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บทคัดย่อภาษาอังกฤ

The purpose of this research aims to study the expectation and the satisfaction of
Thai tourists influencing towards tram services to cultural tourism provided by Nan
municipality and to explore the correlation between the expectation and the satisfaction of
Thai tourists towards tram services to cultural tourism provided by Nan municipality. The
samples used in this study were 400 Thai tourists who travelled with tram services to cultural
tourism provided by Nan municipality. This research adopted questionnaires as a main
method for the data collection with IOC of 0.84 and coefficient alpha equal of 0.86. This
study also applied statistical data analysis with the determination of patterns in the data
such as frequency, standard deviation, Multiple Regression and Pearson Correlation.
This research showed that Thai tourists had highest level of expectations, high level
of satisfactions and high level of opinions towards tram services to cultural tourism provided
by Nan municipality. For hypothesis testing, the satisfaction and the expectation of Thai
tourists had no influence towards tram services to cultural tourism provided by Nan
municipality as well as the satisfaction had no correlation to the expectation of Thai tourists
towards tram services to cultural tourism provided by Nan municipality.
The findings of this research showed that Thai tourists had highest level of
expectations, high level of satisfactions, and high level of opinions towards tram services to
cultural tourism provided by Nan municipality. The satisfaction and the expectation of Thai
tourists had no influence towards tram services to cultural tourism provided by Nan
municipality. The satisfaction had no correlation to the expectation of Thai tourists towards
tram services to cultural tourism provided by Nan municipality.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ภายในประเทศ นอกเหนือจากรายได้ที่
สามารถวัดเป็นมูลค่าจากเม็ดเงินที่นักท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยแล้ว การท่องเที่ยวยังเปรียบเสมือนทูต
หรือตัวแทนทางวัฒนธรรม จากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของการท่องเที่ยวไทยโดยรวม ซึ่งได้ รับ
การเปิดเผยข้อมูลจากงานแถลงข่าวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงสถานการณ์นักท่องเที่ยวปี
2557 และแนวโน้มปี 2558 พบว่า ตลอดทั้งปี 2557 มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศขยายตัว
ร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและจานวนเงิ นที่ใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวในแต่ละครั้งที่เพิ่มสูงขึ้น โดยได้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว ว่ามีชาว
ไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 136 ล้านคนต่อครั้ง และก่อให้เกิดรายได้ 0.68 ล้านล้าน
บาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจและการตอบสนองความ
คาดหวังของนักท่องเที่ยวมีผลอย่างมากที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดการบอกปากต่อปาก และส่งผล
ให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวออกไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นอกจากนั้นแล้วยังทาให้
นักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ แล้ว กลับมาใช้บริการในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ อีก
จากการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวหลัก อาทิ กรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม่
ทาให้เกิดแนวคิดการกระจายนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยังภูมิภาคอื่นๆ ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งจากการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของนางกอบกาจน์ วัฒนวราง
กูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในวันพุธที่ 11 มีนาคม ณ ห้องประชุมกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวกับแคมเปญ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
โดยได้สรุปผลข้อมูลเดือน มกราคม 2558 ว่า จังหวัดที่ได้รับการจัดให้อยู่ใน 12 เมือง ซึ่งได้แก่ ตราด
นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ์ ตรัง ชุมพร จันทบุรี เลย น่าน บุรีรัมย์ ลาปาง ราชบุรี และสมุทรสงคราม
พบว่า มีจานวนผู้เข้าพักขยายตัวร้อยละ6 โดยเฉพาะจังหวัดน่าน มีผู้เข้าพักขยายตัวสูงถึงร้อยละ 18
นอกจากนั้นแล้วยังได้กล่าวว่า การเพิ่มเส้นทางการบินของสายการบินแอร์เอเชียที่ได้เปิดให้บริการ
เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ สู่ จังหวัดน่านและเลย มีผลช่วยกระตุ้นให้ภาคการเดินทางท่องเที่ยวเติบโต
ได้มาก (งานแถลงข่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) ด้วยแคมเปญ 12 เมืองต้องห้าม ทาให้
จั ง หวั ด น่ า นซึ่ ง เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ ยั ง คงความสมบู ร ณ์ แ ละยั ง มี แ หล่ ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวิถีชุมชนล้านนาที่ยังคงไว้ซึ่งความเรียบง่ายและมิตรไมตรีให้กับผู้
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มาเยือนจากต่างถิ่น รวมถึงความงามสถาปัตยกรรมล้านนาและพม่าที่อยู่ด้วยกันอย่างผสมผสาน ทาให้
จังหวัดน่านกลายเป็นสถานที่ที่ต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิต
ด้วยแหล่ งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นทาให้กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่
เดินทางมาจังหวัดน่านเพื่อท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งปรากฏในบทความนาเที่ยว
ของคู่มือท่องเที่ยวน่าน ผ่ านทางเวปไซต์ของการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้กล่าวไว้ว่า “น่าน
ดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขาด้านตะวันออกของภาคเหนือ อุดมด้วยธรรมชาติ ผืนป่า สายน้า ทะเล
หมอก หล่อหลอมรวมกับวิถีวัฒนธรรมของผู้คนชาวไทยลื้อ ทาให้เสน่ห์ของน่านไม่ได้มีเพียงธรรมชาติ
อันพิสุทธิ์ แต่ยังมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่แฝงด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมืองน่าน” (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557) และจากการเปิดสื่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน อาทิ อนุสาร อ.ส.ท ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ได้นาเสนอการท่องเที่ยวเชิง
วั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด น่ า น ภายใต้ ชื่ อ “น่ า น-หลวงพระบาง...สองน่ อ งท่ อ งเมื อ งแฝด” (กอง
บรรณาธิการอนุสาร อ.ส.ท. กองวารสาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2550) หรือ นิตยสาร เพลส
แอนด์ ไพรซ์ (Places & Prices) ฉบับเดือน สิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2556 (เพลส แอนด์ ไพรซ์, 2556)
ได้นาเสนอแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่าน โดยนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒธรรมและแหล่ง
ท่องเที่ ย วทางธรรมชาติ หรื อจากเวปไซต์ก ารท่ องเที่ยวด้ว ยตนเอง อาทิ เวปไซต์ พันทิ ป (ข้ อมู ล
ท่องเที่ยวออนไลน์, 2557e) บล็อคท่องเที่ยว (ข้อมูลท่องเที่ยวออนไลน์, 2557c) หรือการแชร์รูปภาพ
แหล่งท่องเที่ยวผ่านทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการอยากเข้ามาท่องเที่ยว
โดยวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวผ่านเข้ามายังเขตเทศบาลเมืองน่านเพื่อพักค้างคืน และในระหว่าง
ช่วงเย็นก็จะเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภายในเขตเทศบาล ก่อ นที่จะเข้าที่พักเพื่อค้างคืน
ซึ่งการท่องเที่ยวดังกล่าวนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวไม่สามารถทราบประวัติความเป็นมา และ
ความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวได้ เป็นเหตุให้เทศบาลเมืองน่านเร่งจัดทาแผนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้น เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจและเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมากขึ้น
“รถราง” ได้กลายเป็นหนึ่งในทางเลือกของการนาเที่ยว โดยในต่างประเทศ รถราง ถือเป็น
หนึ่ ง ในขนส่ ง มวลชนที่ มี ก ารใช้ ง านกั น มาก จากข้ อ มู ล ของเวปไซต์ โอเคเนชั่ น ดอทเน็ ต
(www.oknation.net, 2558) ได้เผยแพร่ สถิติการใช้บริการของผู้โดยสารด้วยรถรางเกิน 100 ล้าน
เที่ยวต่อปี โดยมีเมืองต่างๆ ดังนี้ เมืองเซนปีเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย มีจานวนผู้โดยสารผ่านเข้าออก
ใน 1 ปี เป็นจานวน 476 ล้านเที่ยว, เมืองบูดาเบรส ประเทศฮังการี มีจานวนผู้โดยสารผ่านเข้าออกใน
1 ปี เป็นจานวน 364 ล้านเที่ยว, เมืองวอซอร์ ประเทศโปแลนด์ มีจานวนผู้โดยสารผ่านเข้าออกใน 1
ปี เป็นจานวน 270 ล้านเที่ยว และเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย มีจานวนผู้โดยสารผ่านเข้าออก
ใน 1 ปี เป็นจานวน 180 ล้านเที่ยว เป็นต้น (Cardinal, 2557) จากสถิติได้สะท้อนถึงความนิยมใน
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การเดิ น ทางดั ง กล่ า ว และรถรางยั ง เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและทั ศ นี ย ภาพที่ พ าดผ่ า น 2557
(www.oknation.net, 2558) ด้วยปัจจัยดังกล่าวทาให้รถรางนอกเหนือจากการใช้เป็นยานพานะใน
การเชื่อมต่อการเดินทางแล้ว ยังถูกนามาใช้เป็นยานพาหนะในการท่องเที่ยว อาทิ ในเมืองเมลเบิร์น
ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดให้มีรถรางสาหรับนักท่องเที่ยวฟรี (Free Tourist Tram) ในรถรางสายที่
35 (Public Transport Victoria, 2557) จากการดาเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการนารถราง
มาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเปรียบเสมือนเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในการท่องเที่ยว ช่วยให้นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสถึงบรรยากาศของเมือง ถิ่นอาศัย และการดารงชีวิตของคนท้องถิ่นนั้นๆ
เนื่องด้วยในปัจจุบัน รถรางในประเทศไทยได้ถูกยกเลิกการใช้งานไปแล้ว ทาให้เกิดแนวคิด
การนารถรางมาใช้เป็นพาหนะเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากปัจจุบันย้อนสู่อดีต กว่า 4 ปี มาแล้วที่
เทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ได้จัดให้มีกิจกรรมรถรางชมเมือ ง ซึ่งมีจุดเด่นในด้านการมีเจ้าหน้าประจา
รถรางแนะนาสถานที่ต่างๆ พร้อมตอบคาถามที่นักท่องเที่ยวสงสัยได้ตลอดเวลา แต่ในระหว่างที่
นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการรถรางในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น แท้ที่จริงแล้วกิจกรรมดังกล่าว
สามารถตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้หรือไม่ และ
กิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างสูงสุดหรือ
ยัง รวมถึงเพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้รถรางสามารถตอบสนองความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง
จังหวัดน่าน ได้มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวัง และความพึง พอใจของนั กท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอิ ทธิพลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้
บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ จุดเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมรถราง คือจุดพักรถราง บริเวณศูนย์
ให้บริการนักท่องเที่ยว อ.เมือง จังหวัดน่าน โดยรถรางจะเริ่มวิ่งเป็นวงกลมเพื่อชมวัด อาคารบ้านเรือน
