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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจและระดับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดน่านของ
นักท่องเที่ยวสตรีโสดวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัด
น่านของนักท่องเที่ยวสตรีโสดวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและจ าแนกตามพฤติกรรมท่องเที่ยว 
3) เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดน่านของนักท่องเที่ยวสตรีโสดวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรี สถานภาพโสด วัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างอายุ 25 – 54 ปี ซึ่งมีความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดน่าน จ านวน 400 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวสตรีมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวที่เกิดจากปัจจัยผลักดันในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุดและปัจจัยดึงดูดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน              
ที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางเที่ยวจังหวัดน่านของสตรีโสดวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกที่ต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 และพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านจ านวนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
เที่ยวจังหวัดน่านของสตรีโสดวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 3) ปัจจัยผลักดัน และ
ปัจจัยดึงดูด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางเที่ยวจังหวัดน่านของสตรีโสดวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยผลัก ปัจจัยดึง การตัดสินใจ  
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research are as follows: (1) to study the level of motivation and travel decision 
making in Nan, a secondary city in Nan province among single female tourists working in Bangkok; (2 )  to 
compare the differences between travel decision making on Nan, and classified by personal factors, and 
tourist behavior; and (3 )  to study the motivation factors influencing travel decision making on Nan among 
single female tourists working in Bangkok. The researchers used the questionnaire as a tool to store data from 
a sample group. The population consisted of 400 single female tourists working in Bangkok, aged between 25-
5 4 , and interested in traveling to Nan province. The data analysis included frequency, percentage, mean, 
standard deviation, One-Way Analysis of Variance, and Multiple Regression Analysis.  
 The results of the research were as follows: (1) the opinions of single female tourists on motivation 
from the push factors at the highest level and the pull factors at a high level; (2) personal factors, including 
education and income, were influenced by different travel decisions at a statistically significant level of 0.05. 
In terms of tourism behavior, the amount of travel expenses per time influenced travel decision making at a 
statistically significant level of 0.05 ; (3) the push and pull factors influencing travel decision making and at a 
statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Push Factor, Pull Factor, Decisions  
 

บทน า  
 จังหวัดน่าน เป็นเมืองรองอีกแห่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ประกอบด้วยความงดงามทางศิลปะ วัฒนธรรม            
วิถีชีวิตผู้คนและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบล้านนาท่ีน่าค้นหา ความโดดเด่นของ “น่าน” คือ อากาศที่ดี    เย็นสบาย เพราะมีต้นไม้และ
ธรรมชาติ รวมไปถึงความ Slow Life เนื่องจากน่านเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขา แต่เต็มไปด้วยสถานที่เที่ยวทาง
ธรรมชาติและวิวสวยๆ มาพร้อมกับบรรยากาศที่เงียบสงบ น่านจึงเป็นเมืองรองอีกแห่งที่ก าลังได้รับความนิยมไม่แพ้เชียงใหม่ใน
ขณะนี้และกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทาง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2562) 
 สตรีโสดวัยท างานจ านวนมากต้องพบกับความเครียดสะสม จึงใช้การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน ผ่อนคลาย จะเห็นได้ว่า
ในช่วงที่มีวันหยุดยาวคนส่วนใหญ่จะสนใจเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติมากขึ้น ผลการวิจัยผู้เช่ียวชาญด้าน
จิตวิทยาของ Strayer (2017) พบว่า สมองจะผ่อนคลายเมื่อคนถูกห้อมล้อมด้วยธรรมชาติและการเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อม
เช่นนั้นช่วยให้ความจ าดีขึ้น เพราะเมื่อได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้ว ร่างกายและสมองจะรู้สึก ผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง มากขึ้น 

