจงูใจ 

 การตัดสินใจทองเท่ียวหรือการตัดสินใจซ้ือบริการ  เปนสวนหน่ึงของพฤติกรรมของ
ผูรับสารท่ีตองมีสาเหตุใหเกิด  ซ่ึงการเกิดข้ึนนั้นจะตองมีส่ิงจูงใจหรือแรงจูงใจ  โดยเปนพฤติกรรม
ท่ีมีเปาหมาย  ดังนั้น  จึงควรเขาใจถึงความหมายของแรงจูงใจกอน 
 พิบูลย  ทีปะปาล (2545) แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง สภาวะท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคล
ท่ีจะกระตุนผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุงไผสูเปาหมายอยางใดอยางหน่ึง ส่ิงจูงใจท่ีจะเปน
จุดเร่ิมตนผลักดันใหแสดงพฤติกรรมตามลําดับข้ันตอน ประกอบดวย แรงขับ (Drive) แรงกระตุน
(Urge) ความปรารถนา หรือความตองการ (Wish or Desire) 
 ปราโมชน  รอดจํารัส (2549) แรงจูงใจเปนสภาวะใดๆ หรือแรงผลักภายในท่ีไมสามารถ
สังเกตเห็นไดท่ีไปกระตุนหรือผลักดันใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมาผูท่ีไดรับแรงจูงใจจะ
รวมในกิจกรรมดวยความกระตือรือรน ผลของพฤติกรรมจะมีประสิทธิภาพสูงถาเปรียบเทียบกับ
พฤติกรรมท่ีไมไดรับแรงจูงใจ แรงจูงใจเปนส่ิงเราท่ีเกิดภายในตัวของบุคคลและผลัดดันใหเกิดการ
กระทําข้ึน 
 สรุป “แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะใดๆ ท่ีกระตุน หรือปลุกเราใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมา โดยมีจุดมุงหมายตางๆ และดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายนั้น ซ่ึงแตละคนจะมีแรงจูงใจ
ตางกันข้ึนอยูกับประสบการณ การเรียนรู ตลอดจนทัศนคติ” 
 สุรีรัตน  เตชาทวีวรรณ (2545 : 71) กลาวไววา แรงจูงใจท่ีกอใหเกิดพฤตกิรรมการตัดสินใจ
ในการเดินทางของนักทองเที่ยว ประกอบดวยองคประกอบพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ  
 1.  ส่ิงกระตุนความตองการในการทองเท่ียว หมายถึง ส่ิงจูงใจตางๆของสถานท่ีทองเท่ียวหรือ
ชวงเวลาที่จูงใจใหนักทองเท่ียวตัดสินใจไปได 
 2.  ส่ิงกล่ันกรองความตองการ คือ ส่ิงตางๆที่ทําใหความถูกตองการถูกระงับทําใหนักทองเท่ียว
มีความรูสึกตอการเดินทางลดนอยลง เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ (รายไดลดลง คาเงินท่ีเปล่ียนแปลง) 
ปจจัยทางสังคม (กลุมอางอิง ทัศนคติทางวัฒนธรรม) ปจจัยทางดานจิตวิทยา (ความเส่ียงทางการ
ทองเท่ียว)  
 3.  ส่ิงกระทบ หมายถึง ขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีนักทองเท่ียวไดรับทางตรงและทางออมจาก
แหลงขอมูลหรือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการสงเสริมการขายซ่ึงสงผลใหนักทองเท่ียวเกิด
พฤติกรรมทางการเรียนรูทัศนคติและมองภาพของแหลงทองเท่ียวนั้นแตกตางออกไป 
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 4.  บทบาทของนักทองเท่ียว หมายถึง สถานภาพของนักทองเท่ียวที่แตกตางกันใน
สถานการณหรือชวงเวลาท่ีแตกตางกันและสงผลใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจหรือรูปแบบการ
ทองเท่ียวนั้นแตกตางออกไป เชน นักทองเท่ียวนักศึกษา นักทองเท่ียวหัวหนาครอบครัว 
 ส่ิงกระตุนทางการทองเท่ียว หมายถึงส่ิงตางๆอันเปนสาเหตุใหนักทองเท่ียวเกิดความ
สนใจตองการท่ีจะเดินทางหรือวางรูปแบบที่ใชเพื่อการทองเท่ียวหรือเปนส่ิงท่ีกําหนดรูปแบบ
พฤติกรรมในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวใหมีความแตกตางกัน ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภทคือ  
 1.  ส่ิงกระตุนท่ีเกิดภายในของนักทองเท่ียว ไดแก ส่ิงกระตุนทางดานจิตใจ ทางดานรางกาย 
ทัศนคติ ความรูสึก เปนตน  
 2.  ส่ิงกระตุนท่ีเกิดจากภายนอก เชน การใหบริการการทองเท่ียว ส่ิงอํานวยความสะดวก
การทองเท่ียว ส่ิงดึงดูดใจทางดานการทองเท่ียว ความปลอดภัยในดานการทองเท่ียว เปนตน  
 สําหรับแรงจูงใจของนักทองเท่ียว พบวา การเดินทางทองเที่ยวมีท้ังแรงผลัก(Push 
Factors) ท่ีทําใหนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียว และในขณะเดียวกันการตัดสินใจเลือกเดินทางไป
ยังจุดหมายปลายทางการทองเท่ียวนั้นก็ข้ึนอยูกับ(Pull Factors) ดังนี้ 
 สุรีรัตน เตชาทวีวรรณ (2545) กลาววาแรงจูงใจหรือส่ิงกระตุน ใหคนเดินทางเปนส่ิง
สําคัญท่ีแสดงใหเห็นความตองการของนักทองเท่ียววาเดินทางเพื่ออะไร และคาดหวังท่ีไดรับ
ผลิตภัณฑบริการรูปแบบใด  เม่ือนําทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยามาประยุกตกับการทองเท่ียว
แรงจูงใจท่ีทําใหคนเดินทางอาจจําแนกได 2 ประเภท คือ 
 1.  ปจจัยผลัก (Push Factor) หมายถึงความรูสึก ความตองการที่เกิดข้ึนภายในตัวบุคคล
และกระตุนใหคนมีความตองการที่จะเดินทางซ่ึงมาสโลวไดกลาวถึงเร่ืองปจจัยผลักวา คนจะมี
พฤติกรรมแสดงออกการตางๆเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ดังนั้นความตองการท่ีแตกตาง
ของนักทองเท่ียวแตละคนจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีกําหนดพฤติกรรม การแสดงออกของนักทองเที่ยว
ดังนี้  
 1)  นักทองเท่ียวสวนใหญตองการที่จะผอนคลายความเครียด และไดรับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ความบันเทิง ซ่ึงเปนการตอบสนองทางกาย 
 2)  นักทองเท่ียวบางคนเดนิทางทองเท่ียวเพ่ือไดยนิ ไดเห็น ไดลองส่ิงแปลกใหม ของ
สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ และไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการท่ีมีคุณภาพเยีย่มเพือ่สะสม
ประสบการณท่ีเสริมสรางความเช่ือม่ันและศักดิ์ศรีของตน 
 3)  นักทองเท่ียวบางคนนิยมเดินทางสํารวจทองถ่ินตางๆ ดวยตนเองไมสนใจวาทองถ่ิน
นั้นจะมีส่ิงอํานวยความสะดวกและอยูใกลเมืองหรือไม นักทองเท่ียวกลุมนี้จะเรียนรูหรือพยายามทํา
ความรูจักเขาใจวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยู ของคนในทองถ่ินนั้น และมักจดจําหรือบันทึก
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ประสบการณและความสําเร็จของตน นักทองเที่ยวแตละคนมีพฤติกรรมท่ีไมเหมือนกันและ
นักทองเท่ียวคนหนึ่งๆก็อาจมี 
 2.  ปจจัยดึง (Pull factor) หมายถึง ปจจัยท่ีอยูภายนอกตัวบุคคลซ่ึงสงเสริมหรือดึงดูดให
คนเดินทางไปท่ีตางๆไดแก  
 1)  นักทองเท่ียวตองการพาหนะเดินทาง ท่ีพัก สถานท่ีทองเที่ยว รานอาหารที่ปลอดภัย
และสะอาด ผูบริการท่ีจริงใจขอมูลตางๆท่ีถูกตองซ่ึงจะทําใหนักทองเท่ียวปลอดภัยและม่ันคง 
 2)  นักทองเท่ียวคาดหวังวาจะใหผูบริการทักทายหรือใหความสําคัญกับการปรากฏ
ตัวของตนอยูเสมอ และคาดหวังวาใหผูบริการจดจําช่ือ นามสกุล ขอมูลสวนตัวของตนไดอยาง
ถูกตอง เพราะแสดงถึงเปนการยอมรับและยกยองนับถือในสังคมนั้นๆ 
 3)  ปจจัยทางเศรษฐกิจ ประเทศใดที่มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดียอมเอื้ออํานวยใหคน
ในประเทศท่ีมีสภาพทางเศรษฐกิจ ท่ีดียอมเอ้ืออํานวยใหคนในประเทศนั้นมีอํานาจทางการซ้ือสูง 
และมีโอกาสเดินทางไปยังสถานท่ีตางๆ ไดมาก 
 4)  ปจจัยทางภูมิศาสตร นักจิตวิทยาหลายทานไดใหขอคิดทางพฤติกรรมมนุษยไววา 
คนมักแสวงหาส่ิงท่ีตนเองไมมี หรือแสวงหาส่ิงท่ีแตกตางไปเพ่ือชดเชยส่ิงท่ีตนไมมี จากหลักจิตวิทยา
นี้กลาวไดวา ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกตางไปจากประเทศของตน สามารถดึงดูด
ใหคนเดินทางได และขอคิดดังกลาวอาจนํามาประยุกตไดกับแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยทางภูมิศาสตร
ไดวานักทองเท่ียวจะนิยมเดินทางไปสถานที่ทองเท่ียวท่ีมีลักษณะภูมิอากาศท่ีแตกตางกันจากประเทศ
ของตนเพื่อเรียนรูประสบการณท่ีแตกตางกันออกไป หรือเพื่อหาส่ิงชดเชยในส่ิงท่ีตนไมมี ลักษณะ
ทางภูมิศาสตรจึงเปนปจจัยดึงท่ีสําคัญ ท่ีทําใหนักทองเท่ียวเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีมีลักษณะ
แตกตางจากประเทศหรือทองถ่ินตน 
 5)  ปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรมและบรรทัดฐานของสังคมใดสังคมหนึ่งกําหนด
คานิยมในการเดินทางของคนในสังคมน้ันในขณะเดียวกันวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีงาน
เทศกาลประวัติศาสตร สามารถเปนส่ิงดึงดูดท่ีทําใหคนในสังคมอ่ืนเดินทางมายังทองถ่ินของตนได 
 6)  ปจจัยทางการเมือง ประเทศใดที่มีสภาวการณที่มั่นคงยอมเอื้ออํานวยใหคนใน
ประเทศอ่ืนเดินทางมายังประเทศตนไดและในขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาลอาจก้ันหรือสงเสริม
ใหคนเดินทางไปประเทศอ่ืนไดเชนกัน 
 7)  ปจจัยทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการส่ือสารการคมนาคม
โครงสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากความลํ้าหนาทาง
เทคโนโลยีของบางประเทศท่ีสามารถเปนส่ิงดึงดูดใจนักทองเท่ียวได 
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2.4.2  องคประกอบของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ ประกอบดวย 

 1.  ภาวะท่ีมีแรงจูงใจ (Motivation States) 
           1)  พฤติกรรมท่ีถูกเราดวยเหตุแรงจงูใจ (Motivation Behavior) 
           2)  ภาวะท่ีเกดิความสมปรารถนา (Satisfaction) 

 แรงจูงใจท่ีเปนความตองการนี้ อาจเกิดข้ึนมาจากส่ิงเราภายในหรือภายนอกก็ได 
กลาวคือ 
 (1)  แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคลเอง
มีผลกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เชน ความอยากรูอยากเห็น ความคาดหวัง 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ การมองเห็นคุณคา  
 (2)  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายนอกบุคคล 
มีผลกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง ตัวอยางแรงจูงใจภายนอก ท่ีทําใหบุคคล
เกิดการเปดรับส่ือ เชน ชอบในรูปแบบของนิตยสาร ตองการรวมสนุกในการชิงรางวัลของนิตยสาร 
เปนตน 

