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บทคดัย่อ 

 
การศกึษาวจิยัในครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการกลบัมา

เทีย่วซ ้าในแหล่งท่องเทีย่วเมอืงรอง กรณีศกึษา จงัหวดัน่าน ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื นกัท่องเทีย่ว
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่คยเดนิทางไปท่องเที่ยวทีจ่งัหวดัน่าน จ านวน 400 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะห์
ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคูณ 
ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 27 – 33 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 30,000 บาท และมสีถานภาพโสด โดยให้
ความคดิเหน็เกีย่วภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วดา้นวฒันธรรม และดา้นสิง่ดงึดูดใจ อยู่ในระดบัดมีาก และดา้นความ
คุ้มค่า ด้านที่พกั ด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อม และด้านสิง่อ านวยความสะดวก อยู่ในระดบัด ีผลการ
ทดสอบสมมตฐิานพบว่า นักท่องเทีย่วทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการกลบัมาเทีย่วซ ้าในจงัหวดัน่าน ดา้น
กลบัมาท่องเทีย่วจงัหวดัน่านซ ้าเมื่อมโีอกาส และดา้นการแนะน า ชกัชวน บอกต่อ ประสบการณ์ทีด่ใีนการมาเทีย่ว
แก่ผูอ้ื่นแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และนกัท่องเทีย่วทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มี
พฤตกิรรมการกลบัมาเทีย่วซ ้าในจงัหวดัน่าน ดา้นกลบัมาท่องเทีย่วจงัหวดัน่านซ ้าเมื่อมโีอกาส แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วดา้นสิง่ดงึดูดใจ และดา้นความคุม้ค่ามผีลต่อพฤตกิรรม
การกลบัมาเทีย่วซ ้าในจงัหวดัน่าน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 
 
ค าส าคญั: ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่ว พฤตกิรรมการกลบัเทีย่วซ ้า แหล่งท่องเทีย่วเมอืงรอง จงัหวดัน่าน 
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ABSTRACT 
 

The study aimed to explore the factor of tourism image affecting the revisiting of tourist behavior 
in less visited areas in the Nan Province. A total of four hundred Thai tourists living in Bangkok and 
travelling participated in the study by answering the questionnaires. The data was analyzed in terms of 
percentage, mean and standard deviation. Also, the results of the hypothesis testing were interpreted using 
t – test, a one – way ANOVA and multiple regression. The results revealed showed that most of the 
respondents were single, female, worked as staff members and employees for a private company and 
between the ages of twenty – seven and thirty – three. The education level was lower than a bachelor's 
degree or equivalent and an average income of 15,001 to 30,000 THB. by giving opinions about the image 
of tourism in culture and attractiveness side is a very good level and worthiness, accommodation, safety 
and facilities in a good level. The results of hypothses testing implied as follows: travelers with different 
occupations and salaries also demonstrated different types of behavior as well as tourism image and 
attractiveness which affects behavior in terms of benefit at a statistically significant level of 0.01 and 0.05. 
 
Keywords: Tourism Image, Revisiting Behavior, Less Visited Areas, Nan Province 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทยมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
(ททท.) มีการจัดท าแผนการตลาดเพื่อขยายรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และสร้างการเติบโตให้กับ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของประเทศไทยใหม้ศีกัยภาพและเป็นการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื โดยการท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 ได้เปิดตวัโครงการ "เทศกาลท่องเทีย่วเมอืงรอง" เป็นตวักระตุ้นการท่องเทีย่วใน
จงัหวดัเมอืงรอง ใหส้มัผสักบัความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละภูมภิาคเป็นการกระจายรายไดใ้หแ้ต่ละชุมชน ลดความ
เหลื่อมล ้าทางสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้จังหวัดเมืองรองได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเน่ืองจากในปี 2560 ทีผ่่านมา ประเทศไทยสามารถท ารายไดจ้ากธุรกจิการท่องเทีย่วได้
มากถงึ 2,700,000 ลา้นบาทหรอืประมาณรอ้ยละ 20 ของรายไดท้ัง้หมดของประเทศไทยและมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโต
เพิม่ขึน้ทุกปี ท าใหร้ฐับาลเลง็เหน็ความส าคญั ของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วภายในประเทศไทยและมองว่าเป็น
เครื่องมอืทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิในระดบัภูมภิาค แต่รายไดส้่วนมากของการท่องเทีย่วร้อยละ 70 จะ
กระจุกอยู่ในเมอืงท่องเทีย่วทีเ่ป็นเมอืงหลกั ในส่วนของเมอืงท่องเทีย่วรองไดร้บัรายไดจ้ากส่วนนี้เพยีงรอ้ยละ 30 
เท่านัน้ 

ส าหรบัภาคเหนือนัน้มเีชยีงใหม่เพยีงจงัหวดัเดียวเท่านัน้ทีเ่ป็นการท่องเทีย่วเมอืงหลกั ซึง่หลายคนอาจ
ยงัไม่ทราบว่าการท่องเทีย่วเมอืงรองของภาคเหนือยงัมอีกีหลายจงัหวดัทีน่่าไปท่องเทีย่ว หนึ่งในนัน้ไดแ้ก่ จงัหวดั
น่าน เป็นจงัหวดัที่ได้รบัความสนใจมากถึงกบั ติดอนัดบั 10 สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวมเีสน่ห์น่าประทับใจของ          
คนไทย เพื่อการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเมอืงรองใหก้ลายเป็นการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื การพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว
และการสรา้งภาพลกัษณ์ทีม่คีวามแตกต่างใหก้บัการท่องเทีย่วจงัหวดัน่านเพื่อรกัษาฐานเดมิของนักท่องเทีย่วให้
กลบัมาเที่ยวซ ้าอีกในอนาคต และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประทบัใจของนักท่องเที่ยวการสร้างภาพลกัษณ์การ
ท่องเทีย่วของสถานทีท่่องเทีย่วใหเ้กดิความน่าสนใจและมคีวามแตกต่างจากแหล่งท่องเทีย่วในจงัหวดัอื่น จะเป็น
อกีหนึ่งกลยุทธ์ที่สามารถน ามาปรบัใช้ในการส่งเสรมิการตลาด เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้และจดจ าสิง่ที่
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น าเสนอได ้จากจุดเด่นของสถานทีท่่องเทีย่วในแต่ละพืน้ทีจ่ะสามารถน ามาใชใ้นการโฆษณา ประชาสมัพนัธใ์หเ้กดิ
ความโดดเด่นไดใ้หก้บัการท่องเทีย่วของจงัหวดัน่านได ้ซึง่นักท่องเทีย่วแต่ละคนจะมคีวามชอบและความสนใจที่
แตกต่างกนั 