จากผลการส ารวจพบว่า ประชากรทั่วโลกมีสัดส่วนกว่า 50% ซึ่งในจ านวนสตรีทั่วโลกสร้างรายได้รวมกันถึง 18 ล้าน           
ล้านดอลลาร์ (ราว 635 ล้านล้านบาท) หรือมากกว่าสองเท่า เมื่อเทียบกับจีดีพีของประเทศจีนและอินเดียรวมกัน ขณะที่                  
ประเทศไทย ภายในปี 2560 คาดว่าประชากรหญิงจะมีถึง 48% หรือราว 30 ล้านคน หากเจาะลึกลงไปอีกจะพบว่า 75% ของสตรี                
ที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวด้วยตัวเองนั้นส่วนใหญ่เป็นสาวโสด และในกลุ่มสาวโสดมีถึง 32 ล้านคนท่ัวโลก นิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และผลการส ารวจจาก U.S. Census Bureau, International Data Base พบว่าในปี พ.ศ. 2563 
ประเทศไทยจะมีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชายสูงถึง 1.5 ล้านคน โดยเฉพาะสตรีโสดจะมีเพิ่มมากข้ึน ประมาณ 5.6 ล้านคน 
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ซึ่งจ านวนนี้รวมถึงผู้หญิงที่เป็นหม้ายหรือหย่าร้างสตรีโสดวัยท างานนิยมออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ชมความสวยงามของ
แหล่งท่องเที่ยว เพื่อถ่ายภาพความประทับใจ และส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวแบบผจญภัย เช่น การเดินป่า ปีนเขา และกิจกรรม
กลางแจ้ง มีความต้องการการบริการเป็นกรณีพิเศษ อาทิ ด้านความปลอดภัยอาหารการกิน จึงนิยมเน้นการท่องเที่ยวเชิง
ศลิปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการเดินทางท่องเที่ยววางแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเองผ่าน
การค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์การจองเที่ยวบิน โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร โปรแกรมท่องเที่ยว รถเช่า จากการอ่านบทความผ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (ชลธิชา กลอยเดช, 2557) 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว สตรีโสดที่เดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตนเองคนเดียว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มี ก าลังซื้อสูง สตรีจึง
กลายเป็นผู้บริโภคขนาดใหญ่และเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตมากที่สุดในโลก เป็นกลุ่มที่มี อ านาจซื้อในมือสูง จาก
พฤติกรรมการบริโภคของผู้หญงิที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้เกิดความตอ้งการใหม่ตามมา ในขณะเดยีวกันขนาดตลาดของสตรทีี่ใหญ่ขึ้น
ก็ทาให้ผู้ผลิตสินค้าที่เคยมุ่งแต่ขายสินค้าและท าการตลาดกับกลุ่มผู้ชายต้องหันมาสนใจสตรีมากขึ้น วิถีที่เต็มไปด้วยเสน่ห์น่าสัมผัส
ของจังหวัดน่าน รวมไปถึงการมีองค์ประกอบในแต่ละมิติรวมถึงความหลากหลายทางชาติพันธ์ุต่าง ๆ ทาให้แต่ละชุมชน หรือชนเผ่า
ที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ จะมีเอกลักษณ์ทั้งเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม งานหัตถศิลป์ งานฝีมือที่โดดเด่นแตกต่างกันไป น่ันยิ่งท าให้เมืองน่าน
ยิ่งมีความน่าสนใจและยังได้รับเลือกเป็นเมืองต้นแบบในโครงการพัฒนาย่าน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative Tourism 
District โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เป็นผู้ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”
(ททท.) ภูมิภาค ภาคเหนือ และ ททท.ส านักงานแพร่(รับผิดชอบพื้นที่ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์) ได้มีการจัดแคมเปญท่องเที่ยว“โสด
ออนทัวร์ @ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์” ขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์“สวย โสด ท าประโยชน์กับสังคม” เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ สาวโสดผู้
รักการท่องเที่ยว เนื่องจากสาวโสดมีอิสระและมีเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว พักผ่อนกิน ดื่ม ช็อป เพื่อตัวเองอย่างเต็มที่ น่านจึง
ถือเป็นหนึ่งในที่เท่ียวท่ีน่าสนใจและตรงกับพฤติกรรมความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสตรีโสดวัยท างานอย่างยิ่ง 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษา คือ “แรงจูงใจ การแสวงหาข้อมูลและระดับการ
ตัดสินใจเดินทางเที่ยวภายในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวสตรีโสดวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาจังหวัดน่าน” ซึ่ง
ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสตรีโสดในวัยท างาน เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผล
ต่อระดับความคิดเห็นการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวน าผลการวิจัยมาศึกษาและใช้ในการประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวให้ตรง
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรีโสดวัยท างาน รวมถึงสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันภาคการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป น าไปสู่แนวทางในการวางแผนการตลาดและการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจและระดับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดน่านของนักท่องเที่ยวสตรีโสดวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดน่านของนักท่องเที่ยวสตรีโสดวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและจ าแนกตามพฤติกรรมท่องเที่ยว 
 3.เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดน่านของนักท่องเที่ยวสตรีโสดวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ปัจจัยประชากรศาสตร์ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางเที่ยวจังหวัดน่านของสตรีโสดวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 
 2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางเที่ยวจังหวัดน่านของสตรีโสดวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 

3. ปัจจัยผลักมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางเที่ยวจังหวัดน่านของสตรีโสดวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. ปัจจัยดึงดูดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางเที่ยวจังหวัดน่านของสตรีโสดวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม  
 แนวคิดการท่องเที่ยว หมายถึง ผลรวมของปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ท่ีเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของตัวนักท่องเที่ยว
และผู้ประกอบธุรกิจ รัฐบาล ผู้เป็นเจ้าบ้าน หรือชุมชน (McIntosh & Goeldner, 1986) การท่องเที่ยวก่อให้เกิดผลประโยชน์               
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม บทบาทด้านเศรษฐกิจ คือ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ท ารายได้
ที่ส าคัญให้ประเทศเป็นล าดับต้น ๆ โดยเฉพาะการน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ (ฉันทัช 
วรรณถนอม, 2552) 

แนวคิดแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว แรงจูงใจหรือสิ่งกระตุ้นให้คนเดินทางเป็นสิ่งส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวว่าเดินทางเพื่ออะไรการคาดหวังที่ได้รับผลิตภัณฑ์การบริการรูปแบบใด เมื่อน าทฤษฎีทางจิตวิทยาและ
สังคมวิทยามาประยุกต์กับการท่องเที่ยวและจริงใจที่ท าให้คนเดินทางจ าแนกเป็น 2 ประเภทคือ ปัจจัยดึง (Pull factor) หมายถึง 
ปัจจัยที่อยู่ภายนอกตัวบุคคลซึ่งส่งเสริมหรือดึงดูดให้คนเดินทางไปที่ต่าง ๆ และปัจจัยผลัก (Push Factor) หมายถึง ความรู้สึก 
ความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลและกระตุ้นให้คนมีความต้องการที่จะเดินทางความต้องการที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว 
แต่ละคนจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของนักท่องเที่ยว (แสงเดือน รตินธร, 2559) 

แนวคิดการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ตัวแบบในการตัดสินใจของผู้บริโภค (Model of Consumer decision 
making) ซึ่งตัวแบบนี้จะรวมถึงความคิดเกี่ยวกับการตดัสนิใจซื้อของผู้บริโภคและพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งมีส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ 
(1) การน าเข้าข้อมูล เป็นอิทธิพลจากภายนอกท่ีมีผลต่อค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภค มาจากส่วนผสมทางการตลาด
ที่พยายามสื่อสารไปยังผู้บริโภคที่มีศักยภาพ (2) กระบวนการ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการนี้ควรจะพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจัย
ทางจิตวิทยา ซึ่งจะเป็นอิทธิพลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ หรือทัศนคติ) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค    
(3) ขั้นตอนรับรู้ความรู้ความต้องการ จะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเผชิญกับปัญหา เช่น การซื้อของจากเครื่องขายอัตโนมัติ กับปัญหา
ซับซ้อนคือ ปัญหาที่มีการพัฒนาให้ซับซ้อนข้ึน เช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ไปนานๆ ก็มีความคิดที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์รุ่นใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยง
ค่าซ่อม เป็นต้น (Schiffman, 1991) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นสตรีโสดวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความสนใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 
โดยเป็นประชากรที่ไม่ทราบจ านวนแน่นอน 
 2. กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรี สถานภาพโสด วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างอายุ 25 – 54 ปี  ซึ่งมีความสนใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดน่าน จ านวน 400 คน เหตุผลที่เลือกช่วงอายุนี้ เพราะเป็นกลุ่มที่ท างานและมีความพร้อมทางการเงิน 
สามารถตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้อิสระ การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กรณีไม่
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ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของเพ็ญแข แสงแก้ว (2541) มรีะดับความเช่ือมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% 
ได้ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ส ารองไว้ 15 ตัวอย่าง เพื่อความแม่นย าและลดความผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประเมินผล รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นจ านวน 400 ตัวอย่าง 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ผู้วิจัยสร้างข้อค าถามจากนิยามศัพท์เฉพาะ มี
แบบสอบถามจ านวน 3 ตอน รายละเอียดประกอบด้วย แบบสอบถามตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) มี 6 ด้าน ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แบบสอบถามตอนท่ี 2 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจแบบผลักดันในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสตรีโสด ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบ ลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยใช้ระดับข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) 
มี 5 ระดับ เรียงล าดับจากมากไปน้อย แบบสอบถามตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวสตรีโสด ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า ตามแบบลิเคิร์ท โดยใช้ระดับข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) มี 5 ระดับ เรียงล าดับจากมากไปน้อย  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากที่ได้จัดเก็บแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ผู้วิจัยจะได้น า
แบบสอบถามมาด าเนินการตามขั้นตอน (1) ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ความเรียบร้อยและความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
(2) น าแบบสอบถามที่ได้มาลงรหัส (Coding) ตามที่ก าหนดไว้ และน าไปประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean: ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยผู้วิจัยใช้เกณฑ์ของ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ (2545) ซึ่งก าหนดช่วงไว้ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 
3.41-4.20 อยู่ในระดับมาก ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 อยู่ในระดับปานกลาง ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 อยู่ใน
ระดับน้อย และช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 อยู่ในระดับน้อยที่สุดและวิเคราะห์ด้วยสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) 
เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -way Analysis of Variance) ใช้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ข้ึนไป และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ แสดงการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) 
และตัวแปรอิสระ (X) 
 