2.4.3  ประเภทของแรงจูงใจในการตัดสินใจทองเท่ียว 
 ดังท่ีกลาวมาแลววา พฤติกรรมทุกชนิดของคนเราน้ันเร่ิมตนจากแรงจูงใจ ดังนั้น การ
ตัดสินใจทองเท่ียวของนักทองเท่ียว ยอมเปนการสมควรที่เราจะตองทราบถึงมูลเหตุจูงใจหรือแรง
กระตุนในการซ้ือบริการของนักทองเท่ียวเสียกอน  นักวิชาการตางก็พยายามท่ีจะจําแนกแรงจูงใจไว
หลายประเภท  แตในท่ีนี้จะขอกลาวเฉพาะประเภทใหญๆ 5 ประเภทท่ีสําคัญดังนี้ (พิบูลย ทีปะปาล, 
2545) 
 1.  แรงจูงใจท่ีเกิดจากตัวผลิตภัณฑ (Product Buying Motivates) 
 2.  แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล (Rational Buying Motivates) 
 3.  แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ (Emotional Buying Motivates) 
 4.  แรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถัมภรานคา (Patronage Buying Motivates) 
 5.  แรงจูงใจท่ีเกิดจากการส่ือสาร (Communication Buying Motivates) 
 สรุป แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ ทําใหผูวิจัยไดทราบเหตุผลในการเดินทางมาทองเท่ียว
ของนักทองเท่ียว ไดทราบวัตถุประสงค ท่ีเดินทางมาทองเท่ียว ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการศึกษางาน
วรรณกรรมเร่ืองแรงจูงใจท่ีเปนปจจัยผลัก และปจจัยดึง ผูวิจัยสามารถนํามาใชในงานวิจัยคร้ังนี้และ
จังหวัดนานสามารถนําขอมูลท่ีเปนประโยชนไปใชในการสงเสริม วางแผน และพัฒนาการ
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ทองเท่ียวของจังหวัดนานโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการตลาด เพ่ือเพิ่มจํานวนนักทองเท่ียวใหเดินทางมา
ทองเท่ียวจังหวัดนานมากข้ึน 
 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 
 จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกีย่วกับความพอใจ รวบรวมไดดงันี้ 
        2.5.1  แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจหรือพอใจ โดยท่ัวไปตรงกับ คําในภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” ซ่ึงมี
นักวิชาการตางๆไดใหความหมายไวหลายทานดังนี้  
 McCormick (1695) ไดกลาววา ความพึงพอใจเปนแรงจูงใจของมนุษยท่ีตั้งอยูบนความ
ตองการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับผลสัมฤทธ์ิและส่ิงจูงใจ 
(Incentive) และพยายามหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไมตองการ 
 Morse (1955 : 27) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ส่ิงท่ีตอบสนองความตองการข้ัน
พื้นฐานของมนุษย เปนการลดความตึงเครียดทางดานรางกายและจิตใจ หรือสภาพความรูสึกของ
บุคคลท่ีมีความสุข ความช่ืนใจ ตลอดจนสามารถสรางทัศนคติในทางบวกตอบุคคลตอส่ิงหนึ่ง ซ่ึง
จะเปล่ียนแปลงไปตามความพอใจตอส่ิงนั้น  
 ปวริศา  สิทธิสาร (2551 : 16) กลาววา ความพึงพอใจ เปนเจตคติของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตางๆ 
โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความพึงพอใจไดรับการตอบสนองโดยความรูทางบวกมากกวาทางลบ 
มีความรูสึกท่ีมีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมายและตามความพึงพอใจ ดังนั้น ความพึงพอใจ
ของผูมารับบริการ จึงเปนหัวใจของธุรกิจท่ีใหบริการ การสรางมาตรฐานในการใหบริการ จะทําให
ผูรับบริการเกิดความรูสึกท่ีดี รูสึกพึงพอใจประทับใจ และมีแรงจูงใจท่ีจะมาใหบริการอีก นอกจากนี้ยัง
แบงปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจได 2 แบบ คือ ความพึงพอใจท่ีเกิดจากปจจัยเบ้ืองตน ไดแก 
ความพึงพอใจท่ีไดรับการตอบสนองความพึงพอใจข้ันพื้นฐาน เชน อาหาร ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม 
ยารักษาโรค และความพึงพอใจท่ีเกิดจากปจจัยระดับสูง ไดแก ความพึงพอใจท่ีไดรับการตอบสนอง
ความรูสึกภายใน เชน ความรูสึกรัก ชอบ โกรธ เกลียด เปนตน 
 เยาวภา  จันทรสอน (2550 : 8) ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนติดานบวกท่ีบุคคลมี
ตอส่ิงหนึ่งและแสดงออกมา ไดแก ความชอบและพอใจเมื่อไดรับในส่ิงที่ตนตองการ ฉะนั้นความ
พึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับการไดรับการตอบสนอง ความพึงพอใจ
จะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได 
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 จุมพล  ผ้ัวผดุง (2546) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึงทัศนคติในทางบวกของบุคคลท่ี
มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปเปนความพึงพอใจและทําใหบุคคลเลือกในการที่จะปฏิบัติ
ตอส่ิงนั้น 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ กลาวไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึก  
เจตนคติของบุคคล ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือบุคคลนั้นมีความตองการตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง แลว
ไดมาในส่ิงนั้นๆตามท่ีตนตองการ ความพึงพอใจจะมากนอยแคไหนก็ตามข้ึนอยูกับความตองการ
ของบุคคลนั้น ซ่ึงบุคคลหลายบุคคลอาจมีความตองการที่เหมือนกัน เม่ือความตองการเกิดการ
ตอบสนอง แตผลความพึงพอใจของแตละบุคคลก็จะแตกตางกันไปทั้งนี้ ความตองการของคนเรานั้น
จะมีอยูตลอดเวลาไมมีส้ินสุด เม่ือความตองการข้ันแรกไดรับการตอบสนองตอความพึงพอใจ ก็จะ
กอใหเกิดความตองการในข้ันท่ีสูงตอๆไป ท้ังนี้ในการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจนั้น เพ่ือให
ทราบขอมูลและนําไปเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนักทองเท่ียวที่มีตอการ
ทองเท่ียวจังหวัดนานในดานส่ิงดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานการคมนาคม และดานท่ีพัก  
        2.5.2  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียว 
 ยุทธนา  ธรรมเจริญ (2530)  กลาววา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจัดลําดับความพึงพอใจ
ของบุคคล นอกจากจะข้ึนอยูกับปจจัยภายในของแตละบุคคลแลว ยังมีผลกระทบจากปจจัยภายนอก
ซ่ึงทําใหผูบริโภคตองเสาะหาขาวสารเพ่ิมเติม รวมท้ังสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ปจจัยภายนอกก็
มีผลตอความคาดหวังท่ีแตกตางกันดวย ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความพึงพอใจของผูบริโภค 
ไดแก 
 1.  ความตองการสวนบุคคล (Personal Needs) แมวารายไดจะเปนปจจัยกําหนดความตองการ
ดานอาหาร เส้ือผา แตพึงระลึกเสมอวาอารมณที่ตองการของผูบริโภคก็เปนปจจัยท่ีสําคัญในการ
กําหนดความพึงพอใจ 
 2.  ความตองการที่จะใช (Intended Use) ผูบริโภคแตละบุคคลจะไดรับความกดดันให
ทํากิจกรรมหน่ึงมากกวาอีกกิจกรรมหนึ่ง และความพึงพอใจในสินคาใด ยี่หอใดของผูบริโภคยอม
ตองเกิดจากรายการผลิตภัณฑท่ีจัดสรรไวแลวของผูบริโภค 
 3.  ระดับความจูงใจ (Degree of Motivation) แรงจูงใจ (Motives) ของผูบริโภคมีบทบาทอยาง
มากในการกําหนดลําดับความพึงพอใจ โดยระดับแรงจูงใจท่ีมากพอจะกระตุนใหผูบริโภครูสึกได
วาตนยังขาดแคลนสินคานั้นอยู ในปจจุบันท่ีมีภาวะแขงขันสูง สินคาแตละชนิดแตละยี่หอจะมีผลกระทบ
ซ่ึงกันและกัน และเปนผลใหความตองการในสินคาตัวใดตัวหนึ่งถูกเล่ือนเวลาออกไป 
 4.  ประสบการณในสินคานั้นๆ (Experience with Product) ประสบการณในอดีตเกี่ยวกับ
สินคาจะเปนส่ิงสําคัญในการวัดความพึงพอใจของบุคคลในปจจุบัน ตัวอยางเชน เราทราบวาลําไยจะ
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มีวางจําหนายในทองตลาดราวเดือนกรกฎาคมของทุกป แตผูบริโภคอาจจะซ้ือลําไยกระปองทดแทน 
ซ่ึงถาผูบริโภคไมชอบลําไยกระปองทดแทน ซ่ึงถาผูบริโภคไมชอบลําไยกระปอง เพราะในอดีตเคย
กินแลวไมหวานกรอบอยางลําไยสด ผูบริโภคก็จะเล่ือนระดับความพึงพอใจลําไยออกไป กลาวคือ 
รอจนกวาจะถึงฤดูกาล 
 5.  ราคา (Price) ราคาเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีกําหนดความพึงพอใจของผูบริโภค เพราะราคา
มีผลกระทบโดยตรงตอรายได ผูบริโภคหนึ่งคนอาจตองการสินคาสวนหนึ่งมากและจัดอันดับความ
พึงพอใจไวสูง แตก็ถูกขัดขวางจากราคาของสินคานั้นๆ ผูบริโภคสวนใหญนิยมพิจารณาราคาวาเปน
ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกยี่หอ ขนาด และการบรรจุภัณฑ 
 6.  ความเปนเหตุเปนผลของขาวสารจากภายนอก (Logic of External Information) 
แมวา ขณะรับรูขาวสารผูบริโภคจะไมทราบขาวสารนั้นเหมาะสมหรือไมเพียงใด แตหลังจาก
ผูบริโภควิเคราะหขาวสารท่ีไดรับแลววามีเหตุผลท่ีเหมาะสม ผูบริโภคก็จะมีปฎิกิริยายอมรับขาวสาร
นั้นและขาวสารที่ไดรับมาใหมนั้นจะถูกนําไปใชทบทวนประเมินถึงความตองการในสินคานั้นอีก
คร้ังและยินดีท่ีจะซ้ือสินคานั้นๆ อีกท้ังท่ีมีอยูในครอบครองแลว ในทางกลับกันผูบริโภคจะท้ิงและ
ไมสนใจขาวสารใดๆท่ีผูบริโภควิเคราะหไมมีเหตุผลสมควรที่เหมาะสมจะอางอิง 
 7.  การไดรับความสนับสนุนความคิดจากกลุมภายนอก (Support for wxtermal group 
ideas) กฎท่ัวไปขอท่ีหนึ่ง คือ ความพึงพอใจของผูบริโภคมีผลมาจากความคิดท่ีไดรับการพิจารณา
สนับสนุนจากกลุมภายนอก เชน สินคาท่ีเปนแฟช่ัน สําหรับคนหมูมาก ผูบริโภคยอมมีความต้ังใจ
และมีความตองการที่มากข้ึน 
 8.  อิทธิพลจากภายนอกท้ังทางตรงและทางออม (Direct and Indirect External Influence) 
ปจจัยภายนอกจะมีอิทธิพลตอการจัดลําดับความพึงพอใจของผูบริโภคทั้งในทางตรงและทางออม 
โดยปจจัยทางตรง คือ การสงขาวสารไปยังผูบริโภคโดยตรง ซ่ึงปฎิกิริยาท่ีเกิดข้ึนไมจําเปนตอง
เกิดข้ึนเฉพาะหนา เชน การรับทราบขาวสารจากการโฆษณาทางโทรทัศน หรือจากการพูดคุยกับ
พนักงานขายโดยตรง เปนตน สําหรับปจจัยทางออมท่ีมีผลตอการกําหนดความพึงพอใจของ
ผูบริโภคจะเกิดข้ึน เม่ือผูบริโภคไดรับ แปลและรับทราบขาวสารจากบุคคลอ่ืนท่ีไมใชแหลงขาว 
เชน การบอกเลาของสมาชิกในครอบครัวของผูบริโภค จากน้ันสงขาวสารที่ไดรับไปยังสมาชิกคน
อ่ืนๆ ในครอบครัว เปนตน 
 ศรัญยา  วรากลุวิทย (2546) กลาวไววา ปจจัยท่ีทําใหเกดิความพึงพอใจแกนกัทองเท่ียว 
ไดแก 
 1.  การคมนาคมขนสง การทองเท่ียวเกิดจากการท่ีคนตองการเดินทางไปสูสถานท่ีซ่ึงมี
ความแตกตางในดานวัฒนาธรรมภูมิอากาศและภูมิประเทศ เพื่อสัมผัสส่ิงแปลกและแตกตางจาก

DPU



39 
 

ประสบการณเดิม ดังนั้น การคมนาคมขนสงจึงเปนปจจัยสําคัญ ในการนํานักทองเท่ียวไปยังแหลง
ทองเท่ียวอยางรวดเร็ว สะดวกสบายและปลอดภัย การคมนาคมขนสงมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ 
เสนทาง สถานีขนสง ยานพาหนะ ราคา คาเดินทางและระบบการขนสง 
 2.  การพักแรม สถานท่ีพักแรมหรือท่ีพักแรม หมายถึง โรงแรมหรือสถานประกอบการ
ท่ีนักทองเท่ียวสามารถใชเปนท่ีพักช่ัวคราว และท่ีพักเหลานี้เปดบริการแกบุคคลท่ัวไปตามวิถีทาง
ของการคา หลังจากนักทองเท่ียวเดินทางทองเท่ียวชมแหลงทองเท่ียว ยอมตองการพักผอนนอน
หลับในสถานท่ีสะดวกสบาย 
 3.  รานอาหาร อาหารและเครื่องดื่มเปนปจจัยจําเปนของนักทองเท่ียวท่ีตองบริโภคใน
แตละเวลา และอาหารก็เปนส่ิงดึงดูดใจท่ีสําคัญท่ีทําใหแหลงทองเท่ียวนั้นๆ เปนจุดเดนสามารถ
ดึงดูดใหเกิดการเดินทางทองเท่ียว 
 4.  ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศน ธุรกิจนําเท่ียว (Tour Operator) คือ บุคคล
หรือบริษัทท่ีซ้ือบริการตางๆ ของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ประกอบกันเปนผลิตภัณฑการ
ทองเท่ียวและนําผลิตภัณฑนั้นไปจําหนายใหแกผูท่ีสนใจ 
 5.  แหลงทองเท่ียว หรือทรัพยากรการทองเท่ียว หมายถึง สถานท่ีทองเท่ียว กิจกรรมและ
วัฒนธรรมประเพณีที่สะทอนใหเห็นถึงอารยธรรมทองถิ่นที่มีลักษณะเดน รวมทั้งลักษณะทาง
กายภาพของแตละภาคแตกตางกัน กอใหเกิดผลดีตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว ในการดึงดูด
นักทองเท่ียวใหเดินทางมาเท่ียวชมและเกิดความพึงพอใจ 
 6.  สินคาของท่ีระลึก หมายถึง สินคาท่ีนักทองเท่ียวซ้ือจากแหลงทองเที่ยวท่ีไปเยือน
และนํากลับไปยังภูมิลําเนาของตน โดยมีวัตถุประสงคในการซ้ือสินคาเหลานั้นตางๆ กัน เชน มี
ความประทับใจในแหลงทองเท่ียวนั้นจึงซ้ือสินคาท่ีระลึก เพื่อระลึกถึงประสบการณท่ีดีงาม 
ลักษณะของสินคาท่ีระลึกเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนในทองถ่ินและมีลักษณะเปนเอกลักษณ เม่ือ
กลาวถึงผลิตภัณฑนี้แลวเปนท่ีรูจักของบุคคลท่ัวไป 
 7.  ความปลอดภัยการท่ีบุคคลตัดสินใจในการเดินทางทองเท่ียวจะตองเกิดความมั่นใจ
วาการเดินทางนั้นตองปลอดภัย หรือแหลงทองเท่ียวท่ีเปนจุดหมายปลายทางนั้นๆ ตองปลอดภัย 
การเดินทางทองเท่ียวเกิดข้ึนไมไดถานักทองเท่ียวรูสึกวาการเดินทางและแหลงทองเท่ียวนั้นๆ มี
อันตราย ความปลอดภัยจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีนักทองเท่ียวใชเปนขอมูลในการตัดสินใจทองเท่ียว 
 8.  การอํานวยความสะดวก เปนปจจัยหนึ่งท่ีจะสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียว
ใหเกิดภาพพจนท่ีดีในการเดินทางมาทองเท่ียว กอใหเกิดความรูสึกวาไดรับการตอนรับดวยมิตร
ไมตรีท่ีอบอุน 
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 9.  การจัดบริการอ่ืนๆ สําหรับนักทองเท่ียว เปนส่ิงดึงดูดใจใหเกิดการทองเท่ียวไปยัง
แหลงทองเท่ียวนั้น เชน การจัดบริการขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียว การจัดกิจกรรมบันเทิง จัด
กิจกรรมเพื่อการพักผอน เชน ตกปลา ปนเขา เดินปา ลองแพ อาบน้ําแร เปนตน 
 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวนอกจากจะข้ึนอยูกับปจจัย
ภายในของแตละบุคคลแลว ปจจัยภายนอกก็มีผลตอความคาดหวังของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน
ดวย ไมวาจะเปนเร่ืองแหลงทองเท่ียว การคมนาคม ท่ีพัก รานคา รานอาหาร และส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ เปนตน ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอจังหวัดนาน
จะเปนประโยชนแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดนานใหยั่งยืน 
 