ด้วยเหตุผลดงักล่าวผู้วจิยัจึงมีความสนใจศึกษาภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวจงัหวดัน่านที่ส่งผลต่อการ
กลบัมาเทีย่วซ ้าของนกัท่องเทีย่วในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการศกึษาในครัง้นี้ไปพฒันาและประยุกต์ใชใ้น
การก าหนดกลยุทธท์างการตลาดเพื่อสรา้งลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัการท่องเทีย่วจงัหวดัน่าน เพื่อใหจ้งัหวดัน่านสามารถ
น าไปพฒันาศกัยภาพใหเ้ป็นการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื ช่วยกระจายรายไดไ้ปยงัแหล่งชุมชนและลดความเหลื่อมล ้า
ทางเศรษฐกจิ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกลบัมาเที่ยวซ ้าในจงัหวดัน่าน ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้และสถานภาพสมรส 
 2. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก              
ด้านที่พัก ด้านความคุ้มค่า ด้านวัฒนธรรม ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม              
การกลบัมาเทีย่วซ ้าในจงัหวดัน่าน ของนกัท่องเทีย่วในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
1. ตวัแปรอสิระไดแ้ก่ 
1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ 

เดอืน และสถานภาพสมรส 
1.2 ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ ดา้นสิง่ดงึดดูใจ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นทีพ่กั  

ดา้นความคุม้ค่า ดา้นวฒันธรรม และดา้นความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการกลบัมาเทีย่วซ ้าในจงัหวดัน่าน 

 
สมมติฐานการวิจยั 

1. นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
สถานภาพสมรส แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการกลบัมาเทีย่วซ ้าในจงัหวดัน่านแตกต่างกนั 

2. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านที่พกั              
ด้านความคุ้มค่า ด้านวฒันธรรม ด้านปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อพฤติกรรมการกลบัมาเที่ยวซ ้าใน
จงัหวดัน่าน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ในการท าวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัจงึเลอืกลกัษณะ
ประชากรศาสตรข์อง วชริวชัร งามละม่อม (2558) โดยลกัษณะของแต่ละบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะ
ทีต่ดิตวัมาตัง้แต่เกดิ และลกัษณะทีเ่กดิขึน้มาภายหลงั และสิง่ทีท่ าใหแ้ต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกนัมหีลากหลาย
องคป์ระกอบ แต่องคป์ระกอบทีส่ าคญั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ทีอ่ยู่อาศยั ระดบัการศกึษา รายได ้โดยลกัษณะ
ประชากรศาสตรเ์ป็นหนึ่งในตวัแปร เพื่อหาความสมัพนัธข์องลกัษณะประชากรที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการกลบัมา
เที่ยวซ ้าในจังหวัดน่านท าให้ทราบว่าประชากรลักษณะใดบ้างที่มีลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวและเป็น
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ประโยชน์ต่อบุคคลในทอ้งถิน่ หรอืผูป้ระกอบการสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมกบัธุรกจิการท่องเทีย่ว ให้
สามารถเป็นการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนืได ้

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว ผู้วจิยัได้น าแนวคดิของ วุฒชิาติ สุนทรสมยั 
(2551)การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (2556) และDickman (1996) โดยสรุปประเดน็ทีต่้องการศกึษาออกเป็น 6 
ด้าน ได้แก่ด้านสิง่ดงึดูดใจ ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ด้านที่พกั ด้านความคุ้มค่า ด้านวฒันธรรม ด้านความ
ปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม เพื่อหาความรูส้กึภายในของแต่ละบุคคลทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วภาคเหนอื
ของนกัท่องเทีย่ว เพื่อทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื โดยการศกึษาดา้นภาพลกัษณ์การ
ท่องเทีย่ว เป็นการศกึษาความรูส้กึทีอ่ยู่ภายในจติใจของนกัท่องเทีย่ว ซึง่นักท่องเทีย่วแต่ละคนอาจจะมคีวามชอบ 
ความคดิเหน็ ความประทบัใจ และความรูส้กึทีแ่ตกต่างกนัออกไป การทีน่ักท่องเทีย่วแต่ละคนประเมนิภาพลกัษณ์
ทีแ่ตกต่าง เพราะแต่ละคนมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นปจัจยัสว่นบุคคลหรอืปจัจยัดา้นสงัคม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวซ า้ ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิของ Weaver & Lawton 
(2002) โดยการกลบัมาเทีย่วซ ้าเป็นสิง่ทีส่ าคญักบัการตลาดของแหล่งท่องเทีย่ว การทีน่ักท่องเทีย่วมพีนัธะว่าจะ
กลบัมาเทีย่วซ ้าแหล่งท่องเทีย่วอกีในกรอบเวลาทีก่ าหนด ซึง่ในระยะยาว เรยีกว่า ความภกัด ีซึง่การท่องเทีย่วซ ้า
นัน้จะมกีารบอกปากต่อปากใหก้บัเพื่อน คนในครอบครวั ท าใหธุ้รกจิประหยดัค่าใชจ้่ายในการหาลูกคา้ใหม่ หาก
เราสามารถทราบปจัจยัทีจ่ะเกดิขึน้การท่องเทีย่วซ ้าในอนาคต องคก์รหรอืหน่วยงานกจ็ะสามารถจดัรูปแบบการ
ท่องเทีย่วตามปจัจยันัน้ๆ ไดเ้พื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว 