สรุปผลการวิจัย  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 166 คน (ร้อยละ 
43.12) อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 252 คน (ร้อยละ 65.45) อาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 140 คน (ร้อยละ 36.36) มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 15,001- 25,000 บาท จ านวน 155 คน (ร้อยละ 40.26) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว สตรีส่วนใหญ่มีความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว จ านวน 2 - 3 ครั้ง/ปี 
จ านวน 137 คน (ร้อยละ 35.58) เดินทางวันหยุด (เสาร์ อาทิตย์) จ านวน 172 คน (ร้อยละ 44.68) เดินทางท่องเที่ยวจ านวน                 
3 - 5 วัน จ านวน 212 คน (ร้อยละ 55.06) เดินทางท่องเที่ยวกับญาติ/คนในครอบครัว จ านวน 184 คน (ร้อยละ 47.79)              
พักโรงแรม จ านวน 209 คน (ร้อยละ 54.29) มีจ านวนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง ระหว่าง 3 ,001 5,000 บาท จ านวน                
128 คน (ร้อยละ 33.25) ชอบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จ านวน 298 คน (ร้อยละ 77.40) 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสตรีมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการเดินทาง

ท่องเที่ยวท่ีเกิดจากปัจจัยผลักดันในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (   = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวสตรีมี
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ความคิดเห็นต่อ บรรยากาศของเมืองที่ไม่เร่งรีบ (Slow life) และเต็มไปด้วยวัฒนธรรมจะทาให้เกิดการผ่อนคลายจากความเครียด

และทาให้มีชีวิตชีวาในขณะที่เดินทางท่องเที่ยว มากที่สุด โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (   = 4.54) และน้อยที่สุดคือ แหล่งท่องเที่ยว

ตา่ง ๆ จะสร้างความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉงและความ มีชีวิตชีวาให้กับท่านตลอดการเดินทาง น่าน โดยอยู่ในระดับมาก (  = 
4.11) 

  นักท่องเที่ยวสตรีมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวท่ีเกิดจากปัจจัยดึงดูดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   
= 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวสตรีมีความคิดเห็นต่อ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ เช่น มี

อุทยานแห่งชาติ ภูเขา ป่าไม้ แม่น้ า ที่สมบูรณ์ เป็นต้น มากที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.38) และน้อยที่สุดคือ การ
เดินทางไปจังหวัดน่านมีความสะดวกสบายและมีช่องทางให้เลือกหลากหลาย เช่น สายการบิน รถขนส่งมวลชน หรือรถยนต์ส่วน

บุคคล เป็นต้น โดยอยู่ในระดับมาก (  = 3.99) 
4. การตัดสินใจเดินทางเที่ยวจังหวัดน่านของนักท่องเที่ยวสตรีโสดวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวสตรีมี

ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเดินทางเที่ยวจังหวัดน่านของนักท่องเที่ยวสตรีโสดวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (   = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวสตรีมีความคิดเห็นต่อ จังหวัดน่าน คือ จังหวัดที่ท่านจะเลือก

เดินทางท่องเที่ยว มากที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (   = 4.00) และน้อยที่สุดคือ เมื่อท่านจัดสรรเวลาท่องเที่ยวที่แน่นอนได้แล้ว

แหล่งท่องเที่ยวท่ีท่านจะพิจารณาล าดับแรกสุดส าหรับเดินทางท่องเที่ยว คือ จังหวัดน่าน โดยอยู่ในระดับมาก (  = 3.81) 
 5. การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์  

 
 จากตารางที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุ อาชีพที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางเที่ยวจังหวัดน่านของสตรี
โสดวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ในส่วนของระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางเที่ยวจังหวัดน่านของสตรีโสดวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร 
สถิติ

ทดสอบ 
ค่าสถิติทดสอบ P-value 

อาย ุ F-test 2.573 0.054 
ระดับการศึกษา F-test 22.108 0.000* 
อาชีพ F-test 1.850 0.138 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน F-test 3.685 0.006* 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

 
 จากตารางที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว วันที่เลือกเดินทางท่องเที่ยว จ านวนวันใน
การท่องเที่ยว ลักษณะการท่องเที่ยว ประเภทของที่พักที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางเที่ยวจังหวัดน่านของสตรีโสดวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ในส่วนของจ านวนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้งที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางเที่ยวจังหวัดน่านของสตรีโสดวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยวิธี Enter  