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
        2.6.1  งานวิจยัท่ีเกีย่วกบัแรงจูงใจ 
 เบญจมาศ  ลาภจิตร (2552 ) ไดวิจัยเร่ือง แรงจูงใจท่ีทําใหนักทองเท่ียวชาวโปแลนด
เลือกประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียว ผลการศึกษาพบวา เนื่องจากประเทศไทย
มีปจจัยในการดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีหลากหลาย เชน มีภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทย มีทรัพยากร
การทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย อาทิ เชน ทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทรัพยากรทองเที่ยว
ทางศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการตางๆ ทรัพยากรทองเท่ียวส่ิง
ท่ีมนุษยสรางข้ึน แหลงโบราณสถานท่ีมีความสวยงาม และอยูในสภาพไมสมบูรณ ควรคาแกการ
รักษา และอาหารไทยซ่ึงเปนอาหารท่ีไดรับความนิยมท่ัวโลก ตลอดจนความเปนมิตรไมตรีของ
ผูคน ในประเทศ และการบริการท่ีมีคุณภาพแกนักทองเท่ียวปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง  คือ 
ความสามารถ ในการตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว และนักทัศนาจร ซ่ึงปจจัยท่ีมี
อิทธิพลจะมีความแตกตางข้ึนอยูกับประเภทของผูเยี่ยมเยียน และดวยเหตุผลตางๆท่ีกลาวมาขางตน 
ประเทศไทยจึงเปนแรงจูงใจทําใหนักทองเท่ียวชาวโปรแลนดเลือกประเทศไทยเปนจุดหมาย
ปลายทางของการทองเท่ียว 
 วัฒนชัย   ชูมาก (2544 )ไดวิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศของ
นักทองเท่ียวชาวไทย : กรณีศึกษา สมาชิกสโมสรโรตารี อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา
พบวา นักทองเท่ียว ชาวไทยตางเดินทาง ไปทองเท่ียวตางประเทศเพื่อตองการความแปลกใหมเปน
เหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุด รองลงมาคือ  การเดินทางไปตางประเทศเพ่ือไปพักผอน หยอนใจ และเปนการ
ใหรางวัลกับชีวิต นอกจากนี้พบวา ปจจัยท่ีสนับสนุนใหการเดินทางไปทองเท่ียวตางประเทศทําได
งายข้ึน คือการมีรายไดมากข้ึน การมีวันหยุดพักผอนมากข้ึน การมีวันหยุดพักผอนข้ึน ความเจริญใน
การคมนาคมมีมากข้ึน ขอเสนอแนะ ในการศึกษาคร้ังนี้เพื่อใหนักทองเท่ียวชาวไทย เดินทางทองเท่ียว
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ภายในประเทศแทนการทองเท่ียวตางประเทศ คือ จะตองสรางส่ิงดึงดูดใจจากสถานที่ทองเท่ียว
ภายในประเทศ โดยการพัฒนา ประชาสัมพันธ ถึงจุดเดนของแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถตอบสนอง
ความตองการนักทองเท่ียวได การกําหนดแผนพัฒนาการทองเท่ียวของแตละจังหวัด ควบคูกับการ
รณรงค ปลูกจิตสํานึก ใหคนไทยเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศแทนการไปทองเท่ียวตางประเทศ  
 ฟูศักดิ์   กาญจนสําราญวงศ (2546 ) ไดวิจัยเร่ือง การวิเคราะหแรงจูงใจของนักทองเท่ียว
ในการเลือกแหลงและฤดูกาลทองเท่ียวในแหลงนันทนาการทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนทและเขาใหญ ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญ มีแรงจูงใจสําคัญของการ
ทองเท่ียว คือ การพักผอนรวมกับเพื่อน หรือญาติพี่นอง รองลงมา คือ การผอนคลายความตึงเครียด
จากหนาท่ีการงาน และการศึกษาธรรมชาติ สําหรับฤดูกาลทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวนิยมเดินทางมาก
ท่ีสุด คือ วันหยุดสุดสัปดาห รองลงมาคือ ชวงวันหยุดในวันธรรมดา และชวงวันหยุดเทศกาล ตามลําดับ 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน กรณีตัวแปรตามคือ การเลือกแหลงนันทนาการ พบวาแรงจูงใจในการไป
เยือนแหลงนันทนาการ  ประเภทนักทองเท่ียวจําแนกตามแหลงท่ีอยูอาศัย วันหยุด วันพักผอน 
ขนาดกลุมเดินทางการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแหลงนันทนาการ คาใชจายในการทองเท่ียว และ
ภาพพจนของแหลงนันทนาการ  มีความสัมพันธกับการเลือกแหลงนันทนาการ ความสะดวกของ
เสนทางการเขาแหลงนันทนาการ ความสะดวกของเสนทางแหลงนันทนาการ  คาใชจายในการ
ทองเท่ียว และภาพพจนของแหลงนันทนาการ มีความสัมพันธกับการเลือกแหลงของนันทนาการ 
สวนกรณีตัวแปรตามคือ การเลือกฤดูกาลทองเท่ียว พบวาแรงจูงใจ ในการไปเยือนนันทนาการ
ประเภทนักทองเท่ียวจําแนกตามแหลงท่ีอยูอาศัย วันหยุด–วันพักผอน ขนาดกลุมเดินทาง การรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแหลงนันทนาการ ความสะดวกของเสนทางกอนเขาแหลงนันทนาการ ความ
สะดวกของแหลงนันทนาการ คาใชจายในการทองเท่ียว และภาพพจนของแหลงนันทนาการ มี
ความสัมพันธกันกับการเลือกฤดูกาลทองเท่ียว ในแหลงนันทนาการตามธรรมชาติ โดยขนาน
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง   
        2.6.2  งานวิจยัท่ีเกีย่วกบัความพึงพอใจ 
 ปวริศา   สิทธิสาร (2551) ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู
มาเท่ียวชมนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบวา 
พฤติกรรมของผูมาเยี่ยมชมนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยามีวัตถุประสงคในการเยี่ยมชม 
เพราะเห็นคุณคาทางประวัติศาสตรของนครประวัติศาสตรและความเปนมรดกโลกของพระนคร
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ไดเดินทางมาเท่ียวชมมากกวา 3 คร้ัง รูจักนครประวัติศาสตรจาก
ส่ือตางๆ ท้ังสถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุ และส่ืออ่ืนๆ มีความประทับใจในประวัติความเปนมา
ของโบราณสถานตางๆ เสียคาใชจายในการมาเท่ียวชมครั้งละ 500 – 1,000 บาท สาเหตุท่ีมาเท่ียวชม
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เพราะมาพักผอนและชมโบราณสถาน สถานท่ีชอบมาเท่ียวชม คือ พระศรีสรรเพชญ ไดเดินทางมา
กับครอบครัว เวลาท่ีมาเท่ียวชม เวลา 08:30 – 10:00 น. ใชเวลาในการเท่ียวชมมากกวา 3 ช่ัวโมง 
และความพึงพอใจของผูมาเท่ียวชมนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา โดยผูมาเท่ียวชมจะมี
ความพึงพอใจเม่ือมีการประชาสัมพันธใหมากกวาท่ีเปนอยูโดยผานส่ือทุกรูปแบบและมีการ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง มีการรักษาความปลอดภัยใหมากกวาท่ีเปนโดยการเพิ่มจํานวน
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและมีการดูแลรักษาความปลอดภัยใหไดมาตรฐาน พรอมมีการจัด
สถานท่ีนั่งพักผอนใหแกผูมาเที่ยวชมสถานท่ีตางๆ พรอมมีการแจกเอกสารประกอบการเท่ียวชม
ใหแกผูมาเที่ยวชม และมีเจาหนาท่ีคอยใหบริการขอมูลในทุกวันหยุด มีการรักษาความสะอาดให
ท่ัวถึง ขยายสถานท่ีจอดรถ น้ําดื่มจะมีบริการหรือไมก็ได ขอใหมีการขึ้นคาธรรมเนียมการเขาชม
อุทยานประวัติศาสตรและสถานท่ีตางๆ ในนครประวัติศาสตรสําหรับชาวตางชาติ มีการตกแตงราน
ใหเปนเอกลักษณมากข้ึนและมีโครงสรางของรานท่ีเหมือนกัน ปญหาคือการหาท่ีจอดรถยากในชวง
เทศกาล ขอเสนอแนะมีการขยายพ้ืนท่ีจอดรถพรอมมีการจัดสวนดอกไม และเพิ่มการรักษาความ
ปลอดภัยใหไดมาตรฐาน 
 ปองศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง (2554) ไดศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชมบาน
ควายไทย” ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความพึงพอใจตอการเท่ียวชมบาน
ควายไทย ในภาพรวมของทุกปจจัยหลักอยูในระดับพึงพอใจมาก และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศในปจจัยหลักแตละปจจัย พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมี
ความพึงพอใจในระดับมากอันดับ 1 ไดแก การบริหารดานสถานท่ีของบานควายไทย อันดับ 2 
ไดแก รายการแสดงในแตละรายการของบานควายไทย อันดับ 3 ไดแก รูปแบบการแสดงของบาน
ควายไทย นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ มีความพึงพอใจนอยตออัตราคาบริการตาง ๆของบานควาย
ไทย และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดตอกิจกรรมสงเสริมการขายของบานควายไทย  
 เยาวภา  จันทรสอน (2550) ไดศีกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจ
ในระดับมากในดานความหลากหลายของสินคา เนื่องจากตลาดหนองมนมีสินคาใหเลือกซ้ือเลือก
ชมหลายชนิดและหลายรานทําใหนักทองเท่ียวไดเลือกไดเปรียบเทียบสินคาและราคารวมถึง
คุณภาพและปริมาณสินคานั้นๆ นอกจากน้ีผลการวิเคราะหตารางไขว พบวาตัวแปรท่ีมีผลตอความ
พึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดหนองมน ไดแก ระยะเวลาในกานเดินทาง ซ่ึงปจจัยดานการ
เดินทาง ไดแก ผูรวมเดินทางและพาหนะท่ีใชในการเดินทางมีความสําคัญตอการกอใหเกิดความพึง
พอใจ ถาผูรวมเดินทางไปเที่ยวเปนคนรูจักกันและมีจุดประสงคในการเดินทางเหมือนกัน ทําให
เดินทางทองเท่ียวสนุกไมเกิดความเบ่ือหนายและเปนกันเอง พาหนะท่ีใชในการเดินทางก็
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เชนเดียวกันเปนชองทางหนึ่งท่ีสามารถทําใหนักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจและอยากท่ีจะเดินทาง
ทองเท่ียว เนื่องจากเปนส่ิงหนึ่งท่ีทําใหเกิดความสะดวกสบาย 
 พละวัต  ตันศิริ (2547) ไดศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวตางชาติตอ
การทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติตอการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย และสภาพปญหาของนักทองเท่ียวชาวตางชาติใน
การทองเท่ียวในจังหวัดเชียงราย จากการศึกษาสรุปไดดังนี้ นักทองเท่ียวสวนใหญเปนชายมากกวา
หญิง อายุ 21-40 ป สัญชาติอิตาลี รายไดตอปประมาณ 520,301 – 1,300,750 บาท และสมรสแลว 
นักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาจังหวัดเชียงรายเปนครั้งแรกและจะเดินทางไปยังจังหวัดอื่น
ตอไป ท้ังนี้ส่ือท่ีมีอิทธิพลใหนักเท่ียวเดินทางมาจังหวัดเชียงรายสูงสุดคือ แผนพับประชาสัมพันธ
ขอมูลการทองเท่ียว และบริษัททองเท่ียว นักทองเท่ียวใหความสําคัญมากท่ีสุดและพึงพอใจมากตอ
แหลงทองเท่ียว ท่ีพัก สังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงความสัมพันธเชิงกลุมของปจจัยสวนบุคคลและ
ขอมูลการเดินทางทองเท่ียวกับความพึงพอใจ พบวา อายุ อาชีพ และถ่ินพํานัก มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในระดับนอยถึงปานกลาง สําหรับการเดินทางทองเท่ียวนั้น พบวา จํานวนวันท่ี
ทองเท่ียวกับความพึงพอใจ มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ซ่ึงปจจัยความสําคัญกับความพึง
พอใจมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน การวิเคราะหความแปรปรวน พบวา กลุมอาชีพ อายุ และ
สถานภาพการสมรสท่ีตางกัน มีความพึงพอใจท่ีเหมือนกัน ท้ังนี้ ปจจัยท่ีมีผลใหความพึงพอใจ
แตกตางกัน ไดแก  ถ่ินพํานัก รายได สําหรับปญหาท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาติ พบระหวางการ
เดินทางทองเท่ียวในจังหวัดเชียงราย ไดแก ความไมสะอาดของแหลงทองเท่ียว ความไมพอเพียง
ของส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงแรม 
 จากการศึกษางานวิจัยขางตนนั้น เพื่อใหทราบขอมูล วิธีการดําเนินการวิจัย และเปน
แนวทางในการศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวจังหวัดนาน 
ท้ังนี้งานวิจัยขางตนเปนประโยชนในการวิจัยคร้ังนี้ดวย 
        2.6.3  งานวิจยัท่ีเกีย่วกบัจังหวดันาน 
 วัชราภรณ   จันทรขํา (2547) ไดวิจัยเร่ือง ศักยภาพของชุมชนไทลื้อในการจัดการทรัพยากร
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาบานดอนมูล อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ผลการศึกษาพบวา บริบท
ของชุมชนไทล้ือ บานดอนมูล มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร มายาวนาน ความเปนไทล้ือถูกหลอม
รวมเปนวิถีชีวิต และมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตนเอง ยึดม่ันในขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี ชาวบานดํารงชีพดวยการเกษตรแบบผสมผสาน และพ่ึงพาธรรมชาติ ดวยการจัดการปา
อนุรักษตนน้ําชุมชน ระบบเหมืองฝายพ้ืนบานและแหลงอนุรักษพันธุสัตวน้ํา ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนท่ี
ดึงดูดใจของกลุมองคกรชุมชนภายนอก ท่ีเขาไปเยี่ยมชม ศึกษาดูงานดานการจัดการทรัพยากร
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ชุมชนและมีนักทองเท่ียวมาชมสภาพธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในระบบนิเวศชุมชน และส่ิงแวดลอม
ในระบบนิเวศชุมชน ศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนอยูเสมอ ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ และตระหนัก
ถึงการอนุรักษธรรมชาติ ไปพรอมกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตชุมชน 
กระบวนการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน เกิดข้ึนจากองคกรชุมชน ไดรวมจัดการทองเท่ียว
ข้ึน โดยการใชศักยภาพของทรัพยากรแหลงทองเท่ียว และศักยภาพของระบบความสัมพันธ ของคน
ในชุมชนท่ีมีสวนรวมเรียนรู หรือสรางองคความรูใหม ในการวางแผนเตรียมการ และดําเนินจัดการ
ทองเท่ียว ในรูปแบบท่ีชุมชนตองการและเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินของตนเอง  กอใหเกิดกระบวนการ
กลุมและการแบงบทบาทหนาท่ีการทํางาน ซ่ึงนําไปสูการเช่ือมโยง กับกลุมความสัมพันธในชุมชน 
ในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือเพิ่มความรูและพัฒนา ทักษะการบริหารจัดการทองเท่ียว ซ่ึงไดมี
สวนสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไดท้ังดานสังคมและเศรษฐกิจ อันเปนกลไกหลักในการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน 
 สมภพ   สายมา (2552) ไดวิจัยเร่ือง การจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีเหมาะสมกับชุมชน 
บานศรีนาปาน ตําบลเรือง อําเภอเมือง จังหวัด นาน ผลการศึกษา การจัดการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ
โดยชุมชน พบวา ชุมชนไดรับการฝกอบรม และเรียนรูการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษจากหนวยงาน
ตางๆ พรอมกับไดนําองคความรูดานภูมิสังคมมาประยุกตใชโดยนําสภาพแวดลอมท่ีเปนภูมิประเทศท่ี
ยังคงไวเปนธรรมชาติมาจัดการแหลงทองเท่ียวทําใหเกิดการจัดการดานตางๆเกิดการมีสวนรวมใน
ชุมชนเอง และมีการจัดกิจกรรมนันทนาการทางการศึกษาการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีเหมาะ
กับชุมชน จํานวน 8 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมศึกษาพืชพรรณไมในปาธรรมชาติ กิจกรรมศึกษา
การดํารงชีวิตของสัตวปา (บนผืนปาใกลเมือง) กิจกรรมถายรูปชมวิถีธรรมชาติ กิจกรรมชม ฟงเสียง
นกรอง ดูนกธรรมชาติบนปาดอยหลวง ปาเม่ียง เขาสูงสลับซับซอน (ดอยเขาเกา)กิจกรรมศึกษา
สมุนไพร ปาทองถ่ิน ( สมุนไพรภูมิปญญาพื้นบาน ) กิจกรรมการประกอบอาหารปาพื้นเมืองของ
ทองถ่ิน (วัฒนธรรมชุมชน ) กิจกรรมเลาขานตํานาน โบราณ(วัฒนธรรมชุมชน ) และกิจกรรม
นันทนาการรอบกองไป และกิจกรรมการเขาคายพักแรมตามลําดับ  นอกจากนี้ผลการศึกษาการมี
สวนรวมในการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีเหมาะกับชุมชน พบวา ชุมชนไดเขารวมกันวิเคราะห 
พื้นท่ี และไดนําทรัพยากรและสภาพแวดลอมในทองถ่ินมาเปนจุดเดน และพัฒนาเปนกิจกรรม ทํา
ใหเกิดความสําเร็จทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมท่ีดีข้ึน โดยจะเห็นไดจากความ
สามัคคีในชุมชนท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน เกิดจิตสํานึกท่ีดี ประชาชนมีรายไดจากนักทองเท่ียว
เฉล่ียเพิ่มข้ึน และประชากรในพ้ืนท่ีท่ีโยกยายไปหาอาชีพรับจาง นอกพ้ืนท่ีลดลงจากเดิมรอยละ 80 
เหลือเพียงไมเกินรอยละ 10 เทานั้น 
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 คมสัน   วาฤทธ์ิ (2545) ไดวิจัยเร่ือง ศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ กรณีศึกษา ชุมชนลําน้ําวา อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ผลการศึกษาดานกายภาพ พบวา 
สภาวะแวดลอมทางธรรมชาติชุมชนลําน้ําวา ยังอยูในสภาพที่มีความอุดมสมบูรณ เนื่องจากใน
บริเวณพ้ืนท่ี เพื่อการทองเท่ียวของชุมชนแหงนี้ถือวาเปน แหลงทองเท่ียวใหม สงผลใหเอ้ือตอกิจกรรม 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งทางดานการไดการศึกษา หาความรูเพิ่มเติม ความเพลิดเพลินและ
ความสนุกสนาน ตื่นเตน ทาทายตอนักทองเท่ียว เชิงนิเวศ ในหลากหลายกลุมดวยกัน ผลการศึกษาดาน
ศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน ในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ไดพบวามีองคประกอบสําคัญ
ของศักยภาพ 4 ดานท่ีมีความเกี่ยวโยง และมีความสัมพันธภาพในมิติตางๆ กัน ในการสงเสริมการ
ทองเที่ยว เชิงนิเวศของชุมชนทองถ่ิน ไดแก 1. ศักยภาพชุมชนทองถ่ิน ในการรักษาและพัฒนา
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 2. ศักยภาพของชุมชนทองถิ่นในการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม  
3. ศักยภาพของชุมชนทองถิ่นในการใหบริการแกนักทองเที่ยวและ 4. ศักยภาพของชุมชน
ทองถิ่นในการจัดสรรผลประโยชนและรายไดจากการทองเที่ยวโดยผลการศึกษาศักยภาพดังกลาว
กับชุมชนลําน้ําวา พบวา ศักยภาพของชุมชนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
 สําหรับแนวทางแกไขท่ีตองกระทําโดยเร็วคือ การระดมความคิดเห็น จากคนในชุมชน 
แลวจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อดุแลแกไขปญหาตางๆ รวมถึงการติดตอประมานงานกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการยกระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อใหมีความสามารถในการสงเสริมการ
ทองเท่ียว เชิงนิเวศตอไป 
 วิชิต  อุกะโชค (2545) ไดวิจัยเร่ือง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ี
มีตอการเขารวมกิจกรรมลองแกงน้ําวา อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียว
สวนใหญท่ีเขารวมกิจกรรมจํานวนรอยละ 54.5 มีความรูความเขาใจดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่อยู
ในระดับดี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนมากท่ีสุดรอยละ 44.5 อายุระหวาง 26-30 ป จํานวน
รอยละ 34.5 นักทองเท่ียวสวนใหญมีอาชีพเปนขาราชการ และรัฐวิสาหกิจจํานวนรอยละ 35.5 มี
รายไดเฉล่ียตอเดือน 2,501–7,500 บาท จํานวนรอยละ 41.5 การวิเคราะหหาความสัมพันธดาน
ความรูความเขาใจในการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับความคามหวัง ท่ีมี
ตอการเขารวมกิจกรรมในดานตางๆ พบวา ความรูความเขาใจดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวมีความสัมพันธความคามหวังในดานการจัดการทองเท่ียวเพื่อรักษาสภาพแวดลอม 
และในดานอัธยาศัยของคนในทองถ่ินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ นักทองเท่ียว
ท่ีมีความรูความเขาใจดีจะมีความคาดหวังมากในประเด็นดังกลาว สวนนักทองเท่ียวท่ีมีความรูนอย
จะไมมีความคาดหวังหรือความคาดหวังนอยตามไปดวย ดังนั้น ควรเนนใหมีการจัดการการ
ทองเท่ียวใหสอดคลองกับความรูความเขาใจของนักทองเท่ียว  สําหรับผลการศึกษา เร่ืองความ
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แตกตางระหวางความคาดหวังกับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอกิจกรรมลองแกง  พบวา
นักทองเท่ียวมีความคาดหวังในดานการจัดส่ือความหมายธรรมชาติ ดานความประทับใจธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมของลําน้ําวา ดานการรักษาความปลอดภัย ดานการบริการอาหารเคร่ืองดื่ม  และใน
ดานคาใชจายในการรวมกิจกรรมแตกตางกับความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็น
วานักทองเท่ียวมีความคาดหวังเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว ในขณะท่ีความพึงพอใจในกิจกรรมลอง
แกงมีนอยกวา อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น จึงควรใหมีการจัดการดานความคาดหวังของ
นักทองเท่ียวใหมีความสอดคลองกับความพึงพอใจ 
 จากการศึกษางานวิจัยขางตนท่ีเกี่ยวกับจังหวัดนาน ยังขาดงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับ

แรงจูงใจของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนาน และขาดงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับความ

พึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวจังหวัดนานดานตางๆ  ผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่อง

ดังกลาวเพื่อเปนการสรางองคความรู และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชนตอไป 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนดวิธีวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อทราบถึงแรงจูงใจ
และความพึงพอใจของนกัทองเท่ียวตอการทองเท่ียวในจังหวัดนาน โดยมีข้ันตอนการดําเนนิการวจิยั
ดังตอไปนี ้
 3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 3.2  ขอมูลและแหลงขอมูล 
 3.3  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
 3.5  การทดสอบเคร่ืองมือ 
 3.6  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.7  การวิเคราะหขอมูล 
 
3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวใน
จังหวัดนาน” มีกรอบความคิดการวิจัย ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดตอเดอืน 
6. ภูมิลําเนา 

แรงจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยว 
1.ปจจัยผลัก (Push Factor) 
2. ปจจัยดึง (Pull factor) 

ความพึงพอใจของนักทองเทีย่วท่ีมีตอ
การทองเที่ยวดานตางๆ 
1.ดานส่ิงดึงดดูใจ 
2.ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
3.ดานการคมนาคม 
4.ดานท่ีพัก รานอาหาร รานขายของท่ี
ระลึก 
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3.2  ขอมูลและแหลงขอมูล 
 ขอมูลท่ีใชประกอบการวิจยัคร้ังนี้จําแนกได 2 ประเภท คือ 
3.2.1.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดย
การสอบถามแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเที่ยวในจังหวัดนานดาน
ตางๆ ไดแก ดานแหลงทองเท่ียว ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานการคมนาคม ดานท่ีพัก 
รานอาหารและรานนขายของท่ีระลึก  
3.2.2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการคนควาเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ ส่ิงพิมพ 
เอกสารอ่ืนๆ ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
3.3  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.3.1  ประชากร (Population)  
 ไดแก นักทองเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมาทองเท่ียวจังหวดันาน แบบพกัคางคืน และแบบ
ไป-กลับ  

3.3.2  กลุมตัวอยาง (Sample)   
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียวท่ีจังหวัดนาน 
โดยเปนการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ แตเนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนจึงใชการคํานวณ
ขนาดกลุมตัวอยางในกรณีไมทราบจํานวนประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงกําหนดขนาด
ตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน และสํารองไว 15 คน รวมกลุม
ตัวอยางท้ังหมด 400 คน (นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี, 2540 :104) 

 

   N = 
Z
E

  