ข้อมูลเก่ียวกบัจงัหวดัน่านของประเทศไทย 
จงัหวดัน่านของประเทศไทยมพีืน้ทีร่วมทัง้หมด 11,472.076 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 7,170,045 

ไร่ มลีกัษณะภูมปิระเทศโดยรอบของจงัหวดัน่านเป็นหุบเขาและภูเขาสูงชนั มทีวิเขาในแนวเหนือและใต้ ท าให้
บรเิวณยอดเขาของจงัหวดัน่าน สามารถรบัความกดอากาศสงูทีม่าจากประเทศจนีในฤดหูนาวไดอ้ย่างเตม็ที ่แต่ใน
ขณะเดยีวกนัทวิเขาทีม่ขีนาดสงู ท าใหเ้ปรยีบเสมอืนก าแพงทีปิ่ดกัน้ลมจากทางทศิตะวนัออก มอีาณาเขตตดิต่อกบั
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เมอืงน่านไดซ้มึซบัเอาวฒันธรรม ศลิปกรรมทางศาสนา ปรากฏศลิปกรรม
ของลา้นนามาเป็นวถิชีวีติทดแทนศลิปกรรมแบบสุโขทยัมเีทศกาลและประเพณีทีน่่าสนใจ เช่นการแสดงพระธรรม
เทศนา ท าบุญตกับาตร สรงน ้าพระธาตุ ถวายผ้าทพิยห์่มองคพ์ระธาตุ ประกวดขบวนแห่ครวัทาน จุดบัง้ไฟเพื่อ
เป็นการถวายเป็นพุทธบูชา ประเพณีแต่งงานชาวเขาเผ่าเมีย่น ประเพณีบายศรสีู่ขวญัลา้นน่าน ประเพณีแข่งเรอื
เอกลกัษณ์น่าน พธิสีง่เคราะหห์ลวง การสงเคราะหก์รรม  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรที่ใชใ้นการวจิยันักท่องเทีย่วในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยไปท่องเทีย่วในจงัหวดัน่าน  ซึ่งไม่
ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยัคอื นักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยไปท่องเที่ยวในจงัหวดัน่าน 
เน่ืองจากไม่สามารถระบุจ านวนประชากรทีแ่น่นอนได ้ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรการค านวณขนาด
ตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2548:28)  ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และค่าความ
ผดิพลาดสงูสดุทีย่อมรบัใหเ้กดิขึน้ 5%  

วิธีสุ่มตวัอย่าง 
ขัน้ที่ 1 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธิกีารจบัฉลากเพื่อสุ่มเลอืกเขตใน

กรุงเทพมหานครจ านวน 50 เขต ซึง่มกีารแบ่งเขตภายในกรุงเทพมหานครออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ พืน้ทีเ่ขตชัน้ใน 
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พืน้ทีเ่ขตชัน้กลาง และพืน้ทีเ่ขตชัน้นอก ผูว้จิยัไดจ้บัฉลากเพื่อเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามพืน้ทีไ่ดด้งันี้ เขตพญาไท เขต
ปทุมวนั เขตบางนา เขตลาดพรา้ว และเขตลาดกระบงั 

ขัน้ที ่2 การสุม่ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ค านวณจากกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้หมด 400 คน 
โดยการสุม่จากประชากรทัง้หมด 5 เขตการปกครอง ในจ านวนเท่ากนั ไดต้วัอย่างเขตละ 80 คน รวมเป็น 400 คน 

ขัน้ที ่3 การสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง โดยการเจาะจงกลุ่มตวัอย่างตามสถานทีด่งันี้ 
- เขตพญาไทไดแ้ก่ รถไฟฟ้าบทีเีอส สถานีพญาไท รถไฟฟ้าบทีเีอส สถานีสะพานควาย 
- เขตปทุมวนั ไดแ้ก่ รถไฟฟ้าเอม็อารท์ ีสถานีสามย่าน ศนูยก์ารคา้จามจุรสีแควร ์
- เขตบางนา ไดแ้ก่ รถไฟฟ้าบทีเีอส สถานีบางนา ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั บางนา 
- เขตลาดพรา้ว ไดแ้ก่ รถไฟฟ้าเอม็อารท์ ีสถานีลาดพรา้ว ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเฟสตวิลัอสีตว์ลิล ์
- เขตลาดกระบงั ไดแ้ก่ รถไฟฟ้าแอรพ์อรต์เรลลงิก ์สถานีลาดกระบงั ศนูยก์ารคา้เดอะพาซโิอ มอลล ์

 ขัน้ที ่4 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เลอืกกลุ่มตวัอย่างตามขัน้ตอนที ่1 – 3 
ทีส่ะดวกใหข้อ้มลูในการตอบแบบสอบถามและเคยไปท่องเทีย่วจงัหวดัน่านเพื่อใชใ้นการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ 