วีถีการดาเนินชีวิตชาวน่านและวนกลับถึงศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยว
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คาจากัดความที่ใช้ในการวิจยั
ความคาดหวัง หมายถึง การคาดการณ์หรือการคาดคะเนหรือเป้าหมายที่คาดว่าจะได้จาก
การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความสุข ความคุ้มค่าของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ได้จากการ
ใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง ชาวไทยที่เดินทางจากถิ่นที่พักถาวรของตนไปยั งอาเภอเมือง
จังหวัดน่าน ที่ใช้บริการรถรางเพื่อเที่ยวชมสถานที่สาคัญต่างๆ ทางวัฒนธรรม ที่รถรางผ่าน
รถราง หมายถึง ยานพาหนะที่เป็นรถซึ่งให้บริการนักท่องเที่ยวสาหรับเที่ยวชมสถานที่สาคัญ
ทางวัฒนธรรมภายในอาเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยออกแบบคล้ายคลึงกับรถรางในอดีต คือ โบกี้มี
ลักษณะคล้ายของเก่า แต่ได้เปลี่ยนล้อจากล้อที่สามารถเคลื่อนที่ในรางเป็นล้อยางแบบรถยนต์แทน
และเปลี่ยนเครื่องยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า มาเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันแทน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัส และเรียนรู้
โดยผ่านทางการชมสถานที่ทางวัฒนธรรมต่างๆ โดยการนั่งรถรางชมเมือง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่มี
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวและความสาคัญทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน
สมมติฐานงานวิจัย
1. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมโดยใช้รถราง
ที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถราง
ที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
3. ความคาดหวังมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทาให้ทราบถึงความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรถรางในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางให้มี
ความเหมาะสมกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การศึกษาศึกษาเรื่อง "ความคาดหวังและความพึง พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการ
ท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน" ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
ผลงานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อนาไปสู่การวิจัย โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
บริบทพื้นที่ในการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ความหมายของการท่องเที่ยว
ได้มีการให้คาจากัดความในแง่มุมต่างๆ ดังนี้
UNWTO (2009) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวคือ การเดินทางใดๆ ที่มีลักษณะการ
เดินทางเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ลักษณะ คือ เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยไปยังที่อื่นเป็นการ
ชั่วคราว หรือเป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ใช่เพื่อ เป็นการหารายได้หรือประกอบอาชีพ
หรือเป็นการเดินทางด้วยความสนใจส่วนบุคคล
Webster (1993) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวคือ การเดินทางเพื่อความสบายใจ ซึ่ง
รวมไปถึงการบริหารงานธุรกิจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
McIntosh and Goeldner (1995) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า การท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง
ปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทาระหว่างกันของนักท่องเที่ยว ธุรกิจ

6
ชุมชน รวมถึงรัฐ กระบวนการที่เกิดขึ้นจากการกระทาของผู้เป็นเจ้าของถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนถิ่นของผู้เป็นเจ้าของบ้าน
Manuel and Frad (1977) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การท่องเที่ยวเป็นนันทนาการรูปแบบ
หนึ่งที่เกิดขึ้นในเวลาว่าง โดยมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งที่หมายถึงที่
อยู่อาศัย ไปยังอีกที่หนึ่งที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว
Robert, Charles, Goeldner, and Ritchie (1995) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า การท่ อ งเที่ ย วเป็ น การ
เดินทางเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมีแรงกระตุ้นจากความต้องการในด้านกายภาพ
ด้านวัฒนธรรม ด้านปฎิสัมพันธ์ และด้านสถานะหรือเกียรติคุณ
Tourism of world (2011) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมเพื่อการ
ผ่อนคลายความเครียดจากภาระงานประจาของบุคคล โดยอาจจะเป็นกิจกรรมใดก็ได้ซึ่งอยู่ภายใต้
ข้อกาหนด ที่กาหนดไว้ 3 ประการ คือ ประการแรก เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังสถานที่
อื่นเป็นการชั่วคราว ประการที่สอง การเดินทางดังกล่าวต้องไปด้วยความสมัครใจ และประการที่สาม
การเดินทางนั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้
สุรเชษฎ์ เชษฐมาส (2541) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัย
ภูมิลาเนาไปยังสถานที่อยู่ห่างไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อน หรือหาประสบการณ์แปลกใหม่
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้พบเห็นในชีวิตประจาวันในภูมิลาเนาของตนเอง โดยศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และองค์ประกอบต่างๆของสถานที่ที่เดินทางผ่าน หรือสถานที่ที่เดินทางท่องเที่ยวเข้าไป และจะต้อง
ทาการค้างแรมในสถานที่นั้นๆ
ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2548) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่
อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว ซึ่งการเดินทางดังกล่าวเป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ
และไม่ได้เดินทางเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้
ปรีชา แดงโรจน์ (2544) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งกระทา
เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจา และเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ระยะทางว่ า จะใกล้ ห รื อ ไกล รวมถึ ง การเดิ น ทางนั้ น จะมี ก ารค้ า งแรมหรื อ ไม่
นอกเหนือจากนั้นแล้ว ยังมีการให้คาจากัดความเพิ่มไว้อีกด้วยว่า จุดมุ่งหมายของการเดินทางเพื่อการ
ท่องเที่ยวต้องมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ และไม่อยู่ประจาแต่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อย่ างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง
จากความหมายต่างๆ ข้างต้น สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ใน
ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การหาความรู้ เยี่ยมเยือนสถานที่น่าสนใจ รวมทั้งเพื่อความสนุกสนาน
บันเทิงใจ ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับแหล่ งท่องเที่ยว ทรัพยากรท่องเที่ ยว และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับผู้เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของถิ่นไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
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หน่วยงานของรัฐ ผู้ทาหน้าที่ในฐานะผู้กาหนดแนวนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนอานวยความ
สะดวก หรือควบคุมดูแลในด้านต่างๆ ความหมายของการท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นการมองเฉพาะในส่วน
ของผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว
องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว
Buhalis (2000) ได้กล่าวว่า หากต้องการพัฒนาการท่องเที่ยว จะต้ องคานึงถึงความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งความต้องการดังกล่าว มีความสาคัญอย่างมากเพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวมี
ความสมบู ร ณ์ และกรอบแนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว 6 As
ประกอบด้วย สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว (Attractions) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
(Accessibility) สิ่ ง อ านวยความสะดวกในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (Amenities) ที่ พั ก ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
(Accommodations) กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว (Activities) และการให้ บ ริ ก ารเสริ ม (Ancillary
Services) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) เป็นองค์ประกอบหลักสาหรับแหล่งท่องเที่ยว
เพราะแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
เยี่ยมชม ซึ่งสิ่งดึงดูดใจมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว นอกเหนือจาก
นั้นแล้วภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว และค่าเข้าบริการในการชมแหล่งท่องเที่ยวก็มีส่วนในการดึงดูด
นักท่ องเที่ ยวเข้ าไปเยี่ย มชมแหล่ ง ท่อ งเที่ย วด้ วย อาทิ แหล่ งท่ องเที่ย วทางธรรมชาติ หรื อแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้าง สถาปัตยกรรม และการจัดกิจกรรมพิเศษ
2. เส้ น ทางคมนาคมเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (Accessibility) เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ช่ ว ยให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยอาจแบ่งเป็น เส้นทางหรือเครือข่าย
คมนาคมขนส่งที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่จาเป็นต้องมีการสร้าง
เส้นทางในการท่องเที่ยว โดยสามารถเชื่อมโยงกันระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวอีก
ที่หนึ่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันได้ รวมไปถึงที่จอดรถ สถานีรถไฟ ท่าเรือหรือสนามบิน เพื่อให้ธุรกิจ
ขนส่งสามารถนานักท่องเที่ยวเข้าถึงยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หากมีความ
สะดวกในการเดินทางเที่ยวชม ก็จะช่วยเสริมอรรถรสในการท่องเที่ยวได้มาก (Charles Kaiser &
Helber, 1978)
3. สิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ต้องมี
สิ่งอานวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวนั้นให้ได้รับความสะดวกสบาย
และความประทับใจ เกิดความรู้สึกปลอดภัย ทาให้นักท่องเที่ยวอยากใช้เวลาในการท่องเที่ยวนานขึ้น
เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ภัตตาคาร โทรศัพท์ แผนที่ ร้านขายของ เป็นต้น (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548)
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4. ที่ พั ก ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (Accommodations) สถานที่ ที่ จั ด ไว้ เ พื่ อ ให้ ค นเดิ น ทางหรื อ
นักท่องเที่ยวได้เข้าพัก (เทิดชาย ช่วยบารุง, 2552)
5. กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) คือกิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถกระทาได้
ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว โดยมีอยู่หลายรูปแบบ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกกิจกรรมตามความถนัด
และสนใจ อาทิเช่น กิจกรรมทางอากาศ ทางน้าและบนบก กิจกรรมผจญภัยเป็นอีกกิจกรรมที่ได้รับ
ความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้รักความท้าทาย ต้องการความแปลกใหม่และทดสอบกาลังของตนเอง
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จาเป็นต้องมีผู้มีทักษะความรู้ในกิจกรรมนั้นๆ คอยแนะนาและดูแลในเบื้องต้น เช่น
การปีนหน้าผา การโรยตัว การกระโดดร่ม ยิงปืนบีบีกัน การดาน้าลึกและการล่องแก่ง เป็นต้น แต่ถ้า
นักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ กิจกรรมที่นิยมคือ การทาสปาขัดผิว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ส่องสัตว์ ดูนก เดินป่า ท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม ล่องแพและอื่นๆ อีกมากมาย เป็นต้น
6. การให้บริการเสริม (Ancillary Services) เป็นบริการที่นอกเหนือจากบริการขั้นพื้นฐาน