   
 เม่ือ  N คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 เม่ือ  Z   คือ คามาตรฐานท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ีกําหนดไว คือ Z มีคาเทากับ 1.96 ท่ี
ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 เม่ือE   คือ สัดสวนของคาความคาดเคล่ือน 
ในท่ีนี้ความตองการตองการคาดเคล่ือนไมเกิน 5%  (E=.05) ดวยความเช่ือม่ัน 95% คํานวณหาขนาด
กลุมตัวอยางจากสูตร ดังนี้ 
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  N =   (1.96)² 
    4(0.05)² 
   = 385 คน 

ดังนั้น ขนาดกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดเทากับ 385 คน เพื่อปองกันความผิดพลาดในการ
เก็บจํานวนตัวอยาง ผูวิจัยไดเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางอีก 15 คน รวมท้ังส้ิน 400 คน 
 
3.4  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวในจังหวัดนาน โดย 
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของแลวนํามา
สรุปเพื่อสรางเปนแบบสอบถาม แบงเปน 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักทองเท่ียวชาวไทย ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา 
  ตอนท่ี 2แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนานลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดปลายปด ใชระดับการวัดขอมูลเปน
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามหลักของLikertเปนการวัดระดับแรงจูงใจในการทองเท่ียวของ
นักทองเท่ียว คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุดโดยมีการกําหนดการใหคะแนน ดังนี้ 
  5  คะแนน หมายถึง  มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
  4 คะแนน หมายถึง  มีระดับความสําคัญมาก 
  3 คะแนน หมายถึง  มีระดับความสําคัญปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง  มีระดับความสําคัญนอย 
  1 คะแนน หมายถึง  มีระดับความสําคัญใจนอยท่ีสุด 
 ผูวิจัยไดใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผลขอมูลอัตราภาคชั้น โดยใชสูตรคํานวณความ
กวางของอัตราภาคช้ัน  ดังนี้ 
 
  อัตราภาคช้ัน =  คะแนนสูงสุด – คะแนนสูงสุด 
             จํานวนชัน้ 

    =      

    =     0.8 
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 จะไดชวงระหวางช้ันเทากับ 0.8 คะแนน แลวนํามาจัดชวงคะแนนเฉล่ียและเกณฑ
ความหมายของระดับคาเฉล่ีย ไดดังนี้ 
  คะแนนเฉล่ีย     4.21-5.00     หมายถึง มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย     3.41-4.20     หมายถึง มีระดับความสําคัญมาก 
  คะแนนเฉล่ีย     2.61-3.40     หมายถึง มีระดับความสําคัญปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย     1.81-2.60     หมายถึง มีระดับความสําคัญนอย 
  คะแนนเฉล่ีย     1.00-1.80     หมายถึง มีระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวในจังหวัด
นานดานตางๆ ลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดปลายปด ใชระดับการวัดขอมูลเปนมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักของLikertเปนการวัดระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ี
มีตอการทองเท่ียวในจังหวัดนานดานตางๆ ไดแก ดานส่ิงดึงดูดใจ (แหลงทองเท่ียว) ดานส่ิงอํานวยความ
สะดวกดานการคมนาคมดานท่ีพัก รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก มี 5 ระดับ โดยมีการ
กําหนดการใหคะแนน ดังนี้ 
  5 คะแนน หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 คะแนน หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก 
  3 คะแนน หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจนอย 
  1 คะแนน หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

ผูวิจัยไดใชเกณฑคาเฉล่ียในการแปลผลขอมูลอัตราภาคชั้น โดยใชสูตรคํานวณความ
กวางของอัตราภาคช้ัน  ดังนี้ 
  อัตราภาคช้ัน =   คะแนนสูงสุด – คะแนนสูงสุด 
              จํานวนชัน้ 

=      

=     0.8 
 จะไดชวงระหวางช้ันเทากับ 0.8 คะแนน แลวนํามาจัดชวงคะแนนเฉล่ียและเกณฑ
ความหมายของระดับคาเฉล่ีย ไดดังนี้ 
  คะแนนเฉล่ีย     4.21-5.00     หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย     3.41-4.20     หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมาก 
  คะแนนเฉล่ีย     2.61-3.40     หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย     1.81-2.60     หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจนอย 
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  คะแนนเฉล่ีย     1.00-1.80     หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4แบบสอบถามชนิดปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะของนักทองเท่ียว 
3.5 การทดสอบเคร่ืองมือ 
 เพื่อทําการทดสอบเคร่ืองมือท่ีจะใชในการวิจยัวามีความเที่ยงตรงตามเน้ือหา เพื่อนําไปใช
เก็บขอมูลและใหผลการวิจยัท่ีถูกตองและนาเช่ือถือไดมากท่ีสุด มีข้ันตอนดังนี ้

3.5.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อสรางคําถามในแบบสอบถาม 
3.5.2 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามข้ึนมาแลวนําแบบสอบถามไปใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบเนื้อหา 
3.5.3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงไปทดลองโดยทําการทดลองกับกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยางหรือ

คลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยทดสอบความคาความเช่ือม่ัน 
(Reliability)ของแบบสอบถาม  

3.5.4 นําแบบสอบถามไปใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง 
 
3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากบทความทางวิชาการ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ 

3.6.2 เก็บรวบรวมขอมูลและนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห โดยมีข้ันตอน
การดําเนินการ ดังนี้ 

1) ทําการศึกษาขอมูลตางๆ กอนท่ีจะเขาไปเก็บขอมูล โดยศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประวัติของ
จังหวัดนาน แหลงทองเท่ียว การพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัด 

2) ดําเนินการเก็บขอมูลในพื้นท่ีท่ีทําการศึกษา 
3) เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม 

 
3.7 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลขอผูวิจัยคร้ังนี้จะนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางมา
วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

3.7.1 การตรวจสอบขอมูล (Editting) ผูวิจัยจะตรวจสอบความสมบรูณของแบบสอบถามและ
คัดเอาแบบสอบถามท่ีไมสมบรูณออก 

3.7.2 การลงรหัส (Coding)ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามท่ีมีความถูกตองสมบรูณมาลงรหัสตามท่ี
กําหนดไว 
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3.7.3 การประมวลผลขอมูล ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามท่ีลงรหัสเรียบรอยแลวมาบันทึกขอมูล
ลงในคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลขอมูล 

3.7.3.1 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ดังนี้ 
1) นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี  1 ขอมูลสวนบุคคล มาแจกแจงความถ่ี

(Frequency) รอยละ(Percentage) 
2) นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับแรงจูงใจในการเดินทางของ

นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนานแบบสอบถามตอนท่ี 3 เกี่ยวกับความความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวในจังหวัดนาน มาหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

 3.7.3.2 การวิเคราะหขอมูลสถิติเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน ดังนี ้
1) การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีเปน

อิสระตอกันโดยใชสถิติทดสอบคา t-test ในการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับตัวแปรเพศ 
2) การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีมากกวา 

2 กลุมข้ึนไป โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)ในการทดสอบสมมุติฐาน
เกี่ยวกับตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาแรงจูงใจของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนาน เพื่อ
สํารวจความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวในดานแหลงทองเท่ียว ดานท่ีพัก ดานส่ิง
อํานวยความสะดวก ดานการคมนาคม จังหวัดนาน เพื่อเปนแนวในการพัฒนาและจัดการแหลง
ทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบทนี้จะเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และแปลผล
ความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล 
 โครงรางของการเสนอบทท่ี 4 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการ
นําเสนอออกเปน 3 ตอน ตามลําดับ ดังนี้ 
 4.1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  
 4.2 คาเฉล่ียแรงจูงใจ  และความพึงพอใจ 
 4.3 การทดสอบสมมติฐาน  
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4.1  ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  
  ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ รายไดตอเดือน และภูมิลําเนา โดยแจกแจงจํานวน (ความถ่ี) และรอยละ  
 
ตารางท่ี  4.1  แสดงจํานวน (ความถ่ี) รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ 
   การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดตอเดือน และภูมิลําเนา 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน(คน) รอยละ 

1. เพศ   

 ชาย 178 44.5% 
 หญิง 222 55.5% 

รวม 400 100.0% 

2.อายุ   

 ต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป 101 25.3% 

 25 – 34ป 146 36.5% 

 35 – 44 ป 88 22.0% 

 45 – 54 ป 39 9.7% 

 55 – 64 ป 20 5.0% 

 65 ปข้ึนไป 6 1.5% 

รวม 400 100.0% 

3. ระดับการศึกษา   

 ต่ํากวาปริญญาตรี 116 29.0% 
 ปริญญาตรี 234 58.5% 
 สูงกวาปริญญาตรี 50 12.5% 

รวม 400 100.0% 
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ตารางท่ี  4.1  (ตอ) 
 

  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน(คน) รอยละ 

4. อาชีพ   

 ผูไมไดประกอบอาชีพ 114 25.5% 
 ผูใชทักษะแรงงาน 136 34.0% 
 อาชีพเกษตรกรรม 15 3.8% 
 เจาของกิจการและผูบริหาร 71 17.8% 
 ผูประกอบอาชีพระดับสูง 64 16.0% 

รวม 400 100.0% 

5.รายไดตอเดอืน   

 ต่ํากวา 15,000 บาท 184 46.0% 

 15,000 – 30,000 บาท 149 37.3% 

 31,001 – 50,000 บาท 50 12.5% 

 มากกวา 50,000 บาท 17 4.3% 

รวม 400 100.0% 

6.ภูมิลําเนา   

 ภาคเหนือ 110 27.5% 

 ภาคกลาง 75 18.8% 

 ภาคตะวันออก 3 0.8% 

 ภาคตะวันตก 13 3.3% 

 ภาคใต 14 3.5% 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 41 10.3% 

 กรุงเทพฯ 95 23.8% 

 จังหวดันาน 49 12.3% 

   รวม 400 100.0% 
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 จากตารางท่ี 4.1  สามารถอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางไดวา กลุมตัวอยางเปน
เพศชาย จํานวน 178 คน (รอยละ 44.5) เพศหญิง จํานวน 222 คน (รอยละ 55.5) โดยสวนใหญมีอายุ 
25 – 34 ป มีจํานวน 146 คน (รอยละ 36.5) รองลงมาอายุต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป มีจํานวน 101 คน 
(รอยละ 25.3) และอันดับสุดทาย นักทองเท่ียวท่ีมีอายุมากกวา 65 ป มีจํานวน 6 คน (รอยละ 1.5)  
 ในดานระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 
234 คน (รอยละ 58.5) รองลงมาคือ ต่ํากวาปริญญาตรี มีจํานวน 116 คน (รอยละ 29.0) และนอย
ท่ีสุดคือ สูงกวาปริญญาตรีมีจํานวน 50 คน (รอยละ 12.5)  
 ในดานอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพผูใชทักษะแรงงาน มีจํานวน 
136 คน (รอยละ 34.0) รองลงมาคือ ไมไดประกอบอาชีพ มีจํานวน 114 คน (รอยละ 25.5) และ
อันดับสุดทาย อาชีพเกษตรกรรม มีจํานวน 15 คน (รอยละ 3.8)  
 ในดานรายไดตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 15,000 
บาท มีจํานวน 184 คน (รอยละ 46.0) รองลงมาคือ ผูท่ีมีรายไดตอเดือน 15,000 – 30,000 บาท มี
จํานวน 149 คน (รอยละ 37.3) และอันดับสุดทาย รายไดตอเดือนมากกวา 50,000 บาท มีจํานวน 17 
คน (รอยละ 4.3)  
 ในดานภูมิลําเนา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีภูมิลําเนาทางภาคเหนือ มีจํานวน 110 
คน (รอยละ 27.5) รองลงมาคือ ผูท่ีมีภูมิลําเนาอยูท่ีกรุงเทพฯ มีจํานวน 95 คน (รอยละ 23.8) และ
อันดับสุดทาย ผูท่ีมีภูมิลําเนาอยูภาคตะวันออก มีจํานวน 3 คน (รอยละ 0.8) 
 
4.2  คาเฉล่ียแรงจูงใจ  และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวท่ีมีตอจังหวัดนาน 
       มีรายละเอียดดังนี ้
       4.2.1  เร่ืองระดับแรงจูงใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอจังหวัดนาน 
       4.2.2  เร่ืองระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอจังหวัดนาน 
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4.2.1  เร่ืองระดับแรงจูงใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอจังหวัดนาน 
 
ตารางท่ี  4.2  คาเฉล่ียแรงจูงใจของนักทองเท่ียวดานปจจยัผลัก 
 

ปจจัยผลัก 
 

(คาเฉล่ียแรงจูงใจ) 
 

S.D. 
การแปล

ความหมายระดับ
แรงจูงใจ 

1 เพื่อพักผอนหยอนใจ 4.57 0.60 มากท่ีสุด 

2 เพื่อไดเห็นส่ิงแปลกใหมๆ 3.94 0.83 มาก 

3 เพื่อการศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชาวนาน 

3.04 1.14 ปานกลาง 

4 เพื่อติดตอธุรกิจ 2.02 1.01 นอย 

5 เพื่อเขารวมประชุมหรือสัมมนา 2.00 1.03 นอย 

6 เพื่อเยีย่มเยือนญาติมิตร 2.30 1.30 นอย 

7 เพื่อหลีกหนคีวามซํ้าซากจาํเจใน
ชีวิตประจําวัน 

3.60 1.01 มาก 

8 เพื่อไหวพระเสริมดวง 3.55 0.94 มาก 

9 เพื่อศึกษาแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม 

2.92 1.25 ปานกลาง 

10 เพื่อความสุข ความสงบทางจิตใจ 3.87 0.80 มาก 

รวม 3.18 0.49 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับแรงจูงใจในการทองเท่ียวจังหวัดนาน
ในดานปจจัยผลัก มีคาเฉล่ียรวม = 3.18 (ระดับปานกลาง) เม่ือพิจารณาแตละดานในองคประกอบยอย 
(1-10) พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยผลักในประเด็นเพื่อพักผอนหยอนใจมากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย = 4.65 (ระดับมากท่ีสุด) รองลงมาคือ เพื่อไดเห็นส่ิงแปลกใหมๆ คาเฉลี่ย = 3.94 (ระดับมาก) 
และอันดับสุดทาย เพื่อเขารวมประชุมหรือสัมมนา คาเฉล่ีย = 2.0 (ระดับนอย)  
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ตารางท่ี  4.3  คาเฉล่ียแรงจูงใจของนักทองเท่ียวดานปจจยัดึง 
 

ปจจัยดึง 
 

(คาเฉล่ียแรงจูงใจ) 
 

S.D. 
การแปลความหมาย
ระดับแรงจูงใจ 

1 ความสวยงามของแหลงทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร เชน 
วัด พิพิธภัณฑ 

3.91 0.79 มาก 

2 ความสวยงามทางธรรมชาติ เชน ปา
ไม ภูเขา น้ําตก 

4.43 0.67 มากท่ีสุด 

3 วิถีชีวิตความเปนอยูแบบลานนา 3.19 1.19 ปานกลาง 

4 อัธยาศัยไมตรีและเปนมิตรของคน
เมืองนาน 

3.60 0.96 มาก 

5 ความเงียบและสงบของเมืองนาน 4.09 0.79 มาก 

6 ความเปนเอกลักษณของส่ิงปลูก
สรางทรงลานนาโบราณ 

3.16 1.24 ปานกลาง 

7 การโฆษณาประชาสัมพันธของ
แหลงทองเท่ียว 

3.75 0.92 มาก 

8 ความคุมคาของคาใชจายในการ
ทองเท่ียว 

3.90 0.80 มาก 

9 ความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
ในการเดินทาง 

3.43 0.83 มาก 

10 แหลงทองเที่ยวมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกเพยีงพอ เชน ที่พัก รานอาหาร 
รานขายของท่ีระลึก เปนตน 

3.47 0.84 มาก 

รวม 3.69 0.55 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับแรงจูงใจในการทองเท่ียวจังหวัดนาน 
ในดานปจจัยดึง มีคาเฉล่ียรวม = 3.69 (ระดับมาก) เม่ือพิจารณาแตละดานในองคประกอบยอย (1-10) 
พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดึงในประเด็นความสวยงามทางธรรมชาติ เชน ปาไม 
ภูเขา น้ําตกมากท่ีสุด คาเฉล่ีย = 4.43 (ระดับมากท่ีสุด) รองลงมาคือ ความเงียบและสงบของเมือง
นาน คาเฉล่ีย = 4.09 (ระดับมาก) และอันดับสุดทาย ความเปนเอกลักษณของส่ิงปลูกสรางทรง
ลานนาโบราณ คาเฉล่ีย = 3.16 (ระดับปานกลาง)  
 
ตารางท่ี  4.4  คาเฉล่ียแรงจูงใจของนักทองเท่ียวท่ีมีจังหวัดนานโดยรวม 
 
แรงจูงใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ

จังหวัดนาน (ตัวแปร) 
 

(คาเฉล่ียแรงจูงใจ) 
(S.D.) 