เครือ่งมือวิจยัท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัคอื แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้ เพื่อสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์การท่องเทีย่ว ส่งผลต่อพฤตกิรรมการกลบัมา
เทีย่วซ ้าในจงัหวดัน่านของนกัท่องเทีย่วในเขตกรุงเทพมหานครโดยแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา อาชพีรายไดต่้อเดอืน และสถานภาพสมรส ซึง่ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามทีม่คี าตอบหลาย
ตวัเลอืก (Multiple Choice Question)โดยใหผู้ต้อบเลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว มจี านวน 6 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวจงัหวดัน่าน ลกัษณะของแบบสอบถามแบบ
ปลายปิด (Close-Ended Question) โดยใชว้ธิกีารใหค้ะแนนรวมแบบประเมนิค่า Rating Scale จ านวน 27 ขอ้  ซึง่
มรีะดบัการวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาค (Interval Scale) ใหเ้ลอืกตอบแบบสอบถาม 5 ระดบั 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการกลบัมาเทีย่วซ ้าในจงัหวดัน่าน จ านวน 3 ขอ้ ลกัษณะของ
แบบสอบถามแบบSemantic Differential Scale จ านวน 2 ข้อ ซึ่งมีระดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาค (Interval 
Scale) ให้เลอืกตอบแบบสอบถาม 5 ระดบั และแบบสอบปลายปิด (Close-Ended Question) จ านวน 1 ขอ้ ใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ขอ้มูลที่ได้จากการเกบ็แบบสอบถาม และตรวจความสมบูรณ์ของขอ้มูลแล้ว ผู้วจิยัน าขอ้มูลทีไ่ด้ น าไป 

วเิคราะหโ์ดยใชด้ว้ยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ในการวเิคราะหข์อ้มูลดงันี้
 1. การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่แสดงผล
เป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธบิายถงึ
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน และสถานภาพสมรส ของกลุ่ม
ตวัอย่าง 
 2. การวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ดงันี้ 

2.1 เพื่อหาความแตกต่างระหว่างสองตวัแปร ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรมการกลบัมา
เทีย่วซ ้าในจงัหวดัน่าน โดยวเิคราะหค์่าสถติ ิIndependent Samples t Test และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดยีว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) 



6 

 

2.2 เพื่อทดสอบการสง่ผลต่อกนัระหว่างตวัแปรหลายตวั ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วในแต่ละดา้น ที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการกลับมาเที่ยวซ ้าในจังหวัดน่าน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 
ผลการวิจยั 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 234คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.5อายุ 27 – 33 ปี 182 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 อาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน จ านวน 237 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.3 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 30,000 บาท จ านวน 155 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 38.8 สถานภาพโสด จ านวน 291 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.8 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเหน็เกี่ยวกบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั4.03 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัดา้นวฒันธรรม 
และดา้นสิง่ดงึดูดใจ อยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.39 และ 4.30 ตามล าดบัส่วนดา้นความคุม้ค่า ดา้นทีพ่กั 
ดา้นความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม และดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 4.07 3.78 และ 3.57 ตามล าดบั 

3. ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมการกลบัมาท่องเทีย่วซ ้าในจงัหวดัน่าน ดา้นกลบัมาท่องเทีย่วจงัหวดั
น่านซ ้าเมื่อมโีอกาส และดา้นแนะน า ชกัชวน บอกต่อ ประสบการณ์ทีด่ใีนการมาเทีย่วแก่ผูอ้ื่น อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั3.12 และ 3.18 

4. ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการกลบัมาเทีย่วซ ้าใน
จงัหวดัน่าน แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา และสถานภาพสมสร แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการกลบัมาเที่ยวซ ้าในจงัหวดัน่านไม่แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5. ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วด้านสิง่ดงึดูดใจมีผลต่อพฤตกิรรมการกลบัมาเที่ยวซ ้าในจงัหวดัน่าน ด้าน
กลบัมาท่องเทีย่วจงัหวดัน่านซ ้าเมื่อมโีอกาส และดา้นแนะน า ชกัชวน บอกต่อ ประสบการณ์ทีด่ใีนการมาเทีย่วแก่
ผูอ้ื่นอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01ในทศิทางเดยีวกนั ส่วนภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วดา้นความคุม้ค่ามผีล
ต่อพฤตกิรรมการกลบัมาเทีย่วซ ้าในจงัหวดัน่าน ดา้นกลบัมาท่องเทีย่วจงัหวดัน่านซ ้าเมื่อมโีอกาส และดา้นแนะน า 
ชักชวน บอกต่อ ประสบการณ์ที่ดีในการมาเที่ยวแก่ผู้อื่นอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามล าดบัในทศิทางตรงกนัขา้ม 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการวจิยัเรื่อง ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการกลบัมาเทีย่วซ ้าในแหล่งท่องเที่ยว
เมอืงรอง กรณีศกึษา จงัหวดัน่านสามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้  
 1. เพศ นักท่องเที่ยวที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการกลบัมาเที่ยวซ ้าในจงัหวดัน่าน ด้านกลบัมา
ท่องเทีย่วจงัหวดัน่านซ ้าเมื่อมโีอกาส และดา้นการแนะน า ชกัชวน บอกต่อ ประสบการณ์ทีด่ใีนการมาเทีย่วแก่ผูอ้ื่น 
ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากนักท่องเทีย่วจะเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วจากความสนใจของตนเอง เช่น ความสนใจในดา้น
ธรรมชาต ิวฒันธรรม อาหาร ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกเพศมคีวามสนใจในด้านต่างๆ ดงักล่าวไม่แตกต่างกนัทัง้นี้การ
กลับมาเที่ยวซ ้าและการบอกต่อ จะเกิดจากความประทับใจจากการมีประสบการณที่ดีในการท่องเที่ยว ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจรรยา วาหลวง (2550) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของ
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นักท่องเที่ยวไทยในเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า เพศที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเทีย่วไทยในเกาะสมุยไม่แตกต่างกนั 