สาหรับนักท่องเที่ยว เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ โรงพยาบาล ร้านอินเตอร์เนต เป็นต้น โดยปกติการ
บริการนี้ภาครัฐจะเป็นผู้จัดหาและพัฒนาเพื่อบริการแก่ประชาชนของตนเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลพลอย
ได้ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว (Rowe, Smith, & Borien, 2002)
Pelasol (2012) ได้ ก ล่ า วว่ า การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ควรค านึ ง ถึ ง องค์ ป ระกอบการ
ท่อ งเที่ ย ว 6 ประการ ประกอบด้ ว ย 1.ความสามารถในการเข้ า ถึ ง (Accessibility) 2.สิ่ ง ดึ งดู ด ใจ
(Attractions) 3.สิ่ งอานวยความสะดวก (Amenities) 4.การให้ บริก ารแหล่งท่ องเที่ยว (Ancillary
Services) 5.ที่พัก (Accommodations) 6.กิจกรรม (Activities)
จากทฤษฎี 6 As สรุปได้ว่าความพร้อมด้านการท่องเที่ยวจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้
เลือกเดินทางเข้ามาใช้บริการหรือไม่นั้น องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวมีส่วนอย่างมากที่จะช่วยให้
เกิดการพัฒนาการทางด้านการท่องเที่ยว การสร้างความพร้อมด้านการท่องเที่ยว และมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวต่อการเลือกเดินทางมายังสถานที่นั้นๆ โดยหลักองค์ประกอบด้านการ
ท่องเที่ยว (6As) ประกอบด้วย 1.สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว (Attractions) 2.เส้นทางคมนาคมเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 3.สิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) 4.ที่พักใน
แหล่งท่องเที่ยว (Accommodations) 5.กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และ 6.การให้บริการ
เสริม (Ancillary Services)
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2555) ได้แบ่ง ประเภทการท่องเที่ยว ตามความสาคัญ และ
สภาพแวดล้อม ได้ 12 ประเภทดังนี้
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1. แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ (Eco-tourism) หมายถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ลั ก ษณะทาง
ธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยอาจมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ
ที่เกี่ยวข้องโดย การจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งนั้น จะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่
เกี่ยวข้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้ เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศนั้น มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน
2. แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางศิ ล ปะวิ ท ยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction
Standard) หมายถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหรื อ กิ จ กรรมที่ ส ามารถตอบสนองความสนใจพิ เ ศษของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เกิดขึ้น
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้สามารถเพิ่มเติมความหลากหลายและกิจกรรมได้อีกมากมายตามความนิยม
ของคนในแต่ละยุคสมั ย โดยกิจกรรมนั้นๆ สามารถให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันมี
ปรากฏอยู่หลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ MICE (Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions)
เป็นต้น
3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความสาคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างที่มี
อายุ เ ก่ า แก่ ห รื อ เคยมี เ หตุ ก ารณ์ ส าคั ญ เกิ ด ขึ้ น ในประวั ติ ศ าสตร์ เช่ น โบราณสถาน อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ กาแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่มี
คุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม
4. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยมีทรัพยากรธรรม ชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ ยวมาเยือน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่านี้อาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่
ส าคั ญ ทางธรณี วิ ท ยาและภู มิ ศ าสตร์ อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ห รื อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆ
สภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ ที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษ (Special Environmental Features) หรื อ
สภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางวิชาการก็ได้
5. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อการพักผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ความสนุกสนาน รื่นรมย์ บันเทิง และ
การศึกษาหาความรู้ แม้ไม่มีความสาคัญในแง่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนาศิลปวัฒนธรรม แต่มี
ลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น ย่านบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว์ สวนสนุก
สวนสาธารณะ สวนสาธารณะลักษณะพิเศษ และสนามกีฬา
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6. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า
ทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประเภทนี้ ป ระกอบด้ ว ย งานประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องผู้ ค น การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นต้น ตัวอย่างของแหล่ งท่องเที่ยวที่อยู่
ในประเทศไทยได้แก่ ตลาดน้าดาเนินสะดวก งานแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์ งานร่มบ่อสร้างจังหวัด
เชียงใหม่ ประเพณีลอยกระทง และประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น
7. แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพน้ าพุ ร้ อ นธรรมชาติ (Hot Spring for Health Tourism
Attraction) ได้มีการสร้างกรอบแนวทางในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้าพุร้อนธรรมชาติ
อย่างชัดเจน โดยกาหนดมาตรฐานที่จาเป็นสาหรับการบริการต่างๆ เนื่องด้วยต้องคานึงถึงด้านความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสาคัญ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากน้าพุร้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหากไม่มีการกาหนดมาตรฐานหรือ
ปล่อยให้มีการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวใดๆอย่างไร้ทิศทาง อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้าพุร้อน
ธรรมชาติได้ นอกจากนี้ เกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้าพุร้อนตามธรรมชาติ ยังสามารถ
นาไปเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของตน และเก็บเป็นข้อมูลที่สาคัญเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ น้าพุ
ร้อนธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
8. แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (Beach Attraction) หมายถึง สถานที่ที่ซึ่งมีชายหาด
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลิน
และนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไป
ด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นบริเวณชายหาด ได้แก่ การเล่นน้า การอาบแดด กีฬาทางน้า
การนั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร เป็นต้น
9. แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้าตก หมายถึง สถานที่ซึ่งมีน้าตกเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูด
ใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิด
กับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เกิดขึ้นในแหล่งน้าตก ได้แก่ การว่ายน้า การนั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร การเดินสารวจน้าตก การ
ล่องแก่งการดูนก และการตกปลา เป็นต้น
10. แห ล่ งท่ องเที่ ย วท างธรรม ชาติ ป ระเภท ถ้ า หม ายถึ ง ส ถานที่ ซึ่ ง มี ถ้ าเป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและ
นันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย
ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้า ได้แก่ การเข้าชมบรรยากาศและหิน
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งอกหินย้อยภายในถ้า การศึกษาด้านโบราณคดีของมนุษย์ยุคต่างๆ ที่เคยอาศัยในถ้า การนมัสการ
พระพุทธรูป การให้อาหารสัตว์ การปิกนิกและรับประทานอาหาร เป็นต้น
11. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ :จากการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทเกาะ สามารถแบ่งได้เป็น 3 องค์ประกอบ ซึ่งมีจานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด โดยแต่ละ
ตัวชี้วัดมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าคะแนนรวมทั้งสิ้น 235 คะแนน โดยการให้คะแนน
จะให้ความสาคัญกับองค์ประกอบคุณค่าด้านการท่องเที่ยวและความเสี่ยงต่อการถูกทาลายมากที่สุด
เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวถือเป็นสิ่งดึงดูดใจสาคัญให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยว ท่องเที่ยว รองมาคือ
องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ และความสาคัญน้อยที่สุดคือองค์ประกอบด้านศักยภาพในการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว
12. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแก่ง หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว
โดยมีแก่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเยือน
เพื่อความเพลิดเพลินและเพิ่มการใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ การ
ล่องแก่ง การพายเรือ การพักแรม และการเดินป่า ซึ่งอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาธรรมชาติเข้าไป
ด้วย ได้แก่ การดูนก การสารวจธรรมชาติ และการศึกษาพันธุ์พืชต่างๆ เป็นต้น
จากการแบ่งของตามความสาคัญ และ สภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ช่ ว ยให้ ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วสามารถท าได้ ง่ า ยขึ้ น โดยพิ จ ารณาจากความ
เหมาะสม ความพร้อม และทรัพยากรของพื้นที่นั้นๆ โดยการใช้บริการรถรางในการท่องเที่ยวถือเป็น
หนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมดังกล่ าวเป็นกิจกรรมที่ใช้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็น
จุดขายให้กับผู้ที่ใช้บริการรถรางได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต ผ่านแหล่งท่องเที่ยว อาทิ การเล่าเรื่องราวความ
เป็นอยู่ของคนในอดีตผ่านทางภาพจิตกรรมฝาผนัง ณ วัดภูมินทร์ เป็นต้น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
ความหมายของนักท่องเที่ยว
McIntosh and Goeldner (1995) ได้ ก ล่ า วว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วในองค์ ป ระกอบของการ
ท่องเที่ยว จะต้องมีการใช้จ่ายในการเดินทางอย่างน้อยที่สุดเป็นค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึกและ
การบริการอื่นๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้จ ะถูกหมุนเวียนไปยังธุรกิจบริการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยแบ่งนักท่องเที่ยวออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. นักท่องเที่ยวค้างคืน (Tourism) ได้แก่ผู้มาเยือนชั่วคราว โดยพานักอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว
อย่างน้อย 24ชั่วโมง เพื่อใช้เวลาว่างในการพักผ่อน บันเทิง สุขภาพ ศาสนา การศึกษาและการกีฬา
หรือเพื่อธุรกิจการเยี่ยมญาติการปฏิบัติภารกิจต่างๆ และการประชุมสัมมนา
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2. นักท่องเที่ยวไม่ค้างคืน (Excursionist) หรือโดยทั่วไปเรียกว่า นักทัศนาจร ได้แก่ ผู้มา
เยือนเป็นการชั่วคราวโดยใช้เวลาอยู่ในประเทศที่มาเยือนน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ทั้งนี้รวมถึงผู้โดยสาร
ที่มากับเรือเดินสมุทรด้วย (จุฑามาศ ไชยศรี, 2536)
Burkart and Medlik (1981) ได้กล่าวว่า คนที่จัดว่าเป็นนักท่องเที่ยวได้ จะต้องคุณลักษณะ