การแปลความหมาย
แรงจูงใจ 

1.ปจจัยผลัก 3.18 0.49 ปานกลาง 

2.ปจจัยดึง 3.69 0.55 มาก 

รวม 3.44 0.58 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีแรงจูงใจในการมาทองเท่ียวจังหวัดนานโดยมี
คาเฉล่ียรวม = 3.44 (ระดับมาก) เม่ือพิจารณาแตละดานในองคประกอบ พบวา กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจ
กับปจจัยดึงมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย = 3.69 (ระดับมาก) และปจจัยผลักรองลงมา คาเฉล่ีย = 3.18 (ระดับ
ปานกลาง)  
 ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งข้ึน จึงนํามาจัดกลุมใหม จําแนกตาม
ประเภทของตัวแปร 
 ตัวแปรของปจจัยผลัก มี 10 ตัวแปร ดังนี้คือ 
 1X  =          เพื่อพักผอนหยอนใจ 
 2X  =          เพื่อไดเห็นส่ิงแปลกใหมๆ 
 3X  =          เพื่อการศึกษาวิถีชวีิตความเปนอยูของชาวนาน 
 4X  =          เพื่อติดตอธุรกิจ 
 5X  =          เพื่อเขารวมประชุมหรือสัมมนา 
 6X  =          เพื่อเยีย่มเยือนญาติมติร 
 7X  =          เพื่อหลีกหนีความซํ้าซากจําเจในชีวิตประจําวัน 
 8X  =          เพื่อไหวพระเสริมดวง 
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 9X  =          เพื่อศึกษาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 10X  =          เพื่อความสุข ความสงบทางจิตใจ 
 จากผลการวิเคราะหปจจัยของปจจัยผลัก โดยวิธีองคประกอบหลักและหมุนแกนปจจัย
โดยวิธีวาริแมกซ สําหรับการพิจารณาวาตัวแปรใดควรอยูในปจจัยรวมใดนั้นพิจารณาจากคาน้ําหนัก
ปจจัย ถาคาน้ําหนักปจจัยของตัวแปรในปจจัยรวมใดมีคามาก และของปจจัยรวมอ่ืนๆมีคาตํ่า จะจัด
ตัวแปรใหอยูในปจจัยรวมท่ีมีคาน้ําหนักปจจัยสูง ซ่ึงผลจากการพิจารณาพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจมี 3 ปจจัยรวมดังนี้คือ 

 
ตารางท่ี 4.5  การวิเคราะหองคประกอบปจจัยที่มีตอปจจยัผลักของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเดนิ 
   ทางมาทองเท่ียวท่ีจังหวัดนาน 
 

ปจจัยตางๆ 
Factor 

Loading 
Initial 

Eigenvalues 
 

คาเฉล่ีย 
Cronbach’s 

Alphas 

ปจจัย 1 : ปจจัยดานการทองเท่ียว  25.918 3.34 0.741 
 เพื่อศึกษาแหลงทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรม 
.887    

 เพื่อการศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชาวนาน 

.858    

 เพื่อความสุข ความสงบทางจิตใจ .732    
 เพื่อไหวพระเสริมดวง .377    
ปจจัย 2 : ปจจัยเพื่อธุรกิจ  22.118 2.10 0.714 
 เพื่อติดตอธุรกจิ .854    
 เพื่อเขารวมประชุมหรือสัมมนา .812    
 เพื่อเยีย่มเยือนญาติมิตร .685    

ปจจัย 3 : ปจจัยดานการพักผอน 13.497 4.04 0.543 
 เพื่อหลีกหนีความซ้ําซากจําเจใน

ชีวิตประจําวัน 
.771    

 เพื่อพักผอนหยอนใจ .703    

 เพื่อไดเห็นส่ิงแปลกใหมๆ .465    
**Cronbach’s Alphas  = 0.630 
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 จากตารางท่ี 4.5  เม่ือนําปจจัยตางๆของปจจัยผลักมาวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 
นั้นคาความเช่ือม่ันของแตละตัวแปรใน 3 ปจจัย มีคาท่ียอมรับ ซ่ึงมีคา Cronbach’s Alphas เทากับ 0.630 
และในแตละปจจัยนั้นมีคาเฉล่ียตามลําดับ ดังนี้  1. ปจจัยดานการพักผอน (เทากับ 4.04) 2. ปจจัยดาน
การทองเท่ียว (เทากับ 3.34) 3. ปจจัยเพื่อติดตอธุรกิจ (เทากับ 2.10) และผลการวิเคราะหมีคาสัมประสิทธ์ิ 
(Factor Loading) ดังตารางท่ี 4.5 
 ในการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยดึง มีดังนี้ 
 ตัวแปรของปจจัยดึง มี 10 ตัวแปร ดังนี้คือ 
 1X  =          ความสวยงามของแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร 
เชน วดั พิพิธภัณฑ 
 2X  =          ความสวยงามทางธรรมชาติ เชน ปาไม ภูเขา น้าํตก 
 3X  =          วิถีชีวติความเปนอยูแบบลานนา 
 4X  =          อัธยาศัยไมตรีและเปนมิตรของคนเมืองนาน 
 5X  =          ความเงียบและสงบของเมืองนาน 
 6X  =          ความเปนเอกลักษณของส่ิงปลูกสรางทรงลานนาโบราณ 
 7X  =          การโฆษณาประชาสัมพันธของแหลงทองเท่ียว 
 8X  =          ความคุมคาของคาใชจายในการทองเท่ียว 
 9X  =          ความสะดวก รวดเร็วและปลอดภยัในการเดินทาง 

10X  =          แหลงทองเท่ียวมีส่ิงอํานวยความสะดวกเพยีงพอ เชน ท่ีพัก 
รานอาหาร รานขายของท่ีระลึก เปนตน 
 จากผลการวิเคราะหปจจัยของปจจัยดึง โดยวิธีองคประกอบหลักและหมุนแกนปจจัย
โดยวิธีวาริแมกซ สําหรับการพิจารณาวาตัวแปรใดควรอยูในปจจัยรวมใดน้ันพิจารณาจากคาน้ําหนัก
ปจจัย ถาคาน้ําหนักปจจัยของตัวแปรในปจจัยรวมใดมีคามาก และของปจจัยรวมอ่ืนๆมีคาตํ่า จะจัด
ตัวแปรใหอยูในปจจัยรวมท่ีมีคาน้ําหนักปจจัยสูง ซ่ึงผลจากการพิจารณาพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจมี 2 ปจจัยรวมดังนี้คือ 
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ตารางท่ี 4.6  การวิเคราะหองคประกอบปจจัยท่ีมีตอปจจยัดึงของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเดิน 
   ทางมาทองเท่ียวท่ีจังหวัดนาน 
 

ปจจัยตางๆ 
Factor 

Loading 
Initial 

Eigenvalues 
 

คาเฉล่ีย 
Cronbach’s 

Alphas 

ปจจัย 1 : ปจจัยดานความเปนเอกลักษณ
ของจังหวัดนาน 

 37.318 3.59 0.834 

 วิถีชีวิตความเปนอยูแบบลานนา .916    

 ความเปนเอกลักษณของส่ิงปลูกสราง
ทรงลานนาโบราณ 

.901    

 อัธยาศัยไมตรีและเปนมิตรของคน
เมืองนาน 

.890    

 ความสวยงามของแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร เชน วัด 
พิพิธภัณฑ 

.708    

 ความเงียบและสงบของเมืองนาน .707    

ปจจัย 2 : ปจจัยดานบริการ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ 

 25.236 3.80 0.673 

 ความคุมคาของคาใชจายในการ
ทองเท่ียว 

.854    

 ความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยใน
การเดินทาง 

.812    

 แหลงทองเท่ียวมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกเพยีงพอ เชน ที่พัก รานอาหาร 
รานขายของท่ีระลึก เปนตน 

.685    

 การโฆษณาประชาสัมพันธของแหลง
ทองเท่ียว 

.771    

 ความสวยงามทางธรรมชาติ เชน ปา
ไม ภูเขา น้ําตก 

.703    

**Cronbach’s Alphas  = 0.791 
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 จากตารางท่ี 4.6  เมื่อนําปจจัยตาง  ๆของปจจัยผลักมาวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 
นั้นคาความเช่ือม่ันของแตละตัวแปร ใน 2 ปจจัย มีคาท่ียอมรับ ซ่ึงมีคา Cronbach’s Alphas เทากับ 0.791  
และในแตละปจจัยนั้นมีคาเฉลี่ยตามลําดับ ดังนี้ 1.ปจจัยดานบริการ และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 
(เทากับ 3.80) 2.ปจจัยดานความเปนเอกลักษณของจังหวัดนาน (เทากับ 3.59) และผลการวิเคราะหมี
คาสัมประสิทธ์ิ (Factor Loading) ดังตารางท่ี 4.6 
 
4.2.2  เร่ืองระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ จังหวัดนาน 
ตารางท่ี  4.7  คาเฉล่ียความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอดานส่ิงดึงดูดใจ 
 

ดานส่ิงดงึดดูใจ 
 

(คาเฉล่ียความพึง
พอใจ) 

 
S.D. 

การแปลความ
หมายความ
พึงพอใจ 

1 ความสวยงามทางกายภาพและภูมิทัศน
ของนาน 

4.46 0.60 มากท่ีสุด 

2 ความสวยงามของแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร เชน วัด 
พิพิธภัณฑ 

3.99 0.75 มาก 

3 วิถีชีวิตความเปนอยูของคนเมืองนาน 4.08 0.77 มาก 

4 ความเงียบและสงบของเมืองนาน 4.37 0.65 มาก 

5 ความงดงามของเอกลักษณส่ิงปลูก
สราง 

3.38 0.95 ปานกลาง 

6 ระบบรักษาความปลอดภยัของแหลง
ทองเท่ียว 

3.58 0.75 มาก 

รวม 3.98 0.52 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอดานส่ิงดึงดูดใจโดยมีคาเฉล่ียรวม 
= 3.98 (ระดับมาก)  เม่ือพจิารณาแตละดานในองคประกอบยอย (1-6) พบวา กลุมตัวอยางมีความพึง
พอใจกับความสวยงามทางกายภาพและภูมทิัศนของนาน มากท่ีสุด คาเฉลี่ย = 4.46 (ระดับมากท่ีสุด) 
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รองลงมาคือ ความเงียบและสงบของเมืองนาน คาเฉล่ีย = 4.37 (ระดับมาก) และอันดับสุดทาย ความ
งดงามของเอกลักษณส่ิงปลูกสราง คาเฉล่ีย = 3.38 (ระดับปานกลาง) 
 
ตารางท่ี  4.8  คาเฉล่ียความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
 

(คาเฉล่ียความพึง
พอใจ) 

 
S.D. 

การแปลความ
หมายความ
พึงพอใจ 

1 มีระบบไฟฟา น้ําประปา โทรศัพทที่
ไดคุณภาพ 

3.92 0.62 มาก 

2 มีศูนยบริการขอมูลดานการทองเท่ียว 3.19 1.03 ปานกลาง 

3 มีระบบรักษาความปลอดภยัใน
สถานท่ีทองเท่ียว 

3.53 0.79 มาก 

4 มีปายบอกเสนทางในการเดินทางที่
ชัดเจน 

3.61 0.78 มาก 

5 ความสะอาดของหองน้ํา/หองสุขาใน
แหลงทองเท่ียว 

3.33 0.76 ปานกลาง 

6 ความเพียงพอของท่ีจอดรถบริเวณ
แหลงทองเท่ียว 

3.45 0.74 มาก 

รวม 3.50 0.57 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวกมีคาเฉลี่ย
โดยรวม = 3.50 (ระดับมาก)  เม่ือพิจารณาแตละดานในองคประกอบยอย (1-6) พบวา กลุมตัวอยาง
มีความพึงพอใจกับมีระบบไฟฟา น้ําประปา โทรศัพทที่ไดคุณภาพมากท่ีสุด คาเฉล่ีย = 3.92 (ระดับมาก) 
รองลงมาคือ มปีายบอกเสนทางในการเดนิทางท่ีชัดเจน คาเฉล่ีย = 3.61 (ระดบัมาก) และอันดับสุดทาย 
มีศูนยบริการขอมูลดานการทองเท่ียว คาเฉลี่ย = 3.19 (ระดับปานกลาง) 
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ตารางท่ี  4.9  คาเฉล่ียความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอดานคมนาคม 
 

ดานคมนาคม 
 

(คาเฉล่ียความพึง
พอใจ) 

 
S.D. 

การแปลความ
หมายความพงึ

พอใจ 
1 ความสะดวกของเสนทางท่ีเขาถึง
แหลงทองเท่ียว 

3.65 0.65 มาก 

2 ระยะเวลาในการเดินทางเหมาะสม 3.56 0.65 มาก 

3 การเดินทางทองเท่ียวมีความ
ปลอดภัย 

3.63 0.65 มาก 

4 มีตารางบินและตารางเดินรถมา
จังหวดันาน 

2.81 0.94 ปานกลาง 

5 ความเหมาะสมของคาใชจายในการ
เดินทาง 

3.67 0.69 มาก 

6 ความเพียงพอของรถโดยสารมายัง
แหลงทองเท่ียว 

3.23 0.82 ปานกลาง 

รวม 3.43 0.52 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอดานคมนาคม โดยมีคาเฉล่ียรวม 
= 3.43 (ระดับมาก)  เม่ือพิจารณาแตละดานในองคประกอบยอย (1-6) พบวา กลุมตัวอยางมีพึงพอใจ
กับความเหมาะสมของคาใชจายในการเดินทางมากท่ีสุด คาเฉล่ีย = 3.67 (ระดับมาก) รองลงมาคือ 
ความสะดวกของเสนทางท่ีเขาถึงแหลงทองเท่ียว คาเฉล่ีย = 3.65 (ระดับมาก) และอันดับสุดทาย มี
ตารางบินและตารางเดินรถมาจังหวัดนาน คาเฉล่ีย = 2.81 (ระดับปานกลาง) 
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ตารางท่ี  4.10  คาเฉล่ียความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอ ดานท่ีพัก รานอาหาร และรานขายของท่ี   
ระลึก 

 

ดานท่ีพัก รานอาหารและรานขายของ
ท่ีระลึก 

 
(คาเฉล่ียความพึง

พอใจ) 

 
S.D. 

การแปลความ
หมายความพงึ

พอใจ 
1 มีที่พักสําหรับนักทองเท่ียวที่
หลากหลายและมีคุณภาพ 

3.99 0.68 มาก 

2 ระบบรักษาความปลอดภยัของที่พัก 3.65 0.70 มาก 

3 คุณภาพและสุขลักษณะของอาหาร
ในรานอาหาร 

3.60 0.69 มาก 

4 ความเพียงพอของรานอาหารใน
แหลงทองเท่ียว 

3.44 0.72 มาก 

5 ความเพียงพอของรานขายของท่ี
ระลึก 

3.52 0.78 มาก 

6 ความเหมาะสมของราคา 3.82 0.75 มาก 

   รวม 3.67 0.57 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอดานท่ีพัก รานอาหาร และราน
ขายของท่ีระลึก โดยมีคาเฉล่ียรวม = 3.67 (ระดับมาก)  เม่ือพิจารณาแตละดานในองคประกอบยอย 
(1-6) พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจกับมีที่พักสําหรับนักทองเท่ียวที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
คาเฉล่ีย = 3.99 (ระดับมาก) รองลงมาเปนดานตางๆดังนี้ ความเหมาะสมของราคา คาเฉล่ีย = 3.82 
(ระดับมาก) และอันดับสุดทาย ความเพียงพอของรานอาหารในแหลงทองเที่ยว คาเฉล่ีย = 3.44 
(ระดับมาก) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  4.11  คาเฉล่ียความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอจังหวัดนานโดยรวม 
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอ จังหวัดนาน       
(ตัวแปร) 

 
(คาเฉล่ียความพึง

พอใจ) 

S.D. การแปลความ
หมายความ
พึงพอใจ 

1. ดานส่ิงดึงดดูใจ 3.98 0.52 มาก 

2. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 3.50 0.57 มาก 

3. ดานคมนาคม 3.43 0.52 มาก 

4. ดานที่พัก รานอาหารและรานขายของ
ที่ระลึก 

3.67 0.57 มาก 

รวม 3.64 0.59 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.11 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ โดยคาเฉล่ียรวม = 3.64 (ระดับมาก) 
เม่ือพิจารณาแตละดานในองคประกอบ (1-4) พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจกับดานส่ิงดึงดดูใจ
มากท่ีสุด คาเฉลี่ย = 3.98 (ระดับมาก) รองลงมาไดแก ดานตางๆ ดังนี้ ดานท่ีพัก รานอาหารและราน
ขายของท่ีระลึก คาเฉล่ีย = 3.67 (ระดับมาก) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก คาเฉล่ีย = 3.50 (ระดบัมาก) 
ดานดานคมนาคม คาเฉล่ีย = 3.43 (ระดับมาก) ตามลําดับ 
 
4.3  การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานการวิจัยหลักขอท่ี 1 นักทองเท่ียวท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน แตกตางกันมีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนาน 
แตกตางกัน 
 สมมติฐานเชิงสถิติ 1.1 
        H0  :  กลุมตัวอยางท่ีมีเพศแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนาน
ไมแตกตางกัน 
        Ha    :  กลุมตัวอยางท่ีมีเพศแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนาน
แตกตางกัน 
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 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห  คือ การทดสอบคา t-test ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
ดังนั้น จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ 2-tails Prob (p) มีคานอยกวา .05 ผลการสมมติฐาน
แสดงดังตาราง 
 
ตารางท่ี  4.12  คาเฉล่ีย และระดับแรงจูงใจ โดยจําแนกตามเพศ 
 

แรงจูงใจตอการ
ทองเท่ียว 

เพศชาย 

 

เพศหญิง 

 
t p 

1. ปจจัยผลัก 3.15 3.20 1.501 .221 

2. ปจจัยดึง 3.62 3.75 0.487 .486 

 
 จากการทดสอบคา t-test ดังแสดงในตารางท่ี 4.12 พบวา คา Probability (p) แตละดาน 
พบวา ดานปจจัยผลัก และปจจัยดึง มีความนาจะเปน (Probability) เทากับ .221 และ .486 ซ่ึงมากกวา .05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน มีแรงจูงใจในการ
ทองเท่ียวตอดานปจจยัผลัก และดานปจจยัดึง ไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานเชิงสถิติ 1.2 
       H0  :  กลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนาน
ไมแตกตางกัน 
       Ha    :  กลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนาน
แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความ
เช่ือม่ัน 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือมีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน 
จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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ตารางท่ี  4.13  คาเฉล่ีย และระดับแรงจูงใจ โดยจําแนกตามอายุ 
 

แรงจูงใจตอการ
ทองเท่ียว 

ต่ํากวา 25 
ป 

25-34
ป 

35-44 
ป 

45-54 
ป 

55-64 
ป 

มากกวา 
65 ป 

F คา P 

         

1. ปจจัยผลัก 3.20 3.18 3.11 3.21 3.28 3.25 0.597 0.704 

2. ปจจัยดึง 3.76 3.69 3.63 3.68 3.72 3.56 0.567 0.725 

 
 จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบอายุของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติวิเคราะห
คาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เม่ือพิจารณาแต
ละดาน พบวา ดานปจจัยผลัก และปจจัยดึง มีคา Pเทากับ 0.704 และ 0.725 ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวา 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา นักทองเท่ียวท่ีมีอายุแตกตางกัน มีแรงจูงใจ
ในการเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนานไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานเชิงสถิติ 1.3 
       H0  :  กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียว 
จังหวัดนาน ไมแตกตางกัน 
       Ha    :  กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียว 
จังหวัดนาน แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.14  คาเฉล่ีย และระดับแรงจูงใจ โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