2. อายุ นักท่องเที่ยวที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการกลบัมาเที่ยวซ ้าในจงัหวดัน่าน ด้านกลบัมา
ท่องเทีย่วจงัหวดัน่านซ ้าเมื่อมโีอกาส และดา้นการแนะน า ชกัชวน บอกต่อ ประสบการณ์ทีด่ใีนการมาเทีย่วแก่ผูอ้ื่น 
ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากนักท่องเทีย่วทุกช่วงอายุสามารถมาท่องเทีย่วจงัหวดัน่าน และหากจิกรรม หรอืสถานทีท่ี่
ตอบสนองความต้องการของตนเองได ้เพราะจงัหวดัน่านนัน้มสีถานทีท่่องเทีย่วทีห่ลากหลายเช่น ดอยเสมอดาว 
เป็นจุดชมววิของจงัหวดัน่าน เป็นสถานทีเ่หมาะส าหรบัการพกัผ่อนดูอาทติยข์ึน้และตกดนิ บ่อเกลอืสนิเธาว ์เป็น
แหล่งชุมชนที่มกีารท าบ่อเกลอืมาหลายชัว่อายุคน หรอืนาขัน้บนัได โครงการปิดทองหลงัพระซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของวันทิกา หิรัญเทศ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวไทยในแหล่งท่องเทีย่วจงัหวดันนทบุร ีพบว่า อายุ ที่แตกต่างกนั มรีะดบัการตดัสนิใจท่องเทีย่วใน
แหล่งท่องเทีย่วจงัหวดันนทบุร ีไม่แตกต่างกนั 

3. ระดบัการศึกษา นักท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการกลบัมาเที่ยวซ ้าใน
จงัหวดัน่าน ดา้นกลบัมาท่องเทีย่วจงัหวดัน่านซ ้าเมื่อมโีอกาส และดา้นการแนะน า ชกัชวน บอกต่อ ประสบการณ์ที่
ดใีนการมาเที่ยวแก่ผูอ้ื่นไม่แตกต่างกนั เนื่องจากการชื่นชอบสถานทีท่่องเที่ยวนัน้เกดิจากความสนใจ ความพงึ
พอใจของนักท่องเที่ยงแต่ละคนต่อสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ๆ ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะมีระดับการศึกษาใด หาก
นักท่องเทีย่วเกดิความชื่นชอบ และความพงึพอใจนัน้จะส่งผลการกลบัมาท่องเทีย่วซ ้าอกีครัง้เมื่อมโีอกาส รวมไป
ถงึการแนะน าประสบการณ์ทีด่แีก่ผูอ้ื่นดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธญัชนก คลา้ยสงัข ์(2554) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ภาพลกัษณ์และความภกัดขีองนักท่องเที่ยวต่อสามชุกตลาดร้อยปี จงัหวดัสุพรรณบุร ีพบว่า ระดบัการศกึษาที่
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการท่องเทีย่วสามชุกตลาดรอ้ยปี ไม่แตกต่างกนั 

4. อาชพี นักท่องเทีย่วทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการกลบัมาเทีย่วซ ้าในจงัหวดัน่าน ดา้นกลบัมา
ท่องเทีย่วจงัหวดัน่านซ ้าเมื่อมโีอกาส และดา้นการแนะน า ชกัชวน บอกต่อ ประสบการณ์ทีด่ใีนการมาเทีย่วแก่ผูอ้ื่น 
แตกต่างกนั โดยนักท่องเทีย่วทีม่อีาชพีนักเรยีน / นักศกึษา / นิสติ / พ่อบ้าน / แม่บ้าน มพีฤตกิรรมการกลบัมา
เที่ยวซ ้าในจงัหวดัน่านมากที่สุดเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชพีนักเรยีน / นักศกึษา  / นิสติ / พ่อบ้าน / 
แม่บา้น เป็นกลุ่มอาชพีทีไ่ม่มรีายไดข้องตนเองทีแ่น่นอนจงึมงีบประมาณในการท่องเทีย่วที่จ ากดั  ท าใหเ้ลอืกทีจ่ะ
ท่องเที่ยวในจงัหวดัเมืองรองมากกว่าอาชีพอื่น  เพราะการท่องเที่ยวในจงัหวดัเมืองรองจะมีค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเทีย่วไม่สงูเมื่อเปรยีบเทยีบกบัจงัหวดัท่องเทีย่วเมอืงหลกั ทัง้นี้นักท่องเทีย่วกลุ่มนี้มกัมวีนัหยุดมากกว่ากลุ่ม
อาชพีอื่นๆ จงึมโีอกาสท่องเทีย่วไดบ้่อยซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมพงษ์ อศัวรยิธปิตั ิและพฒันะ ธนกฤตพุฒิ
เมธ (2560) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิทีม่าเทีย่ววดัใน
บรเิวณเกาะรตันโกสนิทร ์พบว่า อาชพีของนกัท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว 

5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน นักท่องเทีย่วทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการกลบัมาเทีย่ว
ซ ้าในจงัหวดัน่าน ดา้นกลบัมาท่องเทีย่วจงัหวดัน่านซ ้าเมื่อมโีอกาสแตกต่างกนั โดยนักท่องเทีย่วทีม่รีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 60,001 บาท ขึน้ไป มพีฤตกิรรมการกลบัมาเทีย่วซ ้าในจงัหวดัน่าน ดา้นกลบัมาท่องเทีย่วจงัหวดัน่านซ ้า
เมื่อมโีอกาสมากทีสุ่ด เนื่องจากรายไดเ้ป็นปจัจยัหลกัทีต่อ้งพจิารณาในการวางแผนการท่องเทีย่ว โดยผูท้ีม่รีายได้
มากหากไปท่องเทีย่วแลว้เกดิความประทบัใจจะมโีอกาสกลบัไปท่องเทีย่วซ ้ามากกว่านักท่องเทีย่วทีม่รีายไดน้้อย 
เพราะนักท่องเทีย่วทีม่รีายไดน้้อยจะต้องมกีารวางแผนค่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่วมาก และไม่ต้องการท่องเทีย่วที่
เดมิซ ้า แต่อาจไปท่องเทีย่วสถานทีท่ีไ่ม่เคยไปแทนเพื่อเป็นการหาประสบการณ์การใหม่ 
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นกัท่องเทีย่วทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการกลบัมาเทีย่วซ ้าในจงัหวดัน่านดา้นการ
แนะน า ชกัชวน บอกต่อ ประสบการณ์ที่ดใีนการมาเที่ยวแก่ผู้อื่นไม่แตกต่างกนั เนื่องจากการแนะน า ชกัชวน            
บอกต่อ เกิดจากความชอบ ความประทบัใจในสถานที่นัน้ๆ เพราะถ้าหากเกิดความชอบจะเกิดการบอกเล่ า
ประสบการณ์การท่องเทีย่วในครัง้นัน้ๆ และมกีารชกัชวนใหล้องมาเทีย่ว โดยไม่ไดม้ปีจัจยัของรายไดม้าเกีย่วขอ้ง 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมพงษ์ อศัวรยิธปิตั ิและพฒันะ ธนกฤตพุฒเิมธ (2560) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีล
ต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิทีม่าเทีย่ววดัในบรเิวณเกาะรตันโกสนิทร ์พบว่า รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนของนกัท่องเทีย่วทีต่่างกนัมปีจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว 