การตัดสินใจเดินทางเที่ยวจังหวัดน่านของสตรีโสดวัยท างาน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

b 
Std. 
Error β t p-value 

Constant 0.372 0.255  1.460 0.145 
ปัจจัยผลักดัน      

- แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดน่านจะท าให้ท่านได้เรียนรู้ วิถีวัฒนธรรม
ต่าง ๆ และคาดว่าจะได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากการเดินทางท่องเท่ียว 

-0.095 0.059 -0.083 -1.607 0.109 

- บรรยากาศของเมืองท่ีไม่เร่งรีบ และเต็มไปด้วยวัฒนธรรมจะท าให้
เกิดการผ่อนคลายจากความเครียดและท าให้มีชีวิตชีวาในขณะท่ี
เดินทางท่องเที่ยว 

0.058 0.048 0.058 1.227 0.221 

- แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดน่านท าให้ท่านรู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน
และเปิด โลกทัศน์ในมุมมองต่าง ๆ 

-0.002 0.058 -0.002 -0.031 0.975 

- แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดน่านจะท าให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และ
พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับผู้คนท่ีเป็นเจ้าของภูมิ
ปัญญา 

0.080 0.052 0.083 1.532 0.126 

- แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ จะสร้างความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง
และความ มีชีวิตชีวาให้กับท่านตลอดการเดินทาง 

0.089 0.053 0.088 1.671 0.096 

- ท่านต้องการประสบการณ์ท่ีดี โดยผ่านการสัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ ๆ 
ท่ีไม่เคยพบเจอมาก่อนจากแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดน่าน 

-0.119 0.052 -0.114 -2.313 0.021* 

- แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดน่านท าให้ท่านมีความรู้สึกเติมเต็มชีวิตของ
ท่าน 

0.111 0.051 0.118 2.198 0.029* 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว สถิติทดสอบ ค่าสถิติทดสอบ P-value 
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว F-test 2.749 0.524 
วันท่ีเลือกเดินทางท่องเที่ยว F-test 2.309 0.101 
จ านวนวันในการท่องเที่ยว F-test 0.996 0.394 
ลักษณะการท่องเที่ยว F-test 2.309 0.076 
ประเภทของที่พัก F-test 1.401 0.195 
จ านวนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง Brown–Forsythe 3.009 0.008* 
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การตัดสินใจเดินทางเที่ยวจังหวัดน่านของสตรีโสดวัยท างาน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

b 
Std. 
Error β t p-value 

ปัจจัยดึงดูด      
- แหล่งท่องเท่ียวมีความสวยงามท่ีกระจายอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ ใน
จังหวัดน่าน 

-0.026 0.063 -0.023 -0.413 0.680 

- มีแหล่งท่องเท่ียวให้เลือกท่องเท่ียวหลากหลายประเภทในจังหวัด
น่าน เช่น แหล่งทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวประวัติศาสตร์ แหล่ง
ธรรมชาติ อาหารท้องถิ่น เป็นต้น 

-0.112 0.063 -0.104 -1.781 0.076 

- แหล่งท่องเท่ียวมีความใหม่ สดและมีความแตกต่างจากแหล่ง
ท่องเท่ียวในจังหวัด อื่น ๆ ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทเดียวกัน 

0.116 0.052 0.127 2.218 0.027* 

- จังหวัดน่านยังคงรักษา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี วิถีประเพณีแบบ
ดั้งเดิมให้ยัง คงอยู่ เช่น วิถีการด ารงชีวิตท่ีเรียบง่าย อาหารการกิน
ตามแบบวัฒนธรรมล้านนา ประเพณีและวิถีวัฒนธรรม เป็นต้น 

-0.073 0.053 -0.077 -1.373 0.171 

- มีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายให้ท่องเท่ียวได้เลือกท าเพื่อ
สัมผัสกับบรรยากาศความเนิบช้า ของเมืองน่าน 

0.271 0.047 0.299 5.754 0.000* 

- ผู้คนในท้องถิ่นและผู้คนในแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดน่านมีความเป็น
มิตร อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับนักท่องเท่ียว 

0.022 0.068 0.020 0.318 0.750 

- มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ เช่น มีอุทยานแห่งชาติ 
ภูเขา ป่าไม้ แม่น้ า ท่ีสมบูรณ์ เป็นต้น 

0.110 0.067 0.096 1.629 0.104 

- มี ท่ีพั ก ให้ เลื อกหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของ
นักท่องเท่ียว เช่น โฮมสเตย์ โรงแรมในเมือง ท่ีพักแรมท่ีใกล้ชิดกับ
แหล่งธรรมชาติ เป็นต้น 

-0.020 0.055 -0.021 -0.368 0.713 

- ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวจังหวัดน่านมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่า
เมื่อเทียบกับจ านวนเงินท่ีเสียไป 