แรงจูงใจตอการทองเท่ียว 
ต่ํากวา

ปริญญาตรี 
ปริญญา
ตรี 

สูงกวา
ปริญญาตรี 

F คา P 

      

1. ปจจัยผลัก 3.80 3.61 3.95 0.409 0.679 

2. ปจจัยดึง 4.60 4.45 4.60 0.058 0.944 

 
 จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับแรงจูงใจ โดยจําแนกระดับ
การศึกษาของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
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Variance : One Way ANOVA)  เม่ือพิจารณาแตละดาน พบวา ดานปจจัยผลัก และปจจัยดึง พบวามี
คา P เทากับ 0.679 และ 0.944 ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับแรงจูงใจ ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมมี
ดานใดท่ีมีคาตํ่ากวา 0.05 จึงไมจําเปนตองทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียเปนรายคู 
 สมมติฐานเชิงสถิติ 1.4 
       H0  :  กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีแรงจงูใจในการเดนิทางมาทองเท่ียว 
จังหวดันาน ไมแตกตางกัน 
       Ha    :  กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีแรงจงูใจในการเดนิทางมาทองเท่ียว 
จังหวดันาน แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.15  เปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับแรงจูงใจ โดยจําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

แรงจูงใจตอการ
ทองเท่ียว 

ต่ํากวา 
15,000บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

มากกวา
50,000
บาท 

F คา P 

       

1. ปจจัยผลัก 3.21 3.15 3.16 3.12 0.642 0.589 

2. ปจจัยดึง 3.74 3.68 3.63 3.52 1.158 0.326 

 
 จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบอาชีพของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติวิเคราะห
คาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เม่ือพิจารณาแต
ละดาน พบวา ดานปจจัยผลัก และปจจัยดึง มีคา Pเทากับ 0.589 และ 0.326 ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวา 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน 
มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนานไมแตกตางกัน จึงไมจําเปนตองทดสอบความ
แตกตางของคะแนนเฉล่ียเปนรายคู 
 สมมติฐานการวิจัยหลักขอท่ี 2 นักทองเท่ียวท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน แตกตางกันความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียว 
จ.นาน แตกตางกัน 
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 สมมติฐานเชิงสถิติ 2.1 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังนี้ 
       H0  :  กลุมตัวอยางท่ีมีเพศที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการ
ทองเท่ียวจังหวัดนาน ไมแตกตางกัน 
       Ha    :  กลุมตัวอยางท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการ
ทองเท่ียวจังหวัดนาน แตกตางกัน  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ การทดสอบคา t-test ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
ดังนั้น จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ 2-tails Prob (p) มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตาราง 
 
ตารางท่ี  4.16  เปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ โดยจําแนกตามเพศ 
 

 
 จากตารางท่ี 4.16 โดยใชสถิติ Independent Sample t-test ในการทดสอบพบวา คา 
Probability (p) รายดานพบวา ดานส่ิงดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานคมนาคม และดานท่ีพัก 
รานอาหารและรานขายของที่ระลึก  พบวา มีความนาจะเปน (Probability) เทากับ .795 .913 .867 
และ.778 ตามลําดับ ซ่ึงมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา นักทองเท่ียว
ที่มาทองเท่ียวจังหวัดนานท่ีมีเพศตางกัน  มีระดับความพึงพอใจตอการทองเท่ียว ในดานส่ิงดึงดูดใจ 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานคมนาคม และดานท่ีพัก รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก ไม
แตกตางกัน 
 

ความพึงพอใจตอการ
ทองเท่ียว 

เพศชาย เพศหญิง 
t p 

  
1. ดานส่ิงดึงดดูใจ 3.89 4.05 0.067 .795 

2. ดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก 

3.43 3.57 0.012 .913 

3. ดานคมนาคม 3.40 3.45 0.028 .867 

4. ดานท่ีพัก รานอาหาร
และรานขายของท่ีระลึก 

3.62 3.70 0.080 .778 
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 สมมติฐานเชิงสถิติ 2.2 
       H0  :  กลุมตัวอยางท่ีมีอายุที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการ
ทองเท่ียวจังหวัดนาน ไมแตกตางกัน 
       Ha    :  กลุมตัวอยางท่ีมีอายุที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการ
ทองเท่ียวจังหวัดนาน แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความ
เช่ือม่ัน 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ตอเม่ือมี
คาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใช
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
ตารางท่ี  4.17  เปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ โดยจําแนกตามอายุ 
 

ความพึงพอใจตอ
การทองเที่ยว 

ต่ํากวา 
25 ป 

25-34
ป 

35-44 
ป 

45-54 
ป 

55-64 
ป 

มากกวา 
65 ป 

F คา P 

         

1. ดานส่ิงดึงดดูใจ 4.01 3.98 3.88 4.05 4.03 3.94 .821 .535 

2. ดานส่ิงอํานวย
ความสะดวก 

3.65 3.49 3.43 3.41 3.39 3.61 1.983 .080 

3. ดานคมนาคม 3.59 3.42 3.32 3.37 3.25 3.27 3.495 .004* 

4. ดานท่ีพัก 
รานอาหารและราน
ขายของท่ีระลึก 

3.83 3.66 3.52 3.66 3.52 3.69 3.232 .007* 

 
 จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบอายุของกลุมตัวอยางท่ีมาทองเท่ียว 
จังหวัดนาน โดยใชสถิติวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : 
One Way ANOVA) เม่ือพิจารณาแตละดาน พบวา ดานส่ิงดึงดูดใจ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
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มีคา P เทากับ 0.535 และ 0.080 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความ
วานักทองเท่ียวท่ีมีอายุแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจ ไมแตกตางกัน 
 แตเม่ือพิจารณาในดานคมนาคม และดานท่ีพัก รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก 
พบวา มีคา Pเทากับ 0.004 และ 0.007 ตามลําดับ ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ซ่ึงหมายความวานักทองเท่ียวท่ีมีอายุแตกตางกัน มีระดับความ
พึงพอใจแตกตางกัน 
 เพื่อใหทราบวากลุมตัวอยางท่ีมาทองเที่ยว จังหวัดนาน ท่ีมีอายุแตกตางกันในรายคู
ใดบาง ท่ีมีระดับความพึงพอใจ ในดานคมนาคม และดานท่ีพัก รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก 
แตกตางกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียเปนรายคู โดยใชวิธี 
Least Significant Difference : LSD ปรากฏผลดังนี้ 
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ตารางท่ี  4.18  เปรียบเทียบเฉล่ียนักทองเที่ยวท่ีมีความพึงพอใจในการทองเท่ียวตอดาน 
      คมนาคม จําแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบเปนรายคู 
 

 
อายุ 

ต่ํากวา 25 
ป          

(  = 3.59) 

25-34ป 

(  = 3.42) 

35-44 ป 

(  = 3.32) 

45-54 ป 

(  =3.37) 

55-64 ป 

(  = 3.25) 

มากกวา 65 
ป 

(  = 3.27) 

ต่ํากวา 25 ป 
(  = 3.59) 

- .16484* 
(.015) 

.27398* 
(.000) 

.22226* 
(.024) 

.34406* 
(.007) 

.31628 
(.148) 

25-34ป 
(  = 3.42) 

 - .10915 
(.120) 

.05743 
(.539) 

.17922 
(148) 

.15145 
(.484) 

35-44 ป 
(  = 3.32) 

  - -.35172 
(.605) 

.07008 
(.586) 

.04230 
(.847) 

45-54 ป 
(  = 3.37) 

   - .12179 
(.394) 

.09402 
(.680) 

55-64 ป 
(  = 3.25) 

 
 

   - -.02778 
(.908) 

มากกวา 65 
ป 

(  = 3.27) 

     - 

 
 จากตารางท่ี 4.18 เปนผลการวิจัยสืบเนื่องมาจากตารางท่ี 4.17 พบวา คาเฉล่ียความพึงพอใจ
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) จึงวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉล่ียรายคูของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกัน ในดานลักษณะกายภาพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีมี
อายุต่ํากวา 25 ป มีความพึงพอใจในดานคมนาคม แตกตางกับกลุมท่ีมีอายุ 25-34 ป 35-44 ป 45-54 ป 
และ55-64 ป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป มีความพึงพอใจ
ดานคมนาคม มากกวา กลุมท่ีมีอายุ 25-34 ป 35-44 ป และ 45-54 ป 
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ตารางท่ี  4.19  เปรียบเทียบเฉล่ียนักทองเที่ยวท่ีมีตอความพึงพอใจ ในการทองเท่ียวตอดานท่ีพัก  
     รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก จําแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบเปนรายคู 
 

อายุ 

ต่ํากวา 25 
ป 

(  = 3.83) 

25-34ป 

(  = 3.66) 

35-44 ป 

(  = 3.52) 

45-54 ป 

(  = 3.66) 

55-64 ป 

(  = 3.52) 

มากกวา 65 
ป 

(  = 3.69) 

ต่ํากวา 25 ป 
(  = 3.83) 

- .17096* 
(.020) 

.31490* 
(.000) 

.17096 
(.110) 

.31262* 
(.025) 

.14318 
(.547) 

25-34ป 
(  = 3.66) 

 - .14394 
(.060) 

.00000 
(1.000) 

.14167 
(.294) 

-.02778 
(.906) 

35-44 ป 
(  = 3.52) 

  - -.14394 
(.187) 

-.00227 
(.987) 

-.17172 
(.472) 

45-54 ป 
(  = 3.66) 

   - .14167 
(.363) 

-.02778 
(.911) 

55-64 ป 
(  = 3.52) 

 
 

   - -.16944 
(.520) 

มากกวา 65 
ป 

(  = 3.69) 

     - 

 
 จากตารางท่ี 4.19 เปนผลการวิจัยสืบเนื่องมาจากตารางท่ี 4.17 พบวา คาเฉล่ียความพึงพอใจ
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) จึงวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉล่ียรายคูของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกัน ในดานลักษณะกายภาพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีมี
อายุต่ํากวา 25 ป มีความพึงพอใจในดานท่ีพัก รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก แตกตางกับกลุมท่ี
มีอายุ 25-34 ป 35-44 ป และ 55-64 ป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีอายุต่ํา
กวา 25 ป มีความพึงพอใจดานคมนาคม มากกวา กลุมท่ีมีอายุ 25-34 ป 35-44 ป และ 55-64 ป 
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สมมติฐานเชิงสถิติ 2.3 
       H0  :  กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
ที่มีตอการทองเท่ียวจังหวัดนาน ไมแตกตางกัน 
       Ha    :  กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
ที่มีตอการทองเท่ียวจังหวัดนาน แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.20  เปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความพึงพอใจตอการ
ทองเท่ียว 

ต่ํากวา
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท
หรือสูงกวา 

F คา P 

      

1. ดานส่ิงดึงดดูใจ 3.98 3.95 4.08 1.170 .311 

2. ดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก 

3.56 3.44 3.68 4.377 .013* 

3. ดานคมนาคม 3.47 3.37 3.58 3.965 .020* 

4. ดานท่ีพัก รานอาหารและ
รานขายของท่ีระลึก 

3.71 3.62 3.80 2.552 .079 

 
 จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง โดยใช
สถิติวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way Anova)   
เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ดานส่ิงดึงดูดใจ และดานท่ีพัก รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก 
พบวามีคา P .311 และ .079 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ซ่ึงหมายความ
วา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจ ไมแตกตางกัน 
 แตเม่ือพิจารณาในดานส่ิงอํานวยความสะดวก และดานคมนาคม พบวามีคา P เทากับ 
.013 และ .020 ตามลําดับ ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (Ha) ซ่ึงหมายความวา นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจ
แตกตางกัน 
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 เพื่อใหทราบวากลุมตัวอยาง ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันในรายคูใดบาง ที่มีความพึง
พอใจในส่ิงอํานวยความสะดวก และดานคมนาคม  แตกตางกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบ
ความแตกตางของคะแนนเฉล่ียเปนรายคู โดยใชวิธี Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผล
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  4.21  เปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจ ในการทองเท่ียวตอดานส่ิงอํานวยความ 
     สะดวกจําแนกตามระดบัการศึกษา โดยเปรียบเทียบเปนรายคู 
 

ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 
(  = 3.56) 

ปริญญาตรี 
(  = 3.44) 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 
(  = 3.68) 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
(  = 3.56) 

- .11662 
(.073) 

-.12489 
(.197) 

ปริญญาตรี 
(  = 3.44) 

 - -.24151* 
(.007) 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 
(  = 3.68) 

  - 

 
 ตารางที่ 4.21 เปนผลจากการวิจัยสืบเนื่องมาจากตารางท่ี 4.20 พบวา คาเฉล่ียความพึงพอใจ
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) จึงวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉล่ียรายคูของกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกตางกันในดานลักษณะกายภาพ พบวา ผูที่มี
การศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจในดานส่ิงอํานวยความสะดวก แตกตางเปนรายคูกับผูที่มี
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่กลุมตัวอยาง ผูที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจในดานส่ิงอํานวยความสะดวก นอยกวากลุมผูที่มี
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา  
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ตารางท่ี  4.22  เปรียบเทียบคาเฉล่ียนักทองเท่ียวท่ีมีตอความพึงพอใจในการทองเท่ียวตอ 
     ดานคมนาคม จําแนกตามระดับการศึกษา โดยเปรียบเทียบเปนรายคู 
 

ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 
(  = 3.47) 

ปริญญาตรี 
(  = 3.37) 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 
(  = 3.58) 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
(  = 3.47) 

- .10667 
(.073) 

-.10011 
(.258) 

ปริญญาตรี 
(  = 3.37) 

 - -.20678* 
(.012) 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 
(  = 3.58) 

  - 

 
 ตารางท่ี 4.22 เปนผลการวิจัยสืบเนื่องมาจากตารางท่ี 4.20 พบวา คาเฉล่ียความพึงพอใจ
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) จึงวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉล่ียรายคูของกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ในดานลักษณะกายภาพ พบวา ผูที่มี
การศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจ ในดานคมนาคม แตกตางเปนรายคูกับผูที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือสูงกวา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยท่ีกลุมตัวอยางผูที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีความพึงพอใจในดานคมนาคม นอยกวากลุมผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา 
 สมมติฐานเชิงสถิติ 2.4 
       H0  :  กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ี
มีตอการทองเท่ียวจังหวัดนาน ไมแตกตางกัน 
       Ha    :  กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ี
มีตอการทองเท่ียวจังหวัดนาน แตกตางกัน 
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ตารางท่ี  4.23  เปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

ความพึงพอใจตอ
การทองเที่ยว 

ต่ํากวา 
15,000บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

มากกวา
50,000
บาท 

F คา P 

       

1. ดานส่ิงดึงดดูใจ 4.02 3.96 3.85 4.00 1.549 .201 

2. ดานส่ิงอํานวย
ความสะดวก 

3.58 3.42 3.46 3.52 2.384 .069 

3. ดานคมนาคม 3.51 3.35 3.33 3.46 3.174 .024* 

4. ดานท่ีพัก 
รานอาหารและ
รานขายของท่ี
ระลึก 

3.75 3.61 3.53 3.71 2.773 .041* 

 
 จากตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติ
วิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เมื่อ
พิจารณาแตละดาน พบวา ในดานส่ิงดึงดูดใจ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก พบวา มีคา P เทากับ 
.201 และ .069 ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีการรับรูจริงไมแตกตางกัน  
 แตเมื่อพิจารณาในดานคมนาคม และดานท่ีพัก รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก 
พบวา มีคา P เทากับ .024 และ .041 ตามลําดับ ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มี
การรับรูจริงแตกตางกัน 
 เพื่อใหทราบวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันในรายคูใดบางท่ีมีความพึงพอใจ 
ในดานคมนาคม และดานท่ีพัก รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก แตกตางกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงได
ทําการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธี Least Significant Difference 
(LSD) ปรากฏผลดังนี้ 
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ตารางท่ี  4.24  เปรียบเทียบคาเฉล่ียนักทองเท่ียวท่ีมีตอความพึงพอใจในการทองเท่ียวดาน 
     คมนาคม จําแนกตามรายไดตอเดือน โดยเปรียบเทียบเปนรายคู 
 

รายไดตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 
15,000 บาท 
(  = 3.51) 

15,000 – 30,000 
บาท 

(  = 3.35) 

30,001 – 50,000 
บาท 

(  = 3.33) 

50,000 บาทขึ้น
ไป 

(  = 3.46) 
ตํ่ากวาหรือเทากับ 

15,000 บาท 
(  = 3.51) 

- .15676* 
(.007) 

.18359* 
(.028) 

.05280 
(.690) 

15,000 – 30,000 บาท 
(  = 3.35) 

 - .02682 
(.754) 

-.10396 
(.437) 

30,001 – 50,000 บาท 
(  = 3.33) 

  - -.13078 
(.373) 

50,000 บาท ขึ้นไป 
(  = 3.46) 

   - 

 
 จากตารางท่ี 4.24 เปนผลการวิจัยสืบเนื่องมาจากตารางท่ี 4.23 พบวา คาเฉล่ียความพึงพอใจ
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) จึงวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉล่ียรายคูของกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันในดานลักษณะกายภาพ พบวา กลุม
ตัวอยางกลุมผูมีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 15,000บาท มีความพึงพอใจในดานคมนาคม 
แตกตางกับกลุมผูมีรายไดตอเดือน 15,000 – 30,000 บาท  และกลุมผูมีรายไดตอเดือน 30,001 – 50,000 
บาท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยท่ีกลุมตัวอยางกลุมผูมีรายไดตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 
15,000 บาท มีความพึงพอใจในดานคมนาคม มากกวากลุมผูมีรายไดตอเดือน 15,000 – 30,000 บาท 
และกลุมผูมีรายไดตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท  
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ตารางท่ี  4.25  เปรียบเทียบคาเฉล่ียนักทองเท่ียวท่ีมีตอความพึงพอใจในการทองเท่ียวดานท่ีพัก  
รานอาหาร และรานขายของท่ีระลึก จําแนกตามรายไดตอเดือนโดยเปรียบเทียบ
เปนรายคู 

 
รายไดตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 

15,000 บาท 
(  = 3.75) 

15,000 - 30,000 
บาท 

(  = 3.61) 

30,001 – 50,000 
บาท 

(  = 3.53) 

50,000 บาทขึ้น
ไป 

(  = 3.71) 
ตํ่ากวาหรือเทากับ 

15,000บาท 
(  = 3.75) 