6. สถานภาพสมรส นักท่องเที่ยวที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการกลบัมาเที่ยวซ ้าใน
จงัหวดัน่าน ดา้นกลบัมาท่องเทีย่วจงัหวดัน่านซ ้าเมื่อมโีอกาส และดา้นการแนะน า ชกัชวน บอกต่อ ประสบการณ์ที่
ดใีนการมาเทีย่วแก่ผูอ้ื่นไม่แตกต่างกนั เนื่องจากสถานทีท่่องเทีย่วในจงัหวดัน่านไดพ้ฒันาใหม้คีวามหลากหลาย
มากขึน้ ไม่ว่านักท่องเทีย่วจะเดนิทางมาเทีย่วคนเดยีว มากบัเพื่อน ครอบครวัหรอืคู่รกั นักท่องเทีย่วจะสามารถ
เลอืกสถานที่เทีย่วท่องได้ตามความต้องการ เช่น ล่องแก่งน ้าวา้ อุทยานแห่งชาตแิม่รมิ การท่องเทีย่วที่เน้นการ
ผจญภยัไปบนสายน ้าเหมาะส าหรบัการไปท่องเทีย่วกบัเพื่อน ดอยเสมอดาว ดนิแดนแห่งความโรแมนตกิ ของคน
ในจงัหวดัน่าน เหมาะส าหรบัการมาท่องเที่ยวกบัคู่รกั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของกอบกาญจน์ เหรียญทอง 
(2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน ้าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า 
สถานภาพสมรส ไม่สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว 

7. ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วดา้นสิง่ดงึดูดใจ ส่งผลต่อพฤตกิรรมการกลบัมาเทีย่วซ ้าในจงัหวดัน่าน ดา้น
กลบัมาท่องเทีย่วจงัหวดัน่านซ ้าเมื่อมโีอกาส และดา้นการแนะน า ชกัชวน บอกต่อ ประสบการณ์ทีด่ใีนการมาเทีย่ว
แก่ผูอ้ื่น เน่ืองจากแหล่งท่องเทีย่วในจงัหวดัน่านมสีถานทีท่่องเทีย่วตามธรรมชาตทิีส่วยงาม อกีทัง้จงัหวดัน่านเป็น
เมอืงเก่าทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถิน่ เป็นอกีหนึ่งเมอืงทีม่คีวามสงบเหมาะแก่การพกัผ่อน คลายความเครยีด 
นักท่องเทีย่วสมัผสักบับรรยากาศความเป็นธรรมชาตทิีไ่ม่สามารถหาไดจ้ากเมอืงหลวง เช่น อ าเภอปวั ความสงบ
เรียบง่ายและบรรยากาศทุ่งนาสีเขยีวขจีที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาเหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด ่า
ธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Dickman (1996) กล่าวว่า สิง่ดึงดูดใจเป็นสิง่ที่ส าคญัมากที่สุดที่ท าให้
นักท่องเทีย่วตดัสนิใจมาท่องเทีย่วยงัแหล่งท่องเทีย่วนัน้ ไม่ว่าจะเป็นสิง่ดงึดูดใจเชงิธรรมชาต ิหรอืเป็นกจิกรรมที่
มนุษยจ์ดัขึน้ซึง่เป็นสาเหตุใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่ว 

8. ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวด้านสิง่อ านวยความสะดวก ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกลบัมาเที่ยวซ ้าใน
จงัหวดัน่าน ดา้นกลบัมาท่องเทีย่วจงัหวดัน่านซ ้าเมื่อมโีอกาส และดา้นการแนะน า ชกัชวน บอกต่อ ประสบการณ์ที่
ดใีนการมาเทีย่วแก่ผูอ้ื่น เนื่องจากจงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัท่องเทีย่วเมอืงรองทีม่พีืน้ทีข่นาดเลก็ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืง
เก่าแก่ สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทาง การประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มลูในสถานทีท่่องเทีย่ว จงึ
ยงัไม่ไดร้บัการพฒันามากนัก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฑามาศ กนัตพลธติมิา (2559) ไดศ้กึษา ภาพลกัษณ์
และทศันติต่อการท่องเทีย่วพทัยาจงัหวดัชลบุรขีองนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีส่่งผลต่อการกลบัมาท่องเทีย่วซ ้า 
พบว่า ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วดา้นสิง่อ านวยสะดวกเป็นภาพลกัษณ์ดา้นลบ 

9. ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วดา้นทีพ่กั ไม่สง่ผลต่อพฤตกิรรมการกลบัมาเทีย่วซ ้าในจงัหวดัน่าน ดา้นกลบั
มาท่องเทีย่วจงัหวดัน่านซ ้าเมื่อมโีอกาส และดา้นการแนะน า ชกัชวน บอกต่อ ประสบการณ์ทีด่ใีนการมาเทีย่วแก่
ผูอ้ื่น เน่ืองจากจงัหวดัน่านมสีภาพภูมปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภูเขา และมแีหล่งท่องเทีย่วทีเ่น้นความเป็นธรรมชาต ิที่
ยงัคงความดัง้เดมิของคนในพืน้ที ่ท าใหท้ีพ่กัในจงัหวดัน่านยงัไม่มคีวามหลากหลายใหน้ักท่องเทีย่วเลอืกมากนกั 
โดยทีพ่กัส่วนใหญ่ในจงัหวดัน่านจะเป็นทีพ่กัทีม่คีวามเรยีบง่ายสามารถสมัผสักบัธรรมชาตทิีส่วยงามโอบลอ้มดว้ย
ภูเขา ไม่ใช่ที่พักที่ทันสมัยและหรูหราซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2556) 
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ภาพลักษณ์ด้านที่พักไม่ได้เป็นภาพลักษณ์ที่ส าคัญในการท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาท่องเที่ยวยงัแหล่ง
ท่องเทีย่วนัน้ 

10. ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวด้านความคุ้มค่า ส่งผลต่อพฤติกรรมการกลบัมาเที่ยวซ ้าในจงัหวัดน่าน 
ดา้นกลบัมาท่องเทีย่วจงัหวดัน่านซ ้าเมื่อมโีอกาส และดา้นการแนะน า ชกัชวน บอกต่อ ประสบการณ์ทีด่ใีนการมา
เทีย่วแก่ผูอ้ื่นในทศิทางตรงกนัขา้ม เนื่องจากจงัหวดัน่านมคี่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่วใกลเ้คยีงกบัจงัหวดัท่องเที่ยว
เมอืงหลกั นกัท่องเทีย่วจะเกดิการเปรยีบเทยีบขอ้มูลค่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่ว ค่าบรกิารตามสถานที ่ค่าทีพ่กั ค่า
เดนิทาง และจะท าใหน้กัท่องเทีย่วเลอืกทีจ่ะไปท่องเทีย่วในจงัหวดัท่องเทีย่วเมอืงหลกัเพราะรูส้กึถงึความไม่คุม้ค่า
กบัเงนิทีเ่สยีไปมากกว่า หรอืเลอืกไปท่องเทีย่วเฉพาะช่วงเวลาทีเ่ป็นโอกาสพเิศษ เมื่อนักท่องเทีย่วรบัรูถ้งึความ
คุม้ค่ามากขึน้จะสง่ผลใหม้พีฤตกิรรมการกลบัมาเทีย่วซ ้าลดลง 