4 ประการดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและมีการพานักอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
2. จุดหมายปลายทางที่ไปจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากที่อยู่อาศัย หรือที่ทางานตามปกติ
ของเขา ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ที่เขากระทา ก็จะไม่เหมือนกับกิจกรรมที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในแหล่งนั้นทา
3. ผู้เดินทาง (นักท่องเที่ยว) มีความตั้งใจที่จะอยู่ในจุดหมายปลายทาง ระยะเวลาในการ
อาศัยตั้งแต่ไม่กี่วันไปจนถึงเป็นเดือน เพราะฉะนั้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว จึงจัดว่าเป็นการไป
พานักเพียงชั่วคราวและเป็นการเดินทางในระยะเวลาสั้น
4. จุดมุ่งหมายในการเดินทางไม่ใช่การย้ายไปอยู่อย่างถาวร หรือไปประกอบอาชีพให้เกิด
รายได้จากแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไป
Cohen (1972) ได้ ร ะบุ คุ ณ ลั ก ษณะ 7 ประการของการเดิ น ทางเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างนักท่องเที่ยว (Tourist) กับนักเดินทาง (Traveler)
1. มีลักษณะชั่วคราว (Temporary) ซึ่งแตกต่างจากการเดินทางร่อนเร่ไปเรื่อยๆ ของคน
ร่อนเร่พเนจร (Tramp) และพวกชนเผ่าเร่ร่อน (Nomad)
2. มีลักษณะเป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ (Voluntary) ซึ่งแตกต่างไปจากการเดินทาง
ในลักษณะที่ถูกบังคับอย่างผู้ถูกเนรเทศ (Exile) หรือผู้ลี้ภัย (Refugee)
3. เป็นการเดินทางไปกลับ (Round Trip) ซึ่งต่างจากการเดินทางแบบเที่ยวเดียว (OneWay) ของผู้อพยพ (Migrant)
4. มีระยะเวลานานเมื่อเทียบกับนักทัศนาจร (Excursionist) หรือผู้ที่เดินทางแบบไม่ค้างคืน
(Tripper) หรือไปเช้ากลับเย็น
5. ไม่กลับมาซ้าที่เดิม (Non-Recurrent) ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างระหว่าง นักท่องเที่ยวกับผู้
ที่มีบ้านพักต่างอากาศเป็นของตนเอง
6. ไม่ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ กิ จ กรรมใดเป็ น พิ เ ศษ (Non-Instrumental) ซึ่ ง แตกต่ า งจากการ
เดินทางเพื่อทาธุรกิจของนักธุรกิจ หรือพนักงานขาย หรือนักแสวงบุญ
7. มีจุดมุ่งหมายเพื่อพบเจอสิ่งแปลกใหม่และการเปลี่ยนบรรยากาศ ซึ่งแตกต่างจากการ
เดินทางเพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น การศึกษา
จากความหมายของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี
จุดมุ่งหมายในการเดินทางท่ องเที่ ยวที่ชัดเจน และมีระยะเวลาที่ถูกกาหนดไว้สาหรับการเข้ามา
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ท่องเที่ยว โดยจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการท่องเที่ยว และต้องการเห็น
สิ่งแปลกใหม่
แรงจูงใจที่มีผลกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2538) ได้กล่าวว่า นักจิตวิทยาเชื่อว่าพฤติกรรมเป็นผลที่เกิดจากการทา
ปฏิกิริยาของมนุษย์หรืออินทรีย์ (Oganise) กับสิ่งแวดล้อม (Environment) พฤติกรรมของอินทรีย์ที่
ได้จากการทาปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อม จะมีผลออกมาในรูปแบบทั้งที่สังเกตได้ด้วยบุคคลอื่นและสังเกต
ไม่ได้ แต่สามารถที่จะวินิจฉัยว่ามีหรือไม่มี โดยการใช้วิธีการหรือเครื่องมือทางด้านจิตวิทยา พฤติกรรม
ดังกล่าวมีส่วนประกอบอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ
1. พฤติ ก รรมทางด้ า นพุ ท ธิ ปั ญ ญา (Cognitive Domain) พฤติ ก รรมด้ า นนี้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความรู้
ความจ า ข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ า งๆ รวมทั้ ง การพั ฒ นาความสามารถและทั ก ษะทางสติ ปั ญ ญา การใช้
วิจารณญาณเพื่อประกอบการตัดสินใจพฤติกรรมด้านพุทธิปัญญา ประกอบด้วย ความสามารถใน
ระดับต่างๆ ดังนี้
1.1 ความรู้ (Knowledge) ความรู้เป็นพฤติกรรมขั้นต้น ซึ่งผู้เรียนเพียงแต่จาได้ ซึ่งอาจจะนึก
ได้ มองเห็น ได้ยิน ก็สามารถจาได้ ความรู้ในขั้นนี้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคาจากัดความ ความหมาย
ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีแก้ปัญหา เป็นต้น
1.2 ความเข้าใจ (Comprehension) เมื่อบุคคลได้มีประสบการณ์กับข่าวสารหนึ่งๆ อาจจะ
โดยการฟัง ได้อ่าน หรือได้เขียน เป็นผลให้บุคคลนั้นทาความเข้าใจกับข่าวสารนั้นๆ ความเข้าใจจะ
แสดงออกมาให้เห็นในรูปของทักษะหรือความสามารถ ดังต่อไปนี้
1.2.1 การแปล (Translation) หมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ข่าวสารนั้นๆโดยใช้คาพูดของตนเอง ซึ่งอาจจะออกมาในรูปที่แตกต่างจากเดิม หรือออกมาในภาษา
อื่นแต่ความหมายยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
1.2.2 การให้ความหมาย (Interpretation) หมายถึง การให้ความหมายต่อสิ่งต่างๆ
หรือข่าวสารต่างๆ ซึ่งอาจออกมาในรูปความคิดเห็น หรือข้อสรุป ตามที่บุคคลนั้นๆ เข้าใจ
1.2.3 การคาดการณ์ (Extrapolation) หมายถึ ง ความสามารถในการตั้ ง ความ
คาดหมาย หรือคาดหวังว่า อะไรจะเกิดขึ้น ซึ่งความสามารถนี้เกิดจากความเข้าใจในสภาพการณ์และ
แนวโน้มที่อธิบายไว้ในข่าวสารนั้นๆ
1.3 การประยุกต์หรือการนาความรู้ไปปรับใช้ (Application) หมายถึง การนาความรู้ไปปรับ
ใช้ โดยถือเป็นพฤติกรรมขั้นหนึ่งในหมวดพุทธิปัญญา ซึ่งจะต้องอาศัยความสามารถหรือทักษะด้าน
ความเข้าใจ การนาความรู้ไปปรับใช้นั้น หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าการแก้ปัญหานั่นเอง
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1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) ความสามารถในการวิเคราะห์ ถือเป็นขั้นหนึ่งของพฤติกรรม
ทางด้านพุทธิปัญญา ซึ่งอาจแบ่งเป็นความสามารถขั้นย่อยๆ ได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้คือ
1.4.1 ความสามารถในขั้นที่ 1 ผู้เรียนสามารถแยกแยะองค์ประกอบของปัญญา หรือ
สภาพการณ์ออกเป็นส่วนๆ เพื่อทาความเข้าใจกับสัดส่วนต่างๆ ให้ละเอียด
1.4.2 ความสามารถในขั้นที่ 2 ผู้เรียนสามารถมองเห็นความสัมพันธ์อย่างแน่ชัด
ระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้น
1.4.3 ความสามารถในขั้ น ที่ 3 ผู้ เ รี ย นสามารถมองหลั ก การผสมผสานระหว่ า ง
ส่วนประกอบที่รวมกันเป็นปัญหา หรือสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสภาพการณ์ ได้แก่
1.4.3.1. ความสามารถในการแยกแยะข้ อ เท็ จ จริ ง (Facts) ออกจาก
สมมติฐาน (Hypothesis)
1.4.3.2. มองเห็น ความเกี่ ยวข้องหรือความสัมพันธ์ข องความคิดต่างๆที่
ประกอบเป็นปัญหาหรือสภาพการณ์นั้นๆ
1.4.3.3. มองเห็นความคิดหรือความเข้าใจที่ประกอบขึ้นเป็นปัญหาหรือ
สภาพการณ์นั้นๆ
ดังนั้นความสามารถในการวิเคราะห์ก็คือ ความสามารถในการแยกส่วนประกอบย่อยๆ ของ
ส่วนรวมออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้เข้าใจส่วนรวมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการนาเอาส่วนประกอบย่อยๆ
หลายๆ ส่วนมารวมกันเข้าเป็นส่วนรวม โดยมีโครงสร้างที่แน่ชัด ซึ่งตามปกติแล้วความสามารถนี้จะ
เกี่ยวข้องกับการนาเอาประสบการณ์เก่ามารวมกับประสบการณ์ใหม่แล้วนามาสร้างเป็นแบบแผนหรือ
หลักการสาหรับไปปฏิบัติ โดยในขบวนการการรวมกันของส่วนต่างๆนั้น จะเป็นไปอย่างมีระเบียบและ
มีแบบแผน ความสามารถในการสังเคราะห์นี้เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมทางพุทธิปัญญา ที่ก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิดริเริ่มในตัวผู้เรียน ความสามารถในการสังเคราะห์นี้จะต้องอาศัย
ความสามารถขั้นต่างๆ หลายขั้น โดยมีความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความสามารถในการ
วิเคราะห์
1.6 การประเมินผล (Evaluation) ความสามารถในการประเมินผลเกี่ยวข้องกับการให้ค่าต่อ
ความรู้ หรือ ข้อเท็ จ จริงต่ างๆ โดยจะมีเกณฑ์หรือมาตรฐานเป็ นส่วนประกอบในการประเมินผล
มาตรฐาน โดยผลจากการประเมินอาจจะออกมาได้ทั้งรูปแบบของคุณภาพหรือปริมาณ ซึ่งมาตรฐานที่
ใช้ อ าจเกิ ด จากการที่ บุ ค คลตั้ ง ขึ้ น มาเอง หรื อ มาจากมาตรฐานที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ความสามารถในการ
ประเมินผลนอกจากจะเป็นความสามารถขั้นสุดท้ายของพฤติกรรมทางด้านพุทธิปัญญาแล้ว ยังเป็น
ตัวเชื่ อมที่ ส าคัญ ของพฤติ กรรมทางด้านพุทธิปั ญ ญากับพฤติกรรมทางด้ านความรู้ สึก (Affective
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Domain) ความสามารถในการประเมินผลไม่จาเป็นจะต้องเกิดขึ้นในขั้นสุดท้ายเสมอไป แต่อาจจะอยู่
ในขั้นของความสามารถหรือทักษะต่างๆ ดังได้กล่าวมาแล้วข้อ 1. ถึง 5. ข้างต้น
จะเห็นว่าพฤติกรรมทางพุทธิปัญญา (Cognitive Domain) ตั้งแต่ข้อ 2. ถึงข้อ 6. ล้วนแล้วแต่
เป็ น พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง ความสามารถหรื อ ทั ก ษะที่ ต้ อ งใช้ ส ติ ปั ญ ญา ซึ่ ง สลั บ ซั บ ซ้ อ นมากกว่ า
พฤติ ก รรมขั้ น แรกคื อ ความรู้ (Knowledge) ดั ง กล่ า วไว้ ใ นข้ อ 1. และพฤติ ก รรมขั้ น แรกนี้ จ ะเป็ น
ส่วนประกอบในการสร้างหรือก่อให้เกิดความสามารถหรือทักษะในขั้นต่อๆ ไป (เชิดชัย โชติสุทธิ์ ,
2543)
2. พฤติก รรมด้ านทั ศ นคติ ค่ านิ ยม ความรู้สึ ก ความชอบ (Affective Domain) พฤติก รรมด้ านนี้
หมายความถึง ความสนใจ ความรู้สึก ท่าทีความชอบไม่ชอบ การให้คุณค่า การปรับเปลี่ยน หรือ
ปรับปรุงค่านิยมที่ยึดถืออยู่ พฤติ กรรมด้านนี้ยากต่อการอธิบาย เพราะเกิดภายในจิตใจของบุคคล
จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการวัดพฤติกรรมเหล่านี้ เพราะความรู้สึกภายในของคนนั้นยากต่อการที่
จะวัดจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก การเกิดพฤติกรรมด้านทัศนคติแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้
1. การรับรู้ (Receiving)
2. การตอบสนอง (Responding)
3. การให้ค่า (Valuing)
4. การจัดกลุ่ม (Organization)
5. การแสดงคุ ณ ลั ก ษณะตามค่ า นิ ย มที่ ยึ ด ถื อ (Characterization by Value or Value
Complex) เพื่อให้เข้าใจส่วนประกอบของขั้นตอนของการเกิดพฤติกรรมทางด้านทัศนคติ ความรู้สึก
ให้ชัดเจนยิ่งขึน้ จะขยายความของขั้นตอนต่างๆ ให้ชัดเจนดังต่อไปนี้
1. การรับหรือการใส่ใจ (Receiving or Attending) ขั้นของการรับหรือการใส่ใจนี้ เป็นขั้นที่
แสดงว่าบุคคลนั้นได้ถูก หรือมีภาวะจิตใจที่พร้อมที่จะรับสิ่งเร้านั้น หรือให้ความสนใจต่อสิ่งเร้านั้น การ
รับหรือการใส่ใจนี้ เป็นขั้นของสภาพจิตใจขั้นแรก ที่จะนาไปสู่สภาพจิตใจในขั้นต่อไป แต่เนื่องจาก
คนเรามีประสบการณ์เดิม ซึ่งอาจจะได้จากการเรียนรู้ (ชนิดเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้) จาก
ประสบการณ์เดิมนี้เองบุคคลนั้นอาจจะมีสภาพจิตใจขั้นของการรับหรือการใส่ใจพร้อมแล้ว โดยไม่ต้อง
ถู ก กระตุ้ น ให้ เ กิ ด ขึ้ น ก็ ไ ด้ ในขั้ น ของการรั บ มี ส่ ว นประกอบย่ อ ยด้ ว ยกั น 3 ส่ ว น ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น
ส่วนประกอบที่จะเกิดต่อเนื่องกัน มีดังนี้คือ
1.1 ความตระหนัก (Awareness) ความตระหนักเกือบจะคล้ายพฤติกรรมขั้นแรก
ของพฤติ ก รรมด้ า นพุ ท ธิ ปั ญ ญา (Cognitive Domain) คื อ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง
(Knowledge) ซึ่งได้อธิบายมาแล้ว แต่มีความแตกต่าง คือ ความตระหนักไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
การจา หรือความสามารถที่จะระลึกได้ แต่ความตระหนัก หมายถึงการที่บุคคลได้ฉุกคิดหรือ
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การเกิดขึ้นในความรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่ง มีเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งการรู้สึกว่ามีหรือการได้ฉุกคิดถึงสิ่งใด
สิ่งหนึ่งนี้ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสภาวะของจิตใจ แต่ไม่ได้แสดงว่าบุคคลนั้นสามารถจาได้
หรือระลึกได้ถึงลักษณะเฉพาะบางอย่างของสิ่งนั้น
1.2 ความยินดีหรือความเต็มใจที่จะรับ (Willingness to Receive) ในขณะที่ผู้เรียน
เกิดความพึงพอใจที่จะรับ สิ่งที่มากระตุ้นความรู้สึก เช่น การให้ความสนใจอย่างดีในขณะที่
ผู้อื่นกาลังพูด เป็นต้น
1.3 การเลือกรับหรือการใส่ใจ (Controlled or Selected Attention) สภาวะจิตใจ
ในขั้นนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดขั้นที่ 1.1 และ 1.2 ในขั้นต้น เมื่อมีสิ่งเร้ามาเร้ าหรือมี
สถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นบุคคลนั้น จะเลือกรับหรือเลือกใส่ใจเฉพาะสิ่งที่เขาชอบหรือ
สถานการณ์ที่เขาไม่ชอบ พฤติกรรมในขั้นนี้อาจแสดงให้เห็นเช่น การฟังดนตรี แต่ละบุคคล
สามารถบอกถึ ง ความแตกต่ า งของอารมณ์ บอกความหมาย บอกเครื่ อ งดนตรี ที่ ใ ช้
ประกอบการขึ้นเป็นเสียงดนตรีนั้นได้แตกต่างกัน เป็นต้น
2. การตอบสนอง (Responding) พฤติกรรมในขั้นนี้เกิดต่อเนื่องจากพฤติกรรมในขั้นที่ 1 คือ
การรับหรือการให้มีความสนใจต่อสถานการณ์หรือต่อสิ่งเร้าต่างๆ โดยในขั้นนี้บุคคลจะถูกจูงใจให้เกิด
ความใส่ ใ จอย่ า งเต็ ม ที่ ซึ่ ง หมายถึ ง บุ ค คลนั้ น ได้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ว่ า ต้ อ งผู ก มั ด ตนเองต่ อ สิ่ ง เร้ า หรื อ
สถานการณ์ที่มากระตุ้น โดยความรู้สึกที่ผูกมัดนี้เป็นเพียงความรู้สึกขั้นต้นจึงไม่สามารถยืนยันได้
แน่นอนว่าบุคคลนั้นมี “ทัศนคติ” หรือ “ค่านิยม” ไปในทิศทางใดต่อสถานการณ์หรือสิ่งเร้านั้นๆ ใน
ขั้นนี้อาจกล่าวได้ว่าบุคคลเกิด “ความสนใจ” อย่างแท้จริง ซึ่งถ้าความสนใจเกิดขึ้นก็หมายความว่า
บุคคลนั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความรู้สึกผูกมัดกับวัตถุ สิ่งของ สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ใด
ปรากฏการณ์หนึ่ง ซึ่งจะทาให้บุคคลนั้นพยายามทาปฏิกิริยาตอบสนองบางอย่างหรือได้รับความพึง
พอใจ จากการมีส่วนร่วม หรือจากการทากิจกรรมนั้น พฤติกรรมขั้นการตอบสนองนี้มีส่วนประกอบ
ย่อยด้วยกัน 3 ส่วน คือ
2.1 การยิ น ยอมในการตอบสนอง (Acquiescence in Responding) ในขั้ น นี้ มี
ความหมายอีกนัยหนึ่งว่า “เชื่อฟัง ” โดยพฤติ กรรมที่แสดงออกมีการยินยอม แต่การท า
ปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลในขั้นนี้ไม่ได้แสดงว่าเขายอมรับถึงความจาเป็นหรือประโยชน์
จากการทาปฏิกิริยานั้นๆ ได้แก่ การยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทางด้านสุขภาพอนามัย
เชื่อฟังกฎเกณฑ์การเล่นต่างๆ
2.2 ความเต็มใจที่จะตอบสนอง (Willingness to Respond) ในขั้นนี้บุคคลจะเกิด
ความรู้สึกผูกมัดที่จะทาปฏิกิริยาบางอย่าง ซึ่งไม่ใช่เพียงเพื่อจะหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่พึงพอใจ
หรือหลีกเลี่ยงการลงโทษ แต่สืบเนื่องมาจากความเต็มใจของบุคคลนั้นจริงๆ อาจจะกล่าวได้
ว่า บุคคลนั้นเกิดความสมัครใจที่จะกระทา ซึ่งเป็นผลมาจากการเลือกของบุคคลนั้นเอง ได้แก่
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การยอมรับความรับผิดชอบในอันที่จะปรับปรุงสุขภาพของตนเอง และความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพอนามัยของบุคคลอื่น
2.3 ความพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in Response) พฤติกรรมในขั้นนี้
สืบเนื่องมาจาก การเต็มใจที่จะตอบสนอง เมื่อบุคคลทาปฏิกิริยาบางอย่างไปแล้ว บุคคลนั้น
เกิดความรู้สึกพอใจ ซึ่งเป็นสภาวะทาอารมณ์ของบุคคล อาจจะออกมาในรูปแบบของความ
พอใจ ความสนุกสนาน เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างพฤติกรรมได้แก่ การเกิดความรู้สึกยินดีในการอ่าน
หนังสือ เกิดความรู้สึกพอใจในการได้สนทนากับบุคคลอื่น เป็นต้น
3. การให้ค่าหรือการเกิดค่ านิยม (Valuing) คาว่า “ค่านิยม” นี้มักจะถูกใช้บ่อยๆ ในการ
เขียนวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ซึ่งการที่เราให้ค่านิยมต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ภาวะการณ์ใดภาวะการณ์หนึ่ง
นั้น ต้องมีความหมายถึง สิ่งนั้นหรือภาวะการณ์นั้นมีคุณค่าต่อตัวเรา การให้ค่านี้เกิดจากประสบการณ์
และการประเมิ น ค่ า ของบุ ค คลนั้ น เอง ซึ่ ง ในขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น ผลมาจากสั ง คมด้ ว ยส่ ว นหนึ่ ง
พฤติกรรมขั้นนี้สามารถให้ความหมายโดยใช้คาว่า “ความเชื่อ” หรือ “ทัศนคติ” ในขั้นนี้บุคคลกระทา
ปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมซึ่งแสดงว่า เขายอมรับหรือรับรู้ว่า สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสาหรับตัวเขา หรือ
แสดงว่าเขามีค่านิยมอย่างใดอย่างหนึ่ง ในขั้นนี้จะไม่พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของค่านิยมต่างๆ แต่จะ
พิจารณาถึงเฉพาะขบวนการยอมรับในตัวบุคคล เกี่ยวกับสิ่งที่เขาเกิดความตระหนักให้อยู่ในภาวะที่
เขาสามารถบังคับได้ หรือเป็นสิ่ งที่เป็นของเขาอย่างแท้จริง ซึ่งพฤติกรรมขั้นนี้ส่วนมากนิยมใช้คาว่า
“ทัศนคติ” และ “ค่านิยม”
4. การจัดกลุ่ม (Organization) เมื่อบุคคลเกิดค่านิยมต่างๆ ขึ้นแล้วนั่นหมายความว่า ค่านิยม
ที่เขามีนั้นจะมีหลายชนิด จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดระบบของค่านิยมต่างๆ ให้เข้ากลุ่ม โดย
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมเหล่านั้น การจัดกลุ่มแบ่งได้เป็นดังนี้
4.1 การจัดกลุ่มค่านิยม พฤติกรรมในขั้นนี้จะเป็นส่วนที่เกิดเพิ่มเติมของขั้นที่ 3(การ
ให้ค่า) บุคคลจะสามารถมองเห็นว่าสิ่งที่เขาให้ค่าใหม่นี้มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับค่านิยมที่
เขามีอยู่เดิมหรือที่กาลังจะมีต่อไปอย่างไร การเกิดความคิดนี้อาจจะออกมาในลักษณะเป็น
นามธรรมหรือออกมาในรูปสัญลักษณ์ก็ได้ เช่น การพยายามที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของ
สิ่งของบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับศิลปะที่เขานิยมชมชอบ
4.2 การจัดระบบของค่านิยม ในขั้นนี้บุคคลจะนาค่านิยมต่างๆที่เขามีอยู่มาจัดระบบ
อาจเป็นการเรียงลาดับโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของค่านิยมเหล่านั้น ซึ่งจะเป็นที่มาของ
การกาหนดปรัชญาของชีวิตของบุคคลนั้น หรืออาจจะออกมาในรูปแบบสังเคราะห์ค่านิยม
ต่างๆ และจากการสังเคราะห์นี้บุคคลนั้นก็จะได้ค่านิยมใหม่ สาหรับตัวเองขึ้นมา เช่น การ
วางแผนเกี่ยวกับการพักผ่อนของตนเองเพื่อเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติและให้เกิดความสมดุลกับ
กิจกรรมอื่นๆที่มี (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2538)
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5. การแสดงลั ก ษณะตามค่ า นิ ย มที่ ยึ ด ถื อ (Characterization by a Value or Value
Complex) พฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของกระบวนการซึมซับ ในขั้นนี้ “ค่านิยม” ต่างๆ
จะอยู่ในส่วนประกอบของค่านิยมของบุคคลเพราะถือว่าบุคคลมีค่านิยมหลายชนิดและบุคคลก็จัด
อันดับค่านิยมเหล่านั้นอาจเรียงลาดับจากที่ดีสุด ถึงดีน้อยสุดที่เราเรียกว่า “ลาดับค่านิยม” ค่านิยม
เหล่านี้จะเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของบุคคลที่เชื่อกันว่า บุคคลจะแสดงปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมต่างๆ
โดยมีผลจากค่านิยมที่เขามีหรือรับเอาไว้ พฤติกรรมในขั้นนี้มีส่วนประกอบสองส่วนคือ
5.1 การวางหลักทั่วไป (Generalized Set) พฤติกรรมในขั้นนี้แสดงให้เห็นถึง ความ
พร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง อาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว
แต่เป็นสิ่งที่จะเป็นแนวทางของการปฏิบัติบางอย่าง หลักทั่วไปที่จะเกิดขึ้นนี้จะปรากฏฐาน
ของบุคคลในการที่จะแก้ไขหรือควบคุมปัญหาต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนั้น
และเป็นรากฐานให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความพร้อมที่จะปรับปรุง แก้ไข
กฎเกณฑ์ต่างๆ และเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติบางอย่างตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น (ประภาเพ็ญ
สุวรรณ, 2538)
5.2 การแสดงลั กษณะ (Characterization) พฤติก รรมในขั้น นี้เป็ นพฤติกรรมขั้ น
สู ง สุ ด ของกระบวนการซึ ม ซั บ ซึ่ ง จะแสดงให้ เ ห็ น หรื อ สั ง เกตได้ โ ดยบุ ค คลอื่ น การแสดง
ลักษณะนี้จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างถาวร ซึ่งสืบเนื่องมาจากค่านิยมที่บุคคลนั้นยึดมั่นอยู่ พฤติกรรม
ในขั้นนี้อาจจะแสดงให้เห็น โดยบุคคลผ่านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การสร้างปรัชญาชีวิต
สาหรับตัวเอง การคิดกฎต่างๆ ในการปฏิบัติตน โดยพิจารณาถึงเหตุผลทางด้านศีลธรรม
จรรยา และด้านหลักประชาธิปไตย
5.3 พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) พฤติกรรมด้านนี้เป็นการ
ใช้ความสามารถที่แสดงออกทางร่างกาย ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่แสดงออก โดย
สังเกตได้ในสถานการณ์หนึ่งๆ หรืออาจจะเป็นพฤติกรรมที่ล่าช้า กล่าวคือบุคคลไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่แต่คาดคะเนว่าอาจจะปฏิบัติในโอกาสต่อไป พฤติกรรมการแสดงออกนี้เป็ นพฤติกรรม
ขั้นสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของการศึกษาที่จะต้องอาศัยพฤติกรรมระดับต่างๆ ที่ได้กล่าว
มาแล้ว สามารถประเมินได้ง่ายแต่กระบวนการจะก่อให้เกิดพฤติกรรมนี้ต้องอาศัยระยะเวลา
และการตัดสินใจหลายขั้นตอน (เชิดชัย โชติสุทธิ,์ 2543)
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ชวัลนุช อุทยาน (2547) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นการกระทาทุกอย่างของ
นักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระทานั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม และบุคคลอื่นจะสังเกตการ
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กระทานั้นได้หรือไม่ก็ตาม เพื่อมุ่งตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง โดย
พฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้อื่นสังเกตได้
โดยอาศัยประสาทสัมผัส ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Covert Behavior) เป็น
การทางานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายใน
จะมีความสัมพันธ์กัน โดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ และได้
ให้ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและคุณค่าในใจของนักท่องเที่ยวไว้ ดังนี้
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (Tourist Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งกระบวนการในการ
ตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก
คุณค่าในใจของนักท่องเที่ยว (Tourist Value) หมายถึง "การเปรียบเทียบคุณประโยชน์ที่
นักท่องเที่ยวรับรู้อยู่ในใจ อาทิ คุณค่าด้านเศรษฐกิจ ด้านความครบครันทางใจ และทรัพยากรที่
นักท่องเที่ยวมี ได้แก่ เงิน เวลา และ ความพยายาม" แต่การเปรียบเทียบ หรือ การวัดคุณค่าที่รับรู้อยู่
ในใจเหล่ านี้เ ป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ยากต่อการกาหนดกฎเกณฑ์ในการวัด แต่ความสม่าเสมอใน
มาตรฐานด้านบริการที่ผู้ให้บริการส่งมอบให้กับลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวมีส่วนอย่างมากในการสร้างการ
รับรู้ค่าในใจของลูกค้าได้ ขอบเขตของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ขอบเขตของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้น
ไม่ได้เริ่มต้นเมื่อนักท่องเที่ยวได้เริ่มซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยวแต่จะเกิดขึ้นโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
1. ก่อนการซื้อ (Before purchase) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวต้องการที่จะเดินทางก็จะ
เริ่มหาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
2. เมื่อได้ตัดสินใจซื้อ (Actual purchase) เป็นขั้นที่นักท่องเที่ยวตระหนักถึงโรงแรมที่จะพัก
บริษัททัวร์ที่จะเลือกใช้บริการ บริษัทการบินที่จะอยากใช้บริการ
3. หลังการซื้อ (After purchase) สินค้าทางการท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนสูงและ
การซื้อขายไม่ได้สิ้นสุดทันทีเหมือนสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป แต่ยังเกี่ยวข้องกับความรู้สึกและความ
ไว้วางใจที่มีต่อสินค้าและบริการนั้นอีกด้วย
Howard and Sheth (1969) ได้นาเสนอว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นกระบวนการ
ตัดสินใจ โดยเน้นเป็นรายบุคคล ซึ่งทุกคนมีความเชื่อไปในแนวทางเดียวกันว่าเป็นพฤติกรรมที่มี
เหตุผล สามารถอธิบายได้ โดยผู้นักท่องเที่ยวเองเป็นผู้แสวงหาข้อมูล ทั้งข้อมูลที่มีอยู่ภายในการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวและข้อมูลจากสภาวะภายนอก ดังนั้นการค้นหาข้อมูลและการประเมินข้อมูลจึงเป็น
องค์ประกอบหลักในการตัดสินใจ โดยการรับข้อมูลจะเริ่มจากการรับรู้แบบกว้างๆ แล้วจึงค่อยๆ จัด
ระเบียบให้แคบลงไป โดยพิจารณาจากความชอบและไม่ชอบ โดยนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม ว่าสินค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ จะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตนเองได้
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Fishbein (1975) ได้นาเสนอว่า มนุษย์ทุกคนมีเหตุผลและมีการใช้ข้อมูลที่มีอย่างเป็นระบบ
โดยที่มนุษย์ไม่ยอมรับในความคิดที่ว่า พฤติกรรมของมนุ ษย์ถูกควบคุมโดยแรงจูงใจที่ไม่รู้สึกตัว มีผล
ให้เกิดความอยากที่ไม่จบสิ้น ซึ่งในขณะเดียวกันมนุษย์จะทาการไตร่ตรองการกระทาต่างๆ ก่อนการ
ตัดสินใจที่จะแสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมของเขา
ชวัลนุช อุทยาน (2547) ได้ระบุถึงองค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นมีองค์ประกอบ
สาคัญ 7 ประการ คือ
1. เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทุกๆ พฤติกรรม จะต้องมีเป้าหมายในการ
กระทา เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์ต้องการเกียรติยศ โดยการแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเดินทาง
ท่องเที่ยวโดยที่สภาพแวดล้อมในสถานที่ตนเดินทางยังคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ดังเดิม
2. ความพร้ อ ม หมายถึ ง ความมี วุ ฒิ ภ าวะ และความสามารถในการท ากิ จ กรรม เพื่ อ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ เช่ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ที่ รั ก ความผจญภั ย นิ ย มไต่ เ ขา ปี น หน้ า ผา
นอกเหนือจากความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจแล้ว จะต้องชื่นชอบในกิจกรรมที่ตนทาด้วย
3. สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสที่เอื้ออานวยให้เลือกกระทากิจกรรม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ เช่น การท่องเที่ยวตามหมู่เกาะควรกระทาในยามคลื่นลมสงบ ไม่ควรทาใน
ขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง
4. การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่
พอใจมากที่สุ ดในสถานการณ์หนึ่งๆ เช่น เวลาสิบสองนาฬิกาเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวพัก ควรให้
นักท่องเที่ยวหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้น
5. การตอบสนอง คือ การตัดสินใจกระทากิจกรรมตามที่ตนได้ตัดสินใจเลือกสรรแล้ว เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เช่น นักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด เพื่อ
พักผ่อน ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องวางแผนการเดินทาง และจัดการดาเนินการล่วงหน้า ในการกระทา
กิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ตั้งแต่กิจกรรมการกาหนดสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการ
เดินทาง กิจกรรมการจองที่พัก เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
6. ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ ผลจากการกระทาหนึ่งๆ อาจได้ผลตามที่คาดหมายไว้ หรืออาจ
ตรงกันข้ามกับความคาดหวังที่ตั้งใจไว้ เช่น นักท่องเที่ยวได้กาหนดการเดินทางไว้เพื่อมาพักผ่อน
วันหยุดในประเทศไทย แต่ปรากฏว่าในเวลานั้นเกิดการชุมนุมที่สนามบิน และทาให้สนามบินต้องปิด
ทาการ เครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้ มีผลลัพธ์ทาให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถบรรลุผลตามที่คาดหมาย
ไว้ได้
7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่กระทาลงไปไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ต้องการ จึงต้องกลับมาแปลความหมาย ไตร่ตรอง เพื่อเลือกหาวิธีใหม่ๆ มาตอบสนองความ
ต้องการ หรืออาจจะเลิกความต้องการไป เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกินความสามารถ เช่น การก่อ

21
วินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี 2008 นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะเดินทาง
ไปเมืองดังกล่าวจะต้องเกิดความผิดหวัง เพราะเกิดความกังวลด้านความปลอดภัย และอาจล้มเลิก
ความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจเปลี่ยนเส้นทางไปเมืองอื่นที่ปลอดภัยกว่า
สรุปได้ว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
ด้วยกัน ทั้งปัจจัยด้านการศึกษา ประสบการณ์ การคิดวิเคราะห์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ความชอบ ความ
ไม่ชอบ เป็นต้น นักท่องเที่ยวถูกควบคุมด้วยแรงจูงใจที่ไม่รู้สึกตัว ทาให้เกิดความอยากที่ไม่จบสิ้น และ
จากความอยากนี้เองที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเที่ยว นอกเหนือจากนั้นแล้วในปัจจุบันนักท่องเที่ยว
นิยมหาข้อมูลการท่องเที่ยวก่อนการตัดสินใจเลือกไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยหากแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆมีบริการนาเที่ยวที่น่าสนใจนักท่องเที่ยวจะมุ่งประเด็นความสนใจมายังบริการการท่องเที่ยวนั้นๆ
โดยทันที และในระหว่างการใช้บริการ จนจบการใช้บริการ นักท่องเที่ยวจะประเมินแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆด้วยตนเอง ว่าบริการการท่องเที่ยวนั้นๆ เหมาะสมและสามารถตอบสนองความพึงพอใจและ
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวได้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ได้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ดังนี้
Pizam and Mansfeld (2000) ได้ให้ความหมายว่า มนุษย์ที่มีความสนใจการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมนั้นเกิดจากความต้องการศึกษา เรียนรู้ รับรู้วัฒนธรรมและการดารงชีวิตที่แตกต่างไปจากที่
อาศัยอยู่เดิม เนื่องจากมนุษย์มีสัญชาตญาณของความอยากรู้อยากเห็นในตัวเอง
พยอม ธรรมบุตร (2548) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวซึ่งให้ความสาคัญกับวัฒนธรรม
ของแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ปลายทางของการเดินทาง นักท่องเที่ยวจะให้ความสนใจในวิถีชีวิต
มรดก วัฒนธรรม ศิลปะ อุตสาหกรรมและกิจกรรมนันทนาการของชุมชนท้องถิ่น โดยนักท่องเที่ยวจะ
เข้ า ไปเยี่ ย มชม ศึ ก ษาในแหล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ มหกรรมและงานแสดงสิ น ค้ า หั ต ถกรรม
พิพิธภัณฑ์ทุกประเภท ศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์ ตลอดจนแหล่งมรดกต่างๆ
ราณี อิ สิ ชั ย กุ ล (2546) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า เป็ น การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ชมหรื อ สั ม ผั ส
ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆได้แก่ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ภาษาและวรรณกรรม
หัตถกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี รวมทั้งงานเทศกาลประเพณี
รสิกา อังกูร (2549) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความงดงามศิลปวัฒนธรรมไทย ที่มีความวิจิตร
อลังการและแตกต่างจากชาติอื่นเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่กาลังได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
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บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกิจกรรมที่มีการนาเสนอให้นักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รูปแบบวิถีชีวิตหรือความเป็นอยู่ของชุมชน ที่มีเอกลักษณ์เป็น
ของตนเอง สามารถเห็นได้จากพฤติกรรม ผลงานศิลปหัตถกรรมที่สมาชิกในชุมชนสร้างสรรค์ขึ้น โดย
อาศัยความเชื่อและความรู้ ถ่ายทอดสืบต่อกันมา กอปรกับความสามารถในการทามาหากินหรือ
ประกอบอาชีพ รวมถึงการนาเสนอโบราณวัตถุ โบราณสถาน และศาสนสถานที่เป็นที่เคารพนับถือใน
ท้องถิ่นนั้นๆ โดยมีหลักการ 4 ประการดังนี้ คือ
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสาคัญ คุ ณค่าประวัติศาสตร์
ความเป็น มาทรัพ ยากรวั ฒนธรรมในแหล่ง ท่ องเที่ ย วนั้ น เพื่อ นาไปเป็น ข้ อมู ลให้ แก่ นัก ท่ องเที่ ย ว
สามารถเพิ่มคุณค่าของประสบการณ์ในการเข้าชมของนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันข้อมูลดังกล่าวยัง
สร้างความภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ
2. เป็นการท่องเที่ยวที่ช่วยสร้างจิตสานึกของคนในชุมชนให้เกิดความรัก หวงแหน รักษา
และการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น และได้รับประโยชน์ตอบ
แทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การจ้างงาน การให้บริการ อาทิ นาเที่ยว ขนส่ง ที่พัก
และการขายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น
3. เป็นการท่องเที่ยวทีให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ช่วยสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและได้รับ
ความเพลิ ดเพลิ น พร้อ มทั้ งสร้ างจิต สานึกในการอนุ รักษ์ ทรั พยากรท่อ งเที่ย วทางวั ฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
4. เป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการเคารพในวัฒนธรรมของเพื่ อนบ้าน หรือของชุมชนอื่น รวมทั้ง
เคารพในวัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และผู้คนของตนเอง
ICOMOS (2004) ได้กาหนดหลักการของกฎบัตรระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่องการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมไว้ดังนี้
1. การท่องเที่ยว คือ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ต้องสร้างโอกาสให้บุคคลใน
ท้องถิ่น และผู้มาเยือนได้มีประสบการณ์รับรู้ และเข้าใจในมรดก รวมถึงวัฒนธรรมของชุมชนที่มีความ
หลากหลาย
2. ความสัมพันธ์ระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อาจดาเนินไปอย่างรวดเร็ว
จนก่อให้เกิดความขัดแย้งทางคุณค่าขึ้น จึงควรเร่งให้มีการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อให้การ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสืบทอดแก่คนในรุ่นต่อไป
3. การอนุรักษ์และการวางแผนการท่องเที่ยว ต้องช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่คุ้มค่าเป็นที่พึง
พอใจ และสร้างความสุขแก่ผู้มาเยือน
4. ชุมชนและคนในท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการอนุรักษ์ และจัดการท่องเที่ยว
5. กิจกรรมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ต้องสร้างผลตอบแทนแก่ชุมชนท้องถิ่น
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6. การส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องปกป้อง และรักษาคุณค่า ลักษณะเฉพาะของมรดกทั้งทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถสรุปได้ว่า เป็นการท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพิ่มการรับรู้ และเข้าใจผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ โดยผ่าน จิตกรรม ศิลปะ หัตถกรรม วิถี
ชีวิต สถาปัตยกรรม และ ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น โดยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สามารถ
นาเสนอผ่านทางกิจกรรมการท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมของท้องถิ่น
นั้นๆ โดยการท่องเที่ยวดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คนในท้องถิ่น วิถีการ
ดาเนิ น ชี วิ ต เดิ ม หรื อ เกิ ด ผลกระทบน้ อ ยที่ สุ ด การท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยรถรางเป็ น หนึ่ ง ในกิ จ ก รรมการ
ท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมที่ ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงวิถีการดาเนินชีวิต ศิลปะ สถาปัตยกรรม
รวมถึงประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่นาชม
องค์ประกอบที่ดึงดูดใจของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ECTARC (1989) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่เป็นสิ่งดึงดูดใจของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประกอบด้วย
1. พิพิธภัณฑ์สถาน และแหล่งโบราณคดีต่างๆ
2. สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ผังเมือง และซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างในอดีต
3. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ประเพณี และเทศกาลต่างๆ
4. ดนตรี อาทิ ดนตรีคลาสิค ดนตรีพื้นบ้าน หรือดนตรีร่วมสมัย
5. การแสดง ละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆ
6. ภาษาและวรรณกรรม
7. ประเพณี ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
8. วัฒนธรรมเก่าแก่โบราณ วัฒนธรรมพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมย่อย
พลอยศรี โปราณานนท์ (2539) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบทางวัฒนธรรม ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยว ประกอบด้วย เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ งานหัตถกรรม กิจกรรมทางประเพณี
ภาษา อาหาร ศิลปะ ดนตรี ศาสนา สถาปัตยกรรม การศึกษา ลักษณะการแต่งกาย เทคโนโลยีของ
ท้องถิ่น และกิจกรรมยามว่าง
จากองค์ประกอบที่ดึงดูดใจของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะพบว่าในแหล่งท่องเที่ยวทาง
วั ฒ นธรรมในแต่ ล ะสถานที่ นั้ น มี ค วามแตกต่ า งกั น โดยแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมอาจมี
องค์ประกอบที่ดึงดูดใจเพียง 1 หรือ 2 องค์ประกอบ และในบางแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาจพบ
อยู่หลายองค์ประกอบในแหล่งท่องเที่ยวเดียว ดังนั้นนักท่องเที่ยว ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบ
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ธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น ควรให้ความสาคัญกับองค์ประกอบทางวัฒนธรรม ซึ่งมี
ลักษณะสาคัญ 9 ประการ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) ดังนี้คือ
1. ให้ความส าคัญ กับ ประวัติศ าสตร์ โบราณสถาน ศิล ปวัฒนธรรมและประเพณี โดยยึ ด
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุด เพื่อให้สืบต่อถึงอนุชนรุ่นหลัง
2. มีการจัดการอย่างยั่งยืนทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่ให้เกิดผลกระทบขึ้นเลย
3. คงไว้ ซึ่ ง วิ ถี ชี วิ ต ของท้ อ งถิ่ น ในแง่ สั ง คมและวั ฒ นธรรม โดยใช้ ค วามแตกต่ า งทางด้ า น
วัฒนธรรมอันหลากหลายเป็นสิ่งดึงดูด
4. ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องอาทิ นักท่องเที่ยว ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
และประชาชนในท้ อ งถิ่ น โดยให้ ทุ ก ฝ่ า ยที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งมี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้และได้รับประสบการณ์จากการท่องเที่ยว
5. ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์ โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
6. มี ตลาดของการบริการท่องเที่ยวครบตามเกณฑ์แห่งการอนุรักษ์ โดยจะต้องให้ธุรกิจ
ท่องเที่ยวเน้นไปที่การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
7. นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในคุณค่าของประสบการณ์ที่ได้รับ และมีความต้องการ
กลับมาท่องเที่ยวซ้าอีก ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวจะต้องตรงตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมากที่สุด
8. คานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และความสะอาดของพื้นที่ โดยต้องไม่
เกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ในทุกๆด้าน และต้องดูแลรักษาความสะอาดของแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่เสมอ
9. คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวอบอุ่นใจ
และจะต้องมีการป้องกันรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด
การจัดการทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
นิยพรรณ วรรณศิริ (2540) ได้ให้ความหมายลักษณะเฉพาะของวัฒธรรมไว้ 4 ประการ คือ
1. วัฒนธรรม เป็นผลผลิตของระบบความคิดมนุษย์ เป็นระบบทางชีวภาพ เพราะเกิดจาก
ระบบสมอง ประสาท และจิตใจของมนุษย์
2. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว เปลี่ยนแปลงได้ เพราะความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้
เสมอ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไปด้วย
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3. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้มาด้วยการเรียนรู้ โดยได้รับถ่ายทอดต่อๆ กันมา โดยวิธีการ
อบรม สั่งสอน สังเกต ทาผิดทาถูก และมีการเรียนรู้ขนกลายเป็นวัฒนธรรมทางสังคมของตนเองตั้งแต่
เกิดจนโต
4. วัฒนธรรมเป็นสมบัติส่วนรวม โดยมนุษย์มีการเรียนรู้โดยดาเนินชิวิตและปฎิบัติให้เป็นที่
ยอมรับของผู้อื่นในสังคม จนกลายเป็นสมบัติส่วนรวมและเป็นมรดกของรุ่นหลังต่อไป
ชนัญ วงษ์วิภาค (2547) ได้ให้ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม ว่าหมายถึง ลักษณะของ
ระบบวัฒนธรรมที่มีค่าหรือเป็นตัวแทนที่สามารถสื่อถึงวัฒนธรรมต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. ทรั ท พยากรทางวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งได้ หรื อ วั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ (Tangible Cultural
Resources) เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เครื่องใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน เป็นต้น
2. ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หรือวัฒนธรรมทางนามธรรม (Intangible) เช่น
ภาษา ศิลปะการแสดง พิธีกรรมต่างๆ เป็นต้น
สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550) ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมวัฒนธรรมไว้ว่า ส่วนประกอบของ
ระบบวัฒนธรรมทั้งหมด ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ และนามธรรม คือทั้งที่จับต้อง มองเห็นได้ เป็น
ความหมาย ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชื่อ กฎระเบียบสังคม ศิลปะการแสดง จิตภาพ ความนึกคิด เป็น
สิ่งที่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตมนุษย์ในแต่ละชุมชน สังคม และยุคสมัยได้
วิรุณ ตั้งเจริญ (2552) ได้ให้ความหมายการจัดการวัฒนธรรมว่า เป็นกระบวนการจัดการที่
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศวิทยา คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งอาศัยคนในชุมชน ศาสนา
ประวัติศาสตร์ การดารงชีวิต และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ช่วยสร้างและก่อให้เกิดความยั่งยื นทาง
วัฒนธรรม
ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2554) ได้กล่าวถึง การวางเป้าหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ไว้ดังนี้
1. เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการวางแผนและการป้องกันทรัพยากรทางวัฒนธรรม
2. ปกป้อง และทาให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาสม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และรักษาไว้
ให้คงอยู่ตลอดไป
3. เพื่อให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา บุคลทั่วไป และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมได้อย่างเท่าเทียม
4. ใช้ เ พื่ อ การศึ ก ษาถึ ง อดี ต และผู้ ที่ เ ข้ า ชมตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมด้วยตนเองได้
โกวิทย์ พวงงาม (2553) ได้กล่าวถึงการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นว่า กระบวนการ
เรียนรู้ การมีส่วนร่วมและการจัดการตนเองของชุมชนแสดงให้เห็นว่า บุคคลที่อาศัยในชุมชนและ
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ท้องถิ่นนั้นๆ มีส่วนสาคัญในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งการเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. กระตุ้นให้บุคคลในชุมชนร่วมกันเรียนรู้สภาพของชุมชน ทั้งการดาเนินชีวิต ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทางาน ร่วมกันหาปัญหา สาเหตุของการเกิดปัญหา
ตลาดจนจัดลาดับของความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น
2. มีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ดาเนินการโดยการรวมกลุ่มอภิปราย แสดงความคิดเห็น
เพื่อกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทาง การดาเนินงาน และทรัพยากรที่จาเป็นจะต้องใช้
3. ดาเนินการพัฒนา สนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เงินทุน การเข้าร่วมบริหารงาน
การใช้ทรัพยากร การประสานงาน และการดาเนินงานของความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกและ
รัฐบาล
4. นาเอากิจกรรมที่วางแผน มาศึกษา ดาเนินการ พัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านวัตถุและ
ด้านจิตใจ โดยอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันของบุคคลและสังคม
5. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ที่เกิ ดจากการดาเนิน
กิจกรรม
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ เนื่องด้วยทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมประกอบไปด้วย แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ดังนั้นในการศึกษาเพื่อทาการ
จัดการนั้น จะต้องทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ก่อนว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบไหน
เมื่อทราบแล้วจึงวางเป้าหมายในการศึกษา โดยต้องเปิดให้บุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
ในการมีส่วนร่วมในการจัดการ ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชน ช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมยังคงอยู่และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ให้บุคคลที่สนใจเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในอนาคต
รถรางนาเที่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สาราณุ ก รมเสรี (2558); อภิ ช าติ อิ น ทร์ พ งษ์ พั น ธุ์ (2548) ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความของ
องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวว่า การคมนาคมขนส่ง เป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ทาให้เกิดการพัฒนาและ
เกิดการขยายตัวของการท่องเที่ยว
มนัส สุวรรณ (2541)ได้กล่าวว่า สาหรับสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเป็นสรรพสิ่ง
รองรับในการเดินทางท่ องเที่ ยวของนักท่องเที่ยว เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความ
สะดวกสบายปลอดภัย โดยสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
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1. สิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยตรง เป็นสิ่งอานวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเพื่อรองรบการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ได้แก่ การ
อานวยความสะดวกในการเข้าออกประเทศ การให้บริการทางการท่องเที่ยว
2. สิ่งอานวยนความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยอ้อม เป็นสิ่ งอานวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในประเทศแล้ว แม้จะไม่มีการท่องเที่ยว รัฐบาลก็ต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกเหล่านี้
ให้แก่ประชาชนของตน
สาราณุกรมเสรี (2558) ได้กล่าวว่า รถราง (อังกฤษ: tram) เป็นพาหนะที่วิ่งบนรางชนิดหนึ่ง
มีลักษณะคล้ายรถไฟแต่จะสั้นกว่าและมีน้าหนักเบากว่า รถรางส่วนมากใช้ไฟฟ้าจากสายไฟด้านบน
(pantograph) แต่ก็ยังมีบางส่วนใช้ดีเซลอยู่ ในปัจจุบันนิยมนับรถรางเป็นประเภทหนึ่งของรถไฟฟ้า
รางเบาด้วย (light rail) ในอดีต ประเทศไทยก็เคยมีการใช้รถรางครั้ งแรกเมื่อ 22 กั นยายน พ.ศ.
2431 เมื่ อ เริ่ ม แรกใช้ ก าลั ง ม้ า ลากรถไปตามราง ภายหลั ง เปลี่ ย นมาใช้ ก าลั ง ไฟฟ้ า เมื่ อ เดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2437 และจนถึงปี พ.ศ. 2511 (เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูล , 2503) ได้ยกเลิกการเดินรถ
ทุกเส้นทางอย่างถาวร โดยคาว่า "รถราง" ในภาษาไทยปัจจุบัน ถูกใช้ในความหมายของ รถชมเมืองที่
วิ่งโดยไม่ใช้รางแต่วิ่งด้วยล้อ
ในต่างประเทศ รถรางยังคงถูกนามาใช้เป็นพาหนะสาหรับเดินทางในชีวิตประจาวัน และใน
บางประเทศ รถรางได้ถูกปรับเปลี่ยนการใช้งานจากเดิมเพื่อเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ไปสู่การ
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวและชมเมือง อาทิ ประเทศฮ่องกง ที่ยังคงมีรถราง 2 ชั้น วิ่งไปมาบนรางซึ่งอยู่
บนถนน ซึ่งรถรางดังกล่าวนอกจากจะใช้เดินทางไปยังจุดหมายตามปกติแล้ว ยังกลายเป็นพาหนะ
สาหรับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวและชมรอบเมืองฮ่องกง โดยมีค่าบริการ 2.30 เหรียญฮ่องกง
(ประมาณ 10 บาทไทย) (ข้อมูลท่องเที่ยวออนไลน์, 2558) หรือในประเทศญี่ปุ่น เมือง ฮาโกะดาเตะ
รถรางถือเป็นเส้นทางเดินทางท่องเที่ยวหลัก โดยจะมีรถรางออกทุกๆ 6-12 นาที ในช่วงกลางวัน และ
จะพาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ แทบทุกจุด โดยเริ่มจากสถานีฮาโกดาเตะ ไปยังโมโตะมาจิ บริเวณ
อ่าวโกเรียวคาคุ และยุโนะคาวะ โดยมีราคาค่า โดยสารอยู่ที่ประมาณ 200-250 เยน (55-69 บาท)
โดยจ่ายขณะที่ลงจากรถ นอกจากนั้นแล้วยังมีตั๋วรถรางแบบตั๋วเหมาหนึ่งวันและแผนที่เส้นทางการ
เดินรถ ราคา 600 เยน (165 บาท) สาหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวด้วยรถราง (ข้อมูลท่องเที่ยวออนไลน์,
2557a)
ปัจจุบัน ในประเทศไทย รถรางเพื่อการเดินทางคมนาคมได้ถูกยกเลิกและไม่มีการใช้งานอีก
แล้ ว รวมถึ ง รางที่ ใ ช้ วิ่ ง ก็ ถู ก ยกเลิ ก ไปจนหมด ต่ อ มาในปั จ จุ บั น รถรางได้ ถู ก น ามาใช้ เ พื่ อ น าให้
นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการได้เดินทางร่วมย้อนอดีต โดยเดินทางจากปัจจุบันไปสู่อดีต ผ่านสิ่งก่อสร้าง
และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่างๆ โดยในหลายจังหวัดได้นารถรางมาใช้เพื่อการท่องเที่ยว
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ดังกล่าว อาทิ รถรางแอ่วเชียงราย รถรางชมเมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุทธยา รถรางชมเมือง
พิษณุโลก และรถรางแอ่วเมืองน่าน เป็นต้น โดยมีค่าบริการตั้งแต่ 30 – 50 บาท (ข้อมูลท่องเที่ยว
ออนไลน์, 2557c) โดยความพิเศษของรถรางเพื่อการนาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยส่วน
ใหญ่ จะมีผู้บรรยายให้ความรู้ประจาการอยู่บนรถรางเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ
โดยรถรางที่นามาให้บริการนี้ จะต้องมีความปลอดภัย สะอาด ได้รับการดูแลอย่างสม่าเสมอ รวมไปถึง
มีจานวนที่นั่งเหมาะสม ไม่แออัดจนเกินไป นอกจากรถรางแล้ว แหล่งท่องเที่ยวที่รถรางผ่านเพื่อนา
เที่ยวนั้น จะต้องมีความเหมาะสม น่าสนใจ และมีความหลากหลายเพื่อดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาใช้บริการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด
สุดาพร กุณฑลบุตร (2552) ได้ให้ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นองค์ประกอบ
การดาเนินงานทางการตลาด
ฉั ตยาพร เสมอใจ และฐิ ตินันท์ วารีวนิ ช (2551) ได้ใ ห้ความหมายว่ า ส่ วนประสมทาง
การตลาดเป็นเครื่องมือ หรือปัจจัยทางการตลาด ที่ผู้ประกอบการและนักการตลาดใช้ควบคุมทิศทาง
ในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค โดย
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าที่ผลิตขึ้นมา
จิ ร ะวั ฒ น์ อนุ วิ ช ชานนท์ (2554) ได้ ใ ห้ ค วามหมายเกี่ ย วกั บ การตลาดการท่ อ งเที่ ย ว
(Marketing of tourism) ว่า การตลาดการท่องเที่ยวเป็นแนวความคิดที่มุ่งเน้นนาเสนอสินค้าให้ตรง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยอาศัยการศึกษาตลาด การคาดคะเน การเลือกแหล่งท่องเที่ยว
ที่กาลังอยู่ในความต้องการของตลาด เพื่อให้ธุรกิจได้รับประโยชน์สูงสุดตามที่นักท่องเที่ยวกาหนด
เป้าหมายไว้ หรือการศึกษาองค์ประกอบด้านการผลิตและการบริโภคสินค้า และการบริโภคบริการ)
ทางการท่ องเที่ ยว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้เกิด
นักท่ อ งเที่ ยว โดยมี องค์ประกอบสาคัญ คื อ อุ ปสงค์ทางการท่อ งเที่ ยว (Tourism demand) และ
อุปทานทางการท่องเที่ยว (Tourism supply)
ซึ่งจากความหมายข้างต้นแสดงถึงหลักพื้นฐานของการตลาดการท่องเที่ยว ดังนี้
1. ความพึ ง พอใจจากการตอบสนองความจ าเป็ น และความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค
(Satisfaction of customer’s needs and wants) เป็ น ช่ อ งว่ า งระหว่ า งผู้ บ ริ โ ภคได้ รั บ และสิ่ ง ที่
ผู้บริโภคคาดหวัง
2. ลักษณะความต่อเนื่องของการตลาด (Continuous nature of marketing) เป็นกิจกรรม
ของการบริหารที่ต่อเนื่องไม่ใช่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
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3. ลาดับขั้นของการตลาด (Sequential steps in marketing) ประกอบด้วย การวางแผน
การวิจัย การปฏิบัติการ การควบคุม และการประเมินผล
4. บทบาทที่สาคัญของการวิจัยตลาด เป็นการใช้การวิจัยการตลาดทั้งเชิงปริมาณและ/หรือ
เชิงคุณภาพ ในการจัดการและระบุความจาเป็นและความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการตลาดที่
มีประสิทธิผล
5. ความพยายามของทั้งองค์กรและแผนกต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการตลาด
การท่องเที่ยวต้องใช้ความพยายามจากทุกแผนกหรือทุกฝ่ายองค์กร
สรุปได้ว่าส่วนประสมการตลาด เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ตอบสนองความต้องการและสร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้บริโภค โดยกระตุ้นให้ผู้บริโภคต้องการสินค้าหรือบริการนั้นๆ ซึ่งในตลาดการท่องเที่ยว
จะต้องทาการศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยว โดยศึกษาจาก การคาดคะเน ความ
ต้องการ โดยมีการทาวิจัย เก็บข้อมูล วางแผน ทดลอง โดยมีการควบคุม และประเมินผล เพื่อให้ได้มา
ซึ่งความต้องการที่แท้จริงของตลาดการท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และส่งเสริมให้เกิด
การท่องเที่ยว
ส่วนประกอบของตลาดการท่องเที่ยว
ตลาดท่ อ งเที่ ย วมี ส่ ว นประกอบเหมื อ นสิ น ค้ า ทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ย ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ซื้ อ แต่
รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบอาจแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย (จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์, 2554) ดังนี้
1. ผู้ผลิต (Product) ผู้ผลิตสินค้าและบริการท่องเที่ยวประกอบด้วยหลายกลุ่ม ได้แก่
1.1 กลุ่มผู้ผลิตภาคเอกชน มีบทบาทในการจัดการ นาเสนอสินค้าและบริการที่
คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ผลิต และสร้างความพึงพอใจให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจ
ซื้อบริการของตนโดยเฉพาะในทันที ประกอบด้วย
(1) ด้านที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เป็นต้น
(2) ด้านอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ภัตตาคารร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นต้น
(3) ด้านการนาเที่ยว เช่น บริษัทนาเที่ยวต่างๆ เป็นต้น
(4) ด้านการขนส่ง เช่น สายการบิน รถไฟ รถทัวร์ เป็นต้น
(5) ด้านสถานทีท่ ่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เป็นต้น
(6) สินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ผลิตสินค้าที่ระลึก สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ เป็น
ต้น
1.2 ผู้ผลิตภาครัฐบาล เป็นผู้ผลิตในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับท้องถิ่น
ผู้ผลิตภาครัฐบาลมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
โดยทาหน้าที่เป็นผู้วางแผนทางด้านนโยบาย การออกกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่มี
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ผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว และนาเสนอสินค้าและบริการที่รัฐบาลต้องการส่งเสริม
ในการท่องเที่ยวผ่านสื่อและช่องทางการจัดจาหน่ายทุกช่องทาง เช่น การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยที่มีหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริม เผยแพร่ และดาเนินกิจการให้มีการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
2. สินค้า (Product) กระบวนการผลิตสินค้าทั่วๆ ไปจะเสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียวไม่ยุ่งยาก
ผู้บริโภคสามารถบริโภคสินค้าได้ทันที สาหรับสินค้าท่องเที่ยวจะต้องอาศัยผู้ผลิตหลาย
ภาคส่วนประกอบกัน ทั้งภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้บริโภคจึง
จะสามารถได้รับสินค้าและบริการที่ครบถ้วนตรงตามที่ต้องการได้ ซึ่งสินค้าและบริการใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบไปด้วย
2.1 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว คือ สิ่งที่ดึงดูดใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อและสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้ซื้อ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ เทศกาลงานประเพณี
เป็นต้น
2.2 สิ่งอานวยความสะดวก คือ สิ่งที่อานวยความสะดวกให