- .13938* 
(.027) 

.21902* 
(.016) 

.03667 
(.800) 

15,000 – 30,000 
บาท 

(  = 3.61) 

 - .07964 
(.393) 

-.10271 
(.482) 

30,001 – 50,000 
บาท 

(  = 3.53)  

  - -.18235 
(.255) 

50,000 บาทขึ้นไป 
(  = 3.71) 

   - 

 
 จากตารางท่ี 4.25 เปนผลการวิจัยสืบเนื่องจากตารางท่ี 4.23 พบวา คาเฉล่ียความพึงพอใจ
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) จึงวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉล่ียรายคูของกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน ในดานลักษณะกายภาพ พบวา กลุม
ตัวอยาง กลุมผูมีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีความพึงพอใจในดานท่ีพัก 
รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก แตกตางกับกลุมผูมีรายไดตอเดือน 15,000 – 30,000 บาท  และ
กลุมผูมีรายไดตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยที่กลุมตัวอยาง 
กลุมผูมีรายไดตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000บาท มีความพึงพอใจในดานท่ีพัก รานอาหารและ
รานขายของท่ีระลึก มากกวากลุมผูมีรายไดตอเดือน 15,000 – 30,000 บาท และกลุมผูมีรายไดตอเดือน 
30,001 – 50,000 บาท  
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ตารางท่ี  4.26  ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ขอท่ี สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน
หลักท่ี 1 

นักทองเท่ียวท่ีลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน แตกตางกันมี
แรงจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยว จ.นาน แตกตาง
กัน 

 

สมมติฐาน
เชิงสถิติ 

1.1 

H0  :นักทองเท่ียวท่ีมีเพศตางกันมีแรงจูงใจตอการมา
ทองเท่ียวท่ี จังหวัดนาน ไมแตกตางกัน 
- ปจจยัผลัก 
- ปจจยัดึง 

 
 
ยอมรับ H0 

ยอมรับ H0 

สมมติฐาน
เชิงสถิติ 

1.2 

H0  :นักทองเท่ียวท่ีมีอายุตางกัน มีแรงจูงใจตอการมา
ทองเท่ียวท่ี จังหวัดนาน ไมแตกตางกัน 
- ปจจยัผลัก 
- ปจจยัดึง 

 
 
ยอมรับ H0 

ยอมรับ H0 

สมมติฐาน
เชิงสถิติ 

1.3 

H0  :นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาตางกนั มี
แรงจูงใจตอการมาทองเท่ียวท่ี จังหวดันาน ไม
แตกตางกัน 
- ปจจยัผลัก 
- ปจจยัดึง 
 

 
 
 
ยอมรับ H0 

ยอมรับ H0 

 
สมมติฐาน
เชิงสถิติ 

1.4 

H0  :นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตางกัน มีแรงจูงใจตอการ
มาทองเท่ียวท่ี จังหวดันาน ไมแตกตางกัน 
- ปจจยัผลัก 
- ปจจยัดึง 

 
 
ยอมรับ H0 
ยอมรับ H0 
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ตาราง  4.26  (ตอ) 
 

สมมติฐาน
หลักท่ี 2 

นักทองเท่ียวท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายไดตอเดอืน แตกตางกันความพงึพอใจ
ของนักทองเทีย่วท่ีมีตอการทองเที่ยว จ.นาน แตกตางกัน 

 

สมมติฐาน
เชิงสถิติ 

2.1 

H0  :นักทองเท่ียวท่ีมีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการมา
ทองเท่ียวท่ีจังหวัดนาน ไมแตกตางกัน 
- ดานส่ิงดึงดูดใจ 
- ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
- ดานคมนาคม 
- ดานท่ีพกั รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก 

 
 
ยอมรับ H0 
ยอมรับ H0 
ยอมรับ H0 
ยอมรับ H0 

สมมติฐาน
เชิงสถิติ 

2.2 

H0  :นักทองเท่ียวท่ีมีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอการมา
ทองเท่ียวท่ีจังหวัดนาน ไมแตกตางกัน 
- ดานส่ิงดึงดูดใจ 
- ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
- ดานคมนาคม 
- ดานท่ีพกั รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก 

 
 
ยอมรับ H0 
ยอมรับ H0 
ปฏิเสธ H0 
ปฏิเสธ H0 

สมมติฐาน
เชิงสถิติ 

2.3 

H0  :นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาตางกนัมีความพึง
พอใจตอการมาทองเท่ียวท่ีจงัหวัดนาน ไมแตกตางกัน 
- ดานส่ิงดึงดูดใจ 
- ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
- ดานคมนาคม 
- ดานท่ีพกั รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก 

 
 
ยอมรับ H0 
ปฏิเสธ H0 
ปฏิเสธ H0 
ยอมรับ H0 

สมมติฐาน
เชิงสถิติ 

2.4 

H0  :นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตอเดือนตางกนัมีความพึงพอใจ
ตอการมาทองเท่ียวท่ีจังหวัดนาน ไมแตกตางกัน  
- ดานส่ิงดึงดูดใจ 
- ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
- ดานคมนาคม 
- ดานท่ีพกั รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก 

 
 
ยอมรับ H0 
ยอมรับ H0 
ปฏิเสธ H0 
ปฏิเสธ H0 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ในบทนี้เปนการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และการนําเสนอจากผลการวิจัย มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
5.1 สรุปการวิจัย 
 จากการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียว
จังหวัดนาน ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยออกเปน 4 ตอน คือ 
     5.1.1  ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
     5.1.2  การวิเคราะหแรงจูงใจในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียวจังหวัดนาน 
     5.1.3  สรุปผลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวในจังหวัดนานดานตางๆ 
     5.1.4  สรุปผลการการทดสอบสมมติฐานของการศึกษา 
     โดยมีรายละเอียดสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
     5.1.1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมาทองเท่ียว
จังหวัดนาน พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 178 คน (รอยละ 44.5) เปนเพศหญิง จํานวน 
222 คน (รอยละ 55.5) เม่ือพิจารณาตามอายุสวนใหญมีอายุ 25 – 34 ป มีจํานวน 146 คน (รอยละ 36.5) 
รองลงมาอายุต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป มีจํานวน 101 คน (รอยละ 25.3) และอันดับสุดทาย นักทองเท่ียวท่ี
มีอายุมากกวา 65 ป มีจํานวน 6 คน (รอยละ 1.5)  
 ในดานระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 
234 คน (รอยละ 58.5) รองลงมาคือ ต่ํากวาปริญญาตรี มีจํานวน 116 คน (รอยละ 29.0) และนอย
ท่ีสุดคือ สูงกวาปริญญาตรีมีจํานวน 50 คน (รอยละ 12.5)  
 ในดานอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพผูใชทักษะแรงงาน มีจํานวน 
136 คน (รอยละ 34.0) รองลงมาคือ ไมไดประกอบอาชีพ มีจํานวน 114 คน (รอยละ 25.5) และ
อันดับสุดทาย อาชีพเกษตรกรรม มีจํานวน 15 คน (รอยละ 3.8)  
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 ในดานรายไดตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 15,000 
บาท มีจํานวน 184 คน (รอยละ 46.0) รองลงมาคือ ผูท่ีมีรายไดตอเดือน 15,000 – 30,000 บาท มี
จํานวน 149 คน (รอยละ 37.3) และอันดับสุดทาย รายไดตอเดือนมากกวา 50,000 บาท มีจํานวน    
17 คน (รอยละ 4.3)  
 ในดานภูมิลําเนา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีภูมิลําเนาทางภาคเหนือ มีจํานวน 110 
คน (รอยละ 27.5) รองลงมาคือ ผูท่ีมีภูมิลําเนาอยูท่ีกรุงเทพฯ มีจํานวน 95 คน (รอยละ 23.8) และ
อันดับสุดทาย ผูท่ีมีภูมิลําเนาอยูภาคตะวันออก มีจํานวน 3 คน (รอยละ 0.8) 
     5.1.2 การวิเคราะหแรงจูงใจในการทองเท่ียวของกลุมตัวอยางท่ีเดินทางทองเท่ียวจังหวัดนาน 
                5.1.2.1  ระดับความสําคัญแรงจูงใจในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียว
จังหวัดนาน 
 จากการศึกษาแรงจูงใจในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียวจังหวัดนาน
พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยผลัก (เหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยว) ในประเด็น
เพื่อพักผอนหยอนใจมากที่สุด คาเฉล่ีย = 4.65 (ระดับมากท่ีสุด) รองลงมาคือ เพื่อไดเห็นส่ิงแปลก
ใหมๆ คาเฉล่ีย = 3.94 (ระดับมาก) และอันดับสุดทาย เพื่อเขารวมประชุมหรือสัมมนา คาเฉล่ีย = 2.0 
(ระดับนอย) 
 ในสวนของปจจัยดึง (ปจจัยที่ดึงดูดใหเดินทางมาทองเท่ียว) นั้นกลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับประเด็นความสวยงามทางธรรมชาติ เชน ปาไม ภูเขา น้ําตกมากท่ีสุด คาเฉล่ีย = 4.43 
(ระดับมากท่ีสุด) รองลงมาคือ ความเงียบและสงบของเมืองนาน คาเฉล่ีย = 4.09 (ระดับมาก) และ
อันดับสุดทาย ความเปนเอกลักษณของส่ิงปลูกสรางทรงลานนาโบราณ คาเฉล่ีย = 3.16 (ระดับปาน
กลาง) 
                5.1.2.2  ผลการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)แรงจูงใจในการทองเท่ียวของ
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเที่ยวจงัหวัดนาน 
 เม่ือนําแรงจูงใจในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวที่เดินทางทองเท่ียวจังหวัดนานมา
วิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ดานปจจัยผลัก  สรุปผลไดดังนี้ 
 ปจจัยหลักขอท่ี 1 ปจจัยดานการทองเท่ียว มีคาเฉล่ียเทากับ 3.34 ประกอบดวยปจจัยยอย
ไดแก เพ่ือศึกษาแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เพ่ือการศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวนาน เพื่อ
ความสุข ความสงบทางจิตใจ และเพื่อไหวพระเสริมดวง 
 ปจจัยหลักขอท่ี 2 ปจจัยเพื่อติดตอธุรกิจ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.10 ประกอบดวยปจจัยยอย 
ไดแก เพื่อติดตอธุรกิจ เพื่อเขารวมประชุมหรือสัมมนา และเพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร 
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 ปจจัยหลักขอท่ี 3 ปจจัยเพื่อพักผอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 ประกอบดวยปจจัยยอย 
ไดแก เพื่อหลีกหนีความซํ้าซากจําเจในชีวิตประจําวัน เพื่อพักผอนหยอนใจ และเพื่อไดเห็นส่ิง
แปลกใหมๆ 
 เม่ือนําแรงจูงใจในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียวจังหวัดนานมา
วิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ดานปจจัยดึง สรุปผลไดดังนี้ 
 ปจจัยหลักขอที่ 1 ปจจัยดานความเปนเอกลักษณของจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 
ประกอบดวยปจจัยยอย ไดแก วิถีชีวิตความเปนอยูแบบลานนา ความเปนเอกลักษณของส่ิงปลูก
สรางทรงลานนาโบราณ อัธยาศัยไมตรีและเปนมิตรของคนเมืองนาน ความสวยงามของแหลง
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร เชน วัด พิพิธภัณฑ และความเงียบและสงบของเมืองนาน 
 ปจจัยหลักขอท่ี 2 ปจจัยดานบริการ และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.80 ประกอบดวยปจจัยยอย ไดแก ความคุมคาของคาใชจายในการทองเท่ียว ความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการเดินทาง แหลงทองเท่ียวมีส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ เชน ท่ีพัก รานอาหาร 
รานขายของท่ีระลึก เปนตน การโฆษณาประชาสัมพันธของแหลงทองเท่ียว และความสวยงามทาง
ธรรมชาติ เชน ปาไม ภูเขา น้ําตก 
     5.1.3  สรุปผลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวในจังหวัดนานดานตางๆ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเที่ยวในจังหวัดนานดาน
ตางๆ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจกับดานส่ิงดึงดูดใจมากท่ีสุด คาเฉล่ีย = 3.98 (ระดับมาก) 
รองลงมาไดแกดานตางๆ ดังนี้ ดานท่ีพัก รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก คาเฉล่ีย = 3.67 (ระดับ
มาก) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก คาเฉล่ีย = 3.50 (ระดับมาก) ดานดานคมนาคม คาเฉล่ีย = 3.43 
(ระดับมาก) ตามลําดับ 
     5.1.4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษา 
                5.1.4.1  สมมติฐานท่ี 1 นักทองเที่ยวท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน แตกตางกันมีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนาน แตกตางกนั  
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ไดดังนี้ 
  1  กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกนั มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวจงัหวัดนาน

ไมแตกตางกัน (ยอมรับ H0) 

  2  กลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกนั มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวจงัหวัดนาน

ไมแตกตางกัน (ยอมรับ H0) 
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  3  กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียว

จังหวัดนานไมแตกตางกัน (ยอมรับ H0) 

  4  กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยว

จังหวัดนาน ไมแตกตางกัน (ยอมรับ H0)   

                5.1.4.2 สมมติฐานท่ี 2 นักทองเท่ียวท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน แตกตางกันมีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนาน แตกตางกัน  
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ไดดังนี้   
 1  กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียว
จังหวัดนานไมแตกตางกัน (ยอมรับ H0)  

2  กลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจของนักทองเที่ยวท่ีมีตอการทองเที่ยว 
จังหวัดนานแตกตางกัน ( ปฏิเสธ H0) 
  3  กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ
การทองเท่ียวจังหวัดนานแตกตางกัน (ปฏิเสธ H0) 
  4  กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ
การทองเท่ียวจังหวัดนานแตกตางกัน ( ปฏิเสธ H0 ) 