0.018 0.061 0.017 0.293 0.770 

- ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวจังหวัดน่านอยู่ในระดับดีซ่ึงได้รับการ
กล่าวถึงในสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่าง ๆ โดยนักท่องเท่ียวท่ี
ได้มาท่องเท่ียวแล้ว 

0.136 0.059 0.124 2.323 0.021* 

- การเดินทางไปจังหวัดน่านมีความสะดวกสบายและมีช่องทางให้
เลือกหลากหลาย เช่น สายการบิน รถขนส่งมวลชน หรือรถยนต์ส่วน
บุคคล เป็นต้น 

0.173 0.042 0.203 4.074 0.000* 

- แหล่งท่องเท่ียวจังหวัดน่าน ท าให้ท่านสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้
ตลอดท้ังป ี

0.119 0.052 0.121 2.281 0.023* 

R = 0.706   R2 = 0.499   Adjusted. R2 = 0.473    SEest = 0.475   F = 19.120    p-value = 0.000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยผลักดัน ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางเที่ยวจังหวัดน่านของสตรีโสดวัยท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ ท่านต้องการประสบการณ์ที่ดี โดยผ่านการสัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ ๆ ที่ไม่
เคยพบเจอมาก่อนจากแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน (t = -0.089, p-value = 0.029) และ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านท าให้
ท่านมีความรู้สึกเติมเต็มชีวิตของท่าน (t = 2.198, p-value = 0.029) ในส่วนของปัจจัยดึงดูด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง
เที่ยวจังหวัดน่านของสตรีโสดวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวมีความ
ใหม่ สดและมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด อื่น ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทเดียวกัน (t = 2.218, p-value = 
0.027) มีกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายให้ท่องเที่ยวได้เลือกท าเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศความเนิบช้า (Slow Life) ของเมือง
น่าน (t = 5.754, p-value = 0.000) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดน่านอยู่ในระดับดีซึ่งได้รับการกล่าวถึงในสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ต่าง ๆ โดยนักท่องเที่ยวท่ีได้มาท่องเที่ยวแล้ว (t = 2.323, p-value = 0.021) การเดินทางไปจังหวัดน่านมีความ
สะดวกสบายและมีช่องทางให้เลือกหลากหลาย เช่น สายการบิน รถขนส่งมวลชน หรือรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น (t = 4.074, p-
value = 0.000) และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ท าให้ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ( t = 2.281, p-value = 
0.023) 
 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณอยู่ในระดับสูง (R = 0.706) มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 47.3 (Adjusted. R2 = 
0.473) และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ 0.475 (SEest = 0.475)  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. ระดับแรงจูงใจและระดับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดน่านของนักท่องเที่ยวสตรีโสดวัย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวสตรีมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวท่ีเกิดจากปัจจัยผลักดันในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยนักท่องเที่ยวสตรีมีความคิดเห็นต่อ บรรยากาศของเมืองที่ไม่เร่งรีบ (Slow life) และเต็มไปด้วยวัฒนธรรมจะ
ท าให้เกิดการผ่อนคลายจากความเครียดและท าให้มีชีวิตชีวาในขณะที่เดินทางท่องเที่ยว มากที่สุด เนื่องจากจังหวัดน่าน เป็นเมือง
รองอีกแห่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย ประกอบด้วยความงดงามทางศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตผู้คนและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบ
ล้านนาที่น่าค้นหา ความโดดเด่นของ “น่าน” คือ อากาศที่ดี เย็นสบาย เพราะมีต้นไม้และธรรมชาติ รวมไปถึงความ Slow Life 
เพราะจังหวัดน่านเป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขา แต่เต็มไปด้วยสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติและวิวสวยๆ มาพร้อมกับ
บรรยากาศที่เงียบสงบ  (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,2562) ในส่วนของปัจจัยดึงดูดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยว
สตรีมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวที่เกิดจากปัจจัยดึงดูดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวสตรีมี
ความคิดเห็นต่อ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ เช่น มีอุทยานแห่งชาติ ภูเขา ป่าไม้ แม่น้ า ท่ีสมบูรณ์ เป็นต้น มากที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาของ Strayer (2012) พบว่า สมองจะผ่อนคลายเมื่อคนถูกห้อมล้อมด้วย
ธรรมชาติและการเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นช่วยให้ความจ าดีขึ้น เพราะเมื่อได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้ว ร่างกายและสมองจะ
รู้สึก ผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง มากขึ้น ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิศา แสวงพรรค (2559) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจ การ
แสวงหาข้อมูลและการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของผู้บริโภคหญิงโสดวัยท างาน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเดินทาง
ท่องเที่ยว มักเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือและชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติกับกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จัก ส าหรับแรงจูงใจ
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับแรงจูงใจแบบผลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมากท่ีสุด แรงจูงใจแบบดึงดูดในด้านการบ ารุงรักษา
สถานท่ีของจุดหมายปลายทางมากที่สุด 
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2. เปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดน่านของนักท่องเที่ยวสตรีโสดวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและจ าแนกตามพฤติกรรมท่องเที่ยว มีดังนี ้