ส าหรบัดา้นการแนะน า ชกัชวน บอกต่อ ประสบการณ์ทีด่ใีนการมาเทีย่วแก่ผู้อื่น เมื่อนักท่องเทีย่วรู้สกึ
ความไม่คุม้ค่ากบัเงนิทีเ่สยีไป และไม่รูส้กึประทบัใจในการมาท่องเทีย่วในจงัหวดัน่านจะส่งผลใหน้ักท่องเทีย่วไม่
อยากแบ่งบนัประสบการณ์ทีด่แีก่ผูอ้ื่น และไม่เกดิการแนะน า บอกต่อซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสตีลา เขมะภา
ตะพันธ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องการเปิดรับและการรับรู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ประเทศไทยของ
นกัท่องเทีย่วชาวจนี พบว่า ความคุม้ค่าเป็นจุดแขง็ของภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วไทยในมุมมองของชาวจนี 
 11. ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วด้านวฒันธรรม ไม่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการกลบัมาเที่ยวซ ้าในจงัหวดัน่าน 
ดา้นกลบัมาท่องเทีย่วจงัหวดัน่านซ ้าเมื่อมโีอกาส และดา้นการแนะน า ชกัชวน บอกต่อ ประสบการณ์ทีด่ใีนการมา
เทีย่วแก่ผูอ้ื่น เนื่องจากสถานทีท่่องเทีย่วของจงัหวดัน่านมคีวามโดดเด่นของธรรมชาตทิีส่วยงาม รวมไปถงึการมี
วถิชีวีติทีเ่รยีบง่าย ซึง่นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วนัน้มกัใหค้วามสนใจในเรื่องสถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงาม 
และวถิชีวีติของคนในพืน้ที ่ส าหรบัดา้นวฒันธรรมในจงัหวดัอื่นของภาคเหนือจะมคีวามชดัเจนทางดา้นวฒันธรรม
มากกว่าจงัหวดัน่าน เช่น จงัหวดัน่านเป็นหนึ่งในอาณาจกัรลา้นนา แต่ความโดดเด่นทางวฒันธรรมประวตัศิาสตร์
ความเป็นมาไม่โดดเด่นมากเท่าที่ควรเมื่อเปรยีบเทยีบกบัจงัหวัดเชยีงใหม่ที่เป็นจงัหวดัท่องเที่ยวเมอืงหลกัซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Echtner& Ritchie (2003) กล่าวว่า นักท่องเทีย่วมแีนวโน้มทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วทีท่ี่
มีภาพลกัษณ์ที่ดี เช่น สถานที่ที่มชีื่อเสยีง สวยงาม และมีความปลอดภยั สถานที่ท่องเที่ยวจงึควรต้องบรหิาร
จดัการภาพลกัษณ์เพราะเป็นปจัจยัส าคญัในการตดัสนิใจเดนิทางไปแหล่งท่องเทีย่ว 
 12. ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วดา้นความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม ไม่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการกลบัมา
เที่ยวซ ้าในจงัหวดัน่าน ด้านกลบัมาท่องเที่ยวจงัหวดัน่านซ ้าเมื่อมโีอกาส และด้านการแนะน า ชกัชวน บอกต่อ 
ประสบการณ์ที่ดใีนการมาเที่ยวแก่ผู้อื่น เนื่องจากจงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัท่องเที่ยวเมอืงรองทีก่ าลงัพฒันา และ
นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วใหค้วามสนใจกบัธรรมชาติ และวถิกีารใชช้วีติทีเ่รยีบง่าย ดงันัน้การด าเนินชวีติ
ที่เรยีบง่ายของคนในพืน้ที่ความปลอดภยัจงึไม่ได้มมีาตรฐาน และไม่ใช่เรื่องส าคญัที่นักท่องเทีย่วให้ความสนใจ
มากนักซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของฤดี หลิมไพโรจน์ และไกรฤกษ์ ป่ินแก้ว (2561) ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของ
ภาพลกัษณ์และความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีส่่งผลต่อการกลบัมาเทีย่วซ ้าทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่า 
ภาพลกัษณ์ดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มไม่สง่ผลต่อการกลบัมาเทีย่วซ ้าจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์ควรมกีารพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วใหน่้าสนใจ เพิม่สถานทีท่่องเทีย่วใหม่ 
และปรบัปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเก่าให้ทนัสมยั โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายคอื นักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชพี 
นักเรยีน/นักศกึษา/นิสติ/พ่อบา้น/แม่บา้น และนักท่องเทีย่วทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 60 ,001 บาทขึน้ไป เนื่องจาก
นกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้มพีฤตกิรรมการกลบัมาเทีย่วซ ้าในจงัหวดัน่าน มากกว่านกัท่องเทีย่วในกลุ่มอื่น 
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 2. ด้านสิง่ดงึดูดใจหน่วยงานภาครฐั หรอืส่วนภูมภิาค ควรประกาศนโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วเมอืง
รอง โดยการน าเสนอเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที่แตกต่างกนัไปของจงัหวดัท่องเที่ยวเมอืงรองในแต่ละจงัหวดั  หรอื
ภูมภิาค เพราะเอกลกัษณ์ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่วเป็นปจัจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่ว หาก
หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานระดบัภูมภิาคของแต่ละจงัหวดัสามารถร่วมกนัน าจดุเด่นเฉพาะตวัของแต่ละจงัหวดั
น าเสนอให้ไปในทศิทางเดยีวกนัได้ เช่น การสร้างปฏทินิท่องเที่ยวควบคู่ไปกบักจิกรรมประจ าเมอืง เพื่อดงึดูด
นักท่องเที่ยวให้ทางเดินไปท่องเที่ยวไปตลอดทัง้ปี  และไม่กระจุกเฉพาะช่วงเทศกาล การท างานร่วมกนัของ
หน่วยงานภาครฐัและภูมภิาคจะสามารถสรา้งเตบิโตอย่างต่อเนื่องไดใ้นอนาคต 
 ภาคเอกชน หรอืผู้ประกอบการ ควรพฒันาแหล่งท่องเทีย่วใหม้คีวามทนัสมยั ส่งเสรมิจุดเด่นใหช้ดัเจน
ตามประเภทของสถานทีท่่องเทีย่วเช่น  แหล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาตทิีส่วยงามเหมาะสมในการพกัผ่อนหย่อนใจ 
แหล่งท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์หรอืสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ามารถเรยีนรูว้ถิชีวีติของชาวบา้น สรา้งประสบการณ์ที่
ดใีหก้บันกัท่องเทีย่ว โดยการเป็นเจา้บา้นทีด่ใีนการตอ้นรบันกัท่องเทีย่ว สามารถสือ่สารใหข้อ้มลูของแหล่งท่อง 
เทีย่วประจ าจงัหวดัได ้เช่น การมมีคัคุเทศกข์องทอ้งถิน่เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเทีย่วแต่ละ
สถานทีไ่ดอ้ย่างมทีกัษะ 
 3. ดา้นความคุม้ค่า หน่วยงานภาครฐั หรอืส่วนภูมภิาค ควรมนีโยบายเพื่อลดค่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่ว
ใหก้บันักท่องเทีย่วทีไ่ปจงัหวดัเมอืงรองโดยเฉพาะ และควรมนีโยบายอื่นๆ ส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเป็นการลด
ตน้ทุน ผลกัดนัมาตรการเพื่อใหผู้ป้ระกอบการในจงัหวดัท่องเทีย่วเมอืงรองสามารถแขง่กบัจงัหวดัเมอืงหลกัไดเ้ช่น 
ทีพ่กัในเมอืงรองหรอืบรษิทัต่างๆ ทีส่นใจจดังานในจงัหวดัเมอืงรองสามารถลดหย่อนภาษไีดถู้กตอ้งตามกฎหมาย 
 ภาคเอกชน หรอืผู้ประกอบการ ควรค านึกถึงค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น 
ค่าอาหาร ค่าที่พกัค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่ว จะต้องมมีาตรฐาน และสมเหตุสมผลกบัสิง่ที่นักท่องเที่ยวจะไดร้บั 
เช่น รา้นอาหาร ผูป้ระกอบการตอ้งค านึงถงึความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพอาหาร ราคาควรมรีะดบัมาตรฐาน
ไม่ขึน้ลงตามเทศกาลการท่องเทีย่ว หากมคีวามจ าเป็นต้องเพิม่ขึน้อาจตอ้งมคีุณภาพทีม่ากขึน้ตามไปดว้ยเช่นกนั 
หรอืการขนส่งคมนาคม ผูป้ระกอบการจะต้องมกีารค านวณค่าเดนิทางทีเ่หมาะสมเพื่อใหน้ักท่องเทีย่วรูส้กึว่าการ
มาท่องเทีย่วมคีวามคุม้ค่ากบัค่าใชจ้่ายทีเ่สยีไป 
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อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ และ
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ทัง้ยงัเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องตลอดจนผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอื และสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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