 
5.2  อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการ
ทองเท่ียวในจังหวัดนาน สามารถอภิปราย ไดดังนี้ 
 จากผลการวิจัย พบวา ดานปจจัยผลัก (เหตุผลในการเดินทางมาทองเท่ียว) ในประเด็น
เพื่อพักผอนหยอนใจมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด = 4.65 (ระดับมากท่ีสุด) รองลงมาคือ เพื่อไดเห็นส่ิงแปลก
ใหม  ๆคาเฉลี่ย = 3.94 (ระดับมาก) ซ่ึงใกลเคียงกับงานวิจัยของวัฒนชัย ชูมาก (2544) พบวา นักทองเท่ียว 
ชาวไทยตางเดินทางไปทองเท่ียวตางประเทศเพื่อตองการความแปลกใหมเปนเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุด 
รองลงมาคือ  การเดินทางไปตางประเทศเพ่ือไปพักผอน หยอนใจ และเปนการใหรางวัลกับชีวิต 
และสอดคลองกับงานวิจัยของฟูศักดิ์ กาญจนสําราญวงศ (2546 ) พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญ มี
แรงจูงใจสําคัญของการทองเท่ียว คือ การพักผอนรวมกับเพื่อน หรือญาติพี่นอง เหตุผลท่ีผลงานวิจัย
ปจจุบันสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตอาจเปนเพราะวากลุมตัวอยางสวนใหญอยูในวัยทํางาน ดังนั้น
จึงตองการทองเท่ียวเพื่อลดสภาวะความตึงเครียด และยังไดพบเจอส่ิงใหมๆเพื่อตอบสนองความ
ตองการ ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎี ภาวะท่ีมีแรงจูงใจ (Motivation States) ท่ีกลาวเอาไววา แรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคลเองมีผลกระตุนใหบุคคล
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แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เชน ความอยากรูอยากเห็น ความคาดหวัง ทัศนคติ ความพึง
พอใจ การมองเห็นคุณคา 
 ดานปจจัยดึง (ปจจัยท่ีดึงดูดใหเดินทางมาทองเท่ียว) พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
กับประเด็นความสวยงามทางธรรมชาติ เชน ปาไม ภูเขา น้ําตกมากท่ีสุด คาเฉล่ีย = 4.43 (ระดับมาก
ท่ีสุด) รองลงมาคือ ความเงียบและสงบของเมืองนาน คาเฉล่ีย = 4.09 (ระดับมาก) สอดคลองกับ
แนวคิดของ เบญจมาศ ลาภจิตร (2552 ) โดยอธิบายไดวา เนื่องจากประเทศไทยมีปจจัยในการดึงดูด
นักทองเท่ียวท่ีหลากหลาย เชน มีภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทย มีทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีมีความ
หลากหลาย อาทิ เชน ทรัพยากรทองเท่ียวทางธรรมชาติ ทรัพยากรทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการตางๆ อาจเปนเพราะวากลุมตัวอยางตองการสัมผัส
กับธรรมชาติ ซ่ึงไมสามารถพบเห็นไดบอยนักในสภาพบานเมืองปจจุบัน และเมืองนานข้ึนช่ือใน
เร่ืองความสวยงามทางธรรมชาติ และความเงียบสงบ เหมาะกับการท่ีจะมาพักผอน คลายความตึง
เครียดจากการทํางานไดเปนอยางดี 
 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการทองเท่ียวในจังหวัดนาน ใน
ดานตางๆท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานส่ิงดึงดูดใจ (แหลงทองเท่ียว) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานการ
คมนาคม ดานท่ีพัก รานอาหาร และรานขายของท่ีระลึก พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงใจดานส่ิง
ดึงดูดใจ (แหลงทองเที่ยว) มากท่ีสุด อาจเปนเพราะจังหวัดนานยังความสมบูรณดานทรัพยากรการ
ทองเท่ียว ท้ังส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม ประกอบกับความเปนเมือง
ท่ีมีความเงียบสงบเหมาะแกการเดินทางเพ่ือพักผอนหยอนใน ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีของ Morse 
(1955 : 27) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ส่ิงท่ีตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษย 
เปนการลดความตึงเครียดทางดานรางกายและจิตใจ หรือสภาพความรูสึกของบุคคลท่ีมีความสุข 
ความช่ืนใจ ตลอดจนสามารถสรางทัศนคติในทางบวกตอบุคคลตอส่ิงหนึ่ง ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามความพอใจตอส่ิงนั้น 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
      5.3.1 ขอเสนอแนะจากผลวิจัย 
 จากผลการศึกษาแรงจูงใจของนักทองเท่ียวท่ีมาจังหวัดนาน ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.3.1.1  แรงจูงใจดานปจจัยผลัก  (เหตุผลในการเดินทางมาทองเท่ียว) พบวา ในดานเพ่ือ
พักผอนหยอนใจ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คาเฉล่ีย = 4.57 (ระดับมากท่ีสุด) รองลงมาคือ เพ่ือไดเห็นส่ิง
แปลกใหมๆ คาเฉล่ีย = 3.94 (ระดับมาก) ดังนั้น ผูท่ีเกี่ยวของควรเนนใหมีการจัดการแหลงทองเท่ียว
ใหเหมาะสมกับความตองการของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาจังหวัดนาน และมีการจัดทําขอมูล
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เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในจังหวัดนาน สงเสริมจัดกิจกรรมทางการทองเท่ียว เชน การเดินปา ลอง
แกน การตั้งแคมป รวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดนานเปนตน และการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทยควรมีการสงเสริมและเพ่ิมชองทางประชาสัมพันธมากข้ึนในทุกๆส่ือไม
วาจะเปนอินเตอรเน็ต เอกสารเก่ียวกับการทองเท่ียว หรือส่ิงพิมพอ่ืนๆ เพ่ือใหงายตอการรับรู และ
การเขาถึงของนักทองเท่ียว   
 5.3.1.2  แรงจูงใจดานปจจัยดึง (ปจจัยท่ีดึงดูดใหเดินทางมาทองเท่ียว) พบวา ในดานความ
สวยงามทางธรรมชาติ เชน ปาไม ภูเขา น้ําตกมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คาเฉล่ีย = 4.43 (ระดับมากที่สุด) 
รองลงมาคือ ความเงียบและสงบของเมืองนาน คาเฉล่ีย = 4.09 (ระดับมาก) ดังนั้น ควรดึงดานความ
สวยงามทางธรรมชาติ และความเงีบยสงบของเมืองนานมาเปนจุดขายสําคัญในการประชาสัมพันธ
สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนาน และนอกจากน้ีควรมีการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
และประวัติศาสตรจังหวัดนานใหมากข้ึน เนื่องจากจังหวัดนานไดข้ึนช่ือวาเปนเมืองฝาแฝดกับเมือง
หลวงพระบาง เพื่อสงเสริมใหจังหวัดนานมีการทองเท่ียวไดหลากหลายรูปแบบ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวในดานแหลง
ทองเท่ียว ดานท่ีพัก ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานการคมนาคม จังหวัดนาน สามารถแยก
ขอเสนอแนะท้ัง 4 ประเด็นไดดังนี้ 
 ดานส่ิงดึงดูดใจ (แหลงทองเท่ียว) จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา ความสวยงามทาง
กายภาพและภูมิทัศนของนานนั้นเปนประเด็นท่ีกลุมตัวอยางพึงพอใจมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.46) 
ดังนั้น ทางการทองเท่ียวจังหวัดนานจะตองรักษาสภาพแวดลอมความเปนธรรมชาติ ใหสวยงามคง
อยูตลอดไป และเตรียมแผนงานการดําเนินงาน การจัดการในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวเพิ่มจํานวนมาก
ข้ึน เพื่อไมใหธรรมชาติลดความงดงามลงไป ในขณะเดียวกันในประเด็นเร่ือง ความงดงามของ
เอกลักษณส่ิงปลูกสราง เปนประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 3.38) 
ดังนั้นการทองเท่ียวจังหวัดนานตองรักษาส่ิงปลูกสรางท่ีแสดงถึงความเปนเอกลักษณของจังหวัด
นานใหสวยงาม และคงอยูตลอดไป เพื่อเปนจุดเดนที่สามารถดึงดูดใหนักทองเท่ียวมาทองเท่ียวท่ี
จังหวัดนานตอไป 
 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ทางการทองเท่ียวของจังหวัดนาน จําเปนตองมีศูนยบริการ
ขอมูลดานการทองเท่ียว ใหมากกวานี้ เนื่องจากผลการวิจัยพบวาเปนประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจนอยท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 3.19) การทองเท่ียวจังหวัดนานควรจัดเอกสารเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวในจังหวัดนาน เชน ขอมูลแหลงทองเท่ียวตางๆในจังหวัดนาน เสนทางในการเดินทาง 
เปนตน และจัดเจาหนาท่ีคอยใหบริการขอมูลในวันหยุดดวย เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแก
นักทองเท่ียวและประชาสัมพันธใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูประกอบการ หรือรานคาตางๆ ให
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รักษาความสะอาดของหองน้ํา/หองสุขาในแหลงทองเท่ียว ใหมากกวานี้ซ่ึงผลการวิจัย ความพึง
พอใจของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลางเทานั้น (คะแนนเฉล่ีย 3.33) 
 ดานคมนาคม ในจํานวนท้ัง 4 ดาน พบวา ดานคมนาคมเปนดานท่ีมีคะแนนเฉล่ียรวม
นอยท่ีสุด คือ 3.43 คะแนน ประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ มีตารางบินและ
ตารางเดินรถมาจังหวัดนาน (คะแนนเฉล่ีย 2.81) แสดงใหเห็นวามีการเตรียมการเร่ืองขอมูลนอย 
หรือมีแสดงแตวาไมไดอยูในท่ีท่ีนักทองเที่ยวเห็นไดชัดเจน ดังนั้นควรจะจัดการเพ่ิมจํานวนตาราง
บิน และเพิ่มจุดการเดินรถใหชัดเจนโดยประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน อินเตอรเน็ต หรือเอกสาร
เกี่ยวกับการทองเท่ียว เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวไดดียิ่งข้ึน 
 ดานท่ีพัก รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจกับประเด็น
ดานมีท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียวท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ มากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 3.99) และ
รองลงมาเปนดานความเหมาะสมของราคา (คะแนนเฉล่ีย 3.82) ฉะนั้น ทางภาครัฐควรจัดรณรงคให
ผูประกอบการพัฒนาคุณภาพท่ีพัก และราคาท่ีพักตามสมควร เพื่อเปนการไมเอาเปรียบนักทองเท่ียว 
ซ่ึงเปนการดึงดูดใหนักทองเท่ียวกลับมาเท่ียวซํ้า และเม่ือนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจมาก ก็จะ
บอกตอๆไปยังเพื่อน ญาติ พี่นองตอๆไป 
      5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
 จากการศึกษาคร้ังนี้ ทําใหเห็นชองวางของงานวิจัยซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการ
ศึกษาวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้ 
 5.3.2.1  ในการวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาในดานความพึงพอใจของนักทองเท่ียว ท่ีมา
ทองเท่ียวยัง จังหวัดนาน อยางตอเนื่อง เพื่อจะไดทราบวาปจจุบันนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจใน
การจัดการการทองเท่ียวมากนอยเพียงใด เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขตอไป 
 5.3.2.2  ในการวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาในดานความคาดหวังของนักทองเท่ียว ซ่ึงจะได
นําผลมาเปรียบเทียบกับความพึงพอใจ เพือ่ท่ีจะไดทราบวามีประเด็นใดบางที่ประทับใจ หรือมี
ประเด็นใดท่ีจะตองปรับปรุงตอไป 
 5.3.2.3  การศึกษาในคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงจะมองเห็น
เพียงภาพกวางๆของความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเทานั้น การศึกษาในคร้ังตอไป ควรจะทําการศึกษา
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เชน การทํา Focus group interview เพ่ือศึกษาในเชิงลึก และจะได
ทราบความคิดเห็นในเร่ือง ความคาดหวัง และความตองการจริงๆของกลุมนักทองเท่ียว วาเปนอยางไร 
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“ แขงเรือลือเล่ือง เมืองงาชางดํา จิตกรรมวัดภูมินทร แดนดินสมสีทอง เรืองรองพระธาตุแชแหง ” 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนท่ี 15 อําเภอจังหวัดนาน 
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ภาพท่ี 2 พระธาตุแชแหง 
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ภาพท่ี 3 วัดพระธาตุแชแหง 

 

ภาพท่ี 4 พระเจาทันใจ วัดพระธาตุแชแหง 
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ภาพท่ี 5 พระพุทธรูปปางมารวิชัย 4 องค วัดภูมินทร 

 

ภาพท่ี 6 วัดภมิูนทร 
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ภาพท่ี 7 ภาพจติรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร 

 
ภาพท่ี 8 งานปนนรกจําลองวดัภูมินทร 
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ภาพท่ี 9 วัดพระธาตุเขานอย 
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ภาพท่ี 10 วัดพระธาตุชางคํ้าวรวิหาร 
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ภาพท่ี 11 เสาหลักเมืองนาน 
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ภาพท่ี 12 วัดม่ิงเมือง 

 

ภาพท่ี 13 หอศิลปริมนาน 
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ภาพท่ี 14 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
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ภาพท่ี 15 วัดหนองบัว 
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ภาพท่ี 16 วัดหนองแดง 
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ภาพท่ี 17 วัดพญาวัด 

 

 
ภาพท่ี 18 พระเจาฝนแสนหา หรือ พระเจาสายฝน วัดพญาวัด 
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ภาพท่ี 19 อุทยานแหงชาติดอยภูคา 
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ภาพท่ี 20 ทิวทัศนอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
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ภาพท่ี 21 ลานดูดาว ในอุทยานแหงชาติดอยภูคา 

 

DPU



113 
 

 

ภาพท่ี 22 เสาดินนานอย(ฮอมจอม) และคอกเสือ ในอุทยานแหงชาติศรีนาน 

 

ภาพท่ี 23 ผาหัวสิงห ในอุทยานแหงชาติศรีนาน 
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ภาพท่ี 24 ดอยเสมอดาว ในอุทยานแหงชาติศรีนาน 
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ภาพท่ี 25 ทะเลหมอกท่ีผาชู ในอุทยานแหงชาติศรีนาน 

 

ภาพท่ี 26 ผาชู 
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ภาพท่ี 27 จุดชมวิวดอยวาว อุทยานแหงชาตินันทบุรี 

 

ภาพท่ี 28 อุทยานแหงชาตินนัทบุรี 
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ภาพท่ี 29 ลองแกงนํ้าวา ในอุทยานแมจริม 
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ภาพท่ี 30 น้ําตกสะปน ในอุทยานแหงชาติขุนนาน 

 

ภาพท่ี 31 น้ําตกหวยหา ในอุทยานแหงชาติขุนนาน 
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ภาพท่ี 32 บอเกลือสินเธาว 
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ภาพท่ี 33 ดานชายแดนหวยโกน อ.เฉลิมพระเกยีรติ 

 

 
ภาพท่ี 34 ตลาดชายแดนหวยโกน อ.เฉลิมพระเกยีรติ 
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ภาพท่ี 35 งาชางดํา 

 
ภาพท่ี 36 ประเพณแีขงเรือ เมืองนาน 
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ภาพท่ี 37 ดอกชมพูภูคา 

 
ภาพท่ี 38 ดอกนางพญาเสือโครง (ซากุระเมืองไทย) 
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ภาพท่ี 39 หมูบานประมงปากนาย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง : แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวท่ีมีตอการทองเที่ยวใน 

 จังหวัดนาน 
คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ และความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
ท่ีมีการทองเท่ียวในจังหวัดนาน 
 2.  แบบสอบถามน้ีมีจุดประสงคเพื่อสํารวจแรงจูงใจของนักทองเท่ียวท่ีมาจังหวัดนาน เพื่อ
สํารวจความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวในดานแหลงทองเท่ียว ดานท่ีพัก ดานส่ิง
อํานวยความสะดวก ดานการคมนาคม จังหวัดนาน เพื่อเปนแนวในการพัฒนาและจัดการแหลง
ทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง ขอมูลท่ีไดรับจากทานจะเปนความรับ
และใชเพื่อการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมเทานั้น 
 4.  แบบสอบถามฉบับนี้มี 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของนกัทองเท่ียว 
ตอนท่ี 2  แรงจูงใจของนกัทองเที่ยวในการเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนาน 
ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจของนกัทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวในจังหวัดนานในดานตางๆ 
ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะของนักทองเท่ียว 

 
 

เจนจิรา   บรรจงนึก 
( ผูวิจยั ) 

ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการทองเท่ียว 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
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ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของนกัทองเที่ยว                                                                                            

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงใน    ชองท่ีตรงกับความเปนจริง 

1. เพศ   1. ชาย    2. หญิง 
 
2. อายุ  
  1. ต่ํากวา 25 ป                2. 25-34 ป   3. 35-44  ป     

 4. 45-54 ป                     5. 55-64 ป   6. 65 ปข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา   
  1. ต่ํากวาปริญญาตรี      2. ปริญญาตรี  3. สูงกวาปริญญาตรี 
  
4. อาชีพ  

 1. ผูไมไดประกอบอาชีพ (นักเรียน นกัศึกษา แมบาน พอบาน ฯลฯ)                       
 2. ผูใชทักษะแรงงาน (พนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน พนักงานกอสรางฯลฯ)  
 3. อาชีพเกษตรกรรม (เกษตรกร เล้ียงสัตว ประมง ฯลฯ)                                       
 4. เจาของกิจการและผูบริหาร (ธุรกิจสวนตัว  ผูบริหาร  นักธุรกิจ ฯลฯ)   
 5. ผูประกอบการอาชีพระดับสูง (ทันตแพทย วิศวกร นักวิชาการ นกักฎหมาย ฯลฯ) 

 
5. รายไดตอเดอืน  

 1. ต่ํากวา 15,000 บาท   2. 15,001-30,000 บาท                            
 3. 30,001 – 50,000 บาท   4. มากกวา 50,000 บาท                      

 
6. ภูมิลําเนา   

 1. ภาคเหนือ   2. ภาคกลาง      
   3. ภาคตะวันออก  4. ภาคตะวันตก                                        

 5. ภาคใต   6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                     
 7. กทม.   8. จังหวัดนาน 

 
 
 

DPU



126 
 

ตอนท่ี 2  แรงจูงใจในการทองเที่ยวของนกัทองเที่ยวท่ีเดินทางทองเท่ียวจังหวัดนาน 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชองวางใหตรงกับแรงจูงใจของทานในการเดินทางมาทองเท่ียว         
จ.นาน มากท่ีสุด 

 
ปจจัยท่ีทําใหเดินทางมาทองเท่ียว จ.นาน 

ระดับความสําคัญ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1. ปจจัยผลัก  ( เหตุผลที่เดินทางมาทองเท่ียว จ. นาน ) 
1.1  เพ่ือพักผอนหยอนใจ      
1.2  เพ่ือไดเห็นสิ่งแปลกใหมๆ      
1.3  เพ่ือการศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวนาน      
1.4  เพ่ือติดตอธุรกิจ      
1.5  เพ่ือเขารวมประชุมหรือสัมมนา      
1.6  เพ่ือเยี่ยมเยือนญาติมิตร      
1.7  เพ่ือหลีกหนีความซ้ําซากจําเจในชีวิตประจําวัน      
1.8  เพ่ือไหวพระเสริมดวง      
1.9  เพ่ือศึกษาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม      
1.10 เพ่ือความสุข ความสงบทางจิตใจ      
2.  ปจจัยดึง  ( ปจจัยดึงดูดท่ีใหทานเดินทางมาทองเท่ียว จ. นาน) 
2.1 ความสวยงามของแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม/
ประวัติศาสตร เชน วัด พิพิธภัณฑ 

     

2.2 ความสวยงามทางธรรมชาติ เชน ปาไม ภูเขา 
นํ้าตก 

     

2.3 วิถีชีวิตความเปนอยูแบบลานนา      
2.4 อัธยาศัยไมตรีและเปนมิตรของคนเมืองนาน      
2.5 ความเงียบและสงบของเมืองนาน      
2.6 ความเปนเอกลักษณของสิ่งปลูกสรางทรงลานนา      
2.7 การโฆษณาประชาสัมพันธของแหลงทองเท่ียว      
2.8 ความคุมคาของคาใชจายในการทองเที่ยว      
2.9 ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง      
2.10 แหลงทองเท่ียวมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ
เชน ที่พัก รานอาหาร รานขายของท่ีระลึก  
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ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวท่ีมีตอการทองเที่ยวในจังหวัดนานดานตางๆ 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชองวางใหตรงกับความพึงพอใจของทานที่มีตอการทองเท่ียว  
จ.นาน มากท่ีสุด 
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการทองเที่ยว จ.นาน 
ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1.  ดานสิ่งดึงดูดใจ 
 1. ความสวยงามทางกายภาพและภูมิทัศนของนาน      
 2. ความสวยงามของแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม /
ประวัติศาสตร เชน วัด พิพิธภัณฑ 

     

 3. วิถีชีวิตความเปนอยูของคนเมืองนาน      
 4. ความเงียบและสงบของเมืองนาน      
 5. ความงดงามของเอกลักษณสิ่งปลูกสรางทรงลานนา      
 6. ระบบรักษาความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยว      
2.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 1. มีระบบไฟฟา นํ้าประปา โทรศัพทที่ไดคุณภาพ      
 2. มีศูนยบริการขอมูลดานการทองเที่ยว      
 3. มีระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทองเที่ยว      
 4. มีปายบอกเสนทางในการเดินทางที่ชัดเจน      
 5. ความสะอาดของหองนํ้า/หองสุขาในแหลง
ทองเที่ยว 

     

 6. ความเพียงพอของที่จอดรถ แหลงทองเที่ยว      

3.  ดานคมนาคม 
1. ความสะดวกของเสนทางที่เขาถึงแหลงทองเที่ยว      
2. ระยะเวลาในการเดินทางเหมาะสม      
3. การเดินทางทองเที่ยวมีความปลอดภัย      
4. มีตารางบินและตารางเดินรถมาจังหวัดนาน      
5. ความเหมาะสมของคาใชจายในการเดินทาง      
6. ความเพียงพอของรถโดยสารมายังแหลงทองเท่ียว      
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ความพึงพอใจท่ีมีตอการงทองเที่ยวใน จ.นาน 
ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

4.  ดานท่ีพัก รานอาหาร รานขายของที่ระลึก 
 1. มีที่พักสําหรับนักทองเที่ยวที่หลากหลายและมี
คุณภาพ 

     

 2. ระบบรักษาความปลอดภัยของที่พัก      
 3. คุณภาพและสุขลักษณะของอาหารในรานอาหาร      
 4. ความเพียงพอของรานอาหารในแหลงทองเที่ยว      
 5. ความเพียงพอของรานขายของท่ีระลึก      
 6. ความเหมาะสมของราคา      

 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ   
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ-นามสกุล    นางสาวเจนจิรา  บรรจงนึก 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ป 2550 
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