2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางเที่ยวจังหวัด
น่านของสตรีโสดวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกที่ต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  เพราะระดับการศึกษามีส่วน
ส าคัญในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ การศึกษาแต่ละระดับจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน รวมถึงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นส่วนส าคัญ
ในการตัดสินใจต่าง ๆ ผู้ที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่สูงกว่า ย่อมมีอ านาจในการตัดสินใจที่มากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ญาณิพัชญ์ อาภรณ์แสงวิจิตร (2560) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวของสตรี (Solo Female 
Travel) ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวของ
สตรีที่เป็นปัจจัยด้านลบ คือ รายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 15,000 บาท และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Peng Ruiqiu (2563) ได้ศึกษา 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจีน กรณีศึกษา จังหวัดเ ชียงราย ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับการศึกษาและรายได้ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการมาเที่ยวเชียงรายของนักท่องเที่ยวจีน 

2.2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านจ านวนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
เที่ยวจังหวัดน่านของสตรีโสดวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากจ านวน
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่าง ๆ ในการตัดสินใจเดินทาง ท่องเที่ยว ในขั้นตอนการวางแผน
ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว (Planning for Expenditure) เมื่อตัดสินใจจะไปสถานที่ท่องเที่ยวใด ก็จะต้องศึกษาค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว เตรียมเงินเก็บ วางแผนค่าใช้จ่ายและแผนในการเดินทาง ซึ่งจะต้องวางแผนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นใน  การ
ท่องเที่ยวสถานที่นั้น ๆ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) สอดคล้องกับงานวิจัยของ วงษ์ปัญญา นวนแก้ว และคณะ (2562) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามนั้นให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงทัศนาจรในภาคเหนือของประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเหมาะสม 
คุ้มค่า ในระดับมาก 

3. ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดน่านของนักท่องเที่ยวสตรีโสดวัย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยผลักดัน และปัจจัยดึงดูด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางเที่ยวจังหวัดน่านของสตรีโสดวัยท างาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจัยผลักดันที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านท าให้ท่านมีความรู้สึกเติมเต็มชีวิต 
และปัจจัยดึงดูดมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายให้ท่องเที่ยวได้เลือกท าเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศความ
เนิบช้า (Slow Life) ของเมืองน่าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแรงผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นและดึงดูดให้เกิดความต้องการ
เดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เช่น ภาพบรรยากาศ ความสวยงาม ความน่าสนใจ ของแหล่งท่องเที่ยว ความมีช่ือเสียงของ
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีแตกต่างกันจะให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน โดยจังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สมบูรณ์ มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี วิถีประเพณีแบบดั้งเดิมให้ยัง มีกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายให้ท่องเที่ยวได้เลือก
ท าเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศความเนิบช้า (Slow Life) เป็นต้น ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิศา แสวงพรรค (2559) 
ศึกษาเรื่องแรงจูงใจ การแสวงหาข้อมูลและการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของผู้บริโภคหญิงโสดวัยท างาน ผลการวิจัย
พบว่า แรงจูงใจทั้งแบบผลักและแบบดึงดูด รวมถึงการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
 1. หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแบบ Slow life ในจังหวัดน่าน เนื่องจากจังหวัดน่านเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา มีธรรมชาติสวยงาม  อีกยังมี
ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวท่ีต้องการการพักผ่อน เพราะเป็นจังหวัดที่คนไม่พลุกพล่าน รถไม่
เยอะ เหมือนจังหวัดเชียงใหม่ หรือเชียงราย เพราะการเดินทางไปยังจังหวัดน่านค่อนข้างล าบากเนื่องจากต้องขับรถขึ้นเขาและใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2-3 ช่ัวโมง ส่วนการเดินทางโดยเครื่องบินน้ัน จะมีเครื่องบินบินตรงมาจังหวัดน่านเพียงวันละ 1 
เที่ยวบินเท่านั้น จึงท าให้คนท่ีจะมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านนั้นต้องการมาสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบ Slow life หนีความวุ่นวานในตัวเมือง
ใหญ่ ๆ  มาสัมผัสบรรยากาศกับวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ เพราะจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็น พบว่าบรรยากาศของเมือง
ที่ไม่เร่งรีบ (Slow life) และเต็มไปด้วยวัฒนธรรมจะท าให้เกิดการผ่อนคลายจากความเครียดและท าให้มีชีวิตชีวาในขณะที่เดินทาง
ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
 2. หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ควรท าแคมเปญแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ท่ีพัก 
รวมถึงเส้นทางการเดินทาง โดยอาจจัดเป็นทริปแนะน า การท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เลือกเที่ยวตามรอยแคมเปญประมาณ 4-5 
ทริป เช่น ทริประยะสั้น แบบ 2 วัน 1 คืน ทริปพักผ่อนแบบ 2 วัน 3 คืน ทริปวิธีชีวิตแบบ Slow life 4 วัน 5 คืน เป็นต้น โดยเน้น
ไปที่การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ เช่น ภูเขา น้ าตก ทะเลหมอก ท้ังช่วง HI Season และ Low Season เนื่องจากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ที่เดินทางไปจังหวัดน่านจะเลือกสถนที่พักแบบรีสอร์ท โดยจะเน้นไปที่การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ เพราะกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่าจังหวัดน่าน มีแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม สมบูรณ์ ท้ังอุทยานแห่งชาติ ภูเขา ป่าไม้ น้ าตก โดยระยะเวลาในการ
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ที่ 3-5 วัน 
 3. ควรท าแคมเปญประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสไตล์น่าน ท่ีนักเท่ียวคนไหนมาเที่ยวท่ีน่านแล้วจะหลังรัก ไม่ว่าจะเป็นวิถี
ชีวิตของคนน่าน ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ โดยอาจท าเป็นในรูปแบบการเชิญชวนส าหรับผู้ที่ต้องการความ
สงบ ต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย อยากสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ หรืออยากเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบ้าน เพราะ
จากผลการทดสอบสมมติฐานสิง่ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเมืองน่านคือ อยากสัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยพบเจอมา
ก่อน ซึ่งอาจหมายถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน หรือวิถีชีวิตแบบพื้นบ้าน บรรยากาศ ที่แตกต่างไปจากเมืองใหญ่ที่ต้องท าอะไรแข่ง            
กับเวลา 
 4. ควรท าสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคเอกชน หรือรายการท่องเที่ยวผ่าน อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ในมุมมองการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเที่ยวแบบเน้นธรรมชาติ การเที่ยวแบบเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เห็นถึงความหลายในจังหวัด
น่าน ที่มีสถานท่ีท่องเที่ยวมากมากมาย อีกท้ังสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านนั้นส่วนหนึ่งมาจากการรีวิวหรือ
ประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยมาเที่ยว และยุคปัจจุบันสื่อ Social Media ถือว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 
ดังนั้นหากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการสร้างความเช่ือมั่นเรื่องของ
ความปลอดภัย ทั้งเรื่องของการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยในช่วงสถานการณ์ โควิด -
19 ก็จะท าให้จังหวัดน่านเป็นหนึ่งในจังหวัดที่หลาย ๆ คน เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว ทั้งคนที่อยากมาใกล้ชิดกับธรรมชาติ หรือคน
ที่อยากมาสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบ Slow life 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเพียงการวิจัยเชิงปริมาณเท่านั้น งานวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เช่น               
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ             
การท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 
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2. บรรยากาศของเมืองที่ ไม่ เร่งรีบ (Slow life) เป็นแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวที่ เกิดจากปัจจั ยผลักดัน                  
ที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญมากท่ีสุด งานวิจัยครั้งต่อไปอาจเจาะจงศึกษาถึงการท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากได้รับความเมตตา การสนับสนุนและการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก อาจารย์ 
ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ส าหรับการตรวจและปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อีกท้ัง
ยังคอยให้ความช่วยเหลือในงานวิจัย นับตั้งแต่เริ่มต้นจนงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ ที่ได้ให้
ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย และคณะกรรมการตรวจสอบปริญญานิพนธ์ทุกท่าน ที่ให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพิ่มเติมแก่ผู้วิจัย ท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงด้วยดี ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุก
ท่านที่สละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์และกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ที่ได้กรุณาประสิทธิ์ประสาท ความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้วิจัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการท า
วิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ท่ีให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวก จนท าให้งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ได้  
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา กู๋ณพและครอบครัว ซึ่งให้การสนับสนุนและคอยช้ีแนะในการศึกษาต่อ
ปริญญาโท ตลอดจนให้ก าลังใจในยามที่ท้อแท้ ขอบคุณพี่ๆ และเพื่อน ๆ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม X-mba 19 รวมถึงบุคคลอีก
หลายท่านท่ีมิได้กล่าวนามไว้ ณ ท่ีนี้ ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้กับผู้วิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน
สารนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท้ี่สนใจข้อมูล เกี่ยวกับข้อหัวข้อสารนิพนธ์ไม่มากก็น้อย และขอมอบคุณค่าและประโยชน์
ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้แก่ ผู้มีพระคุณทุกท่านตามที่กล่าวมาข้างต้น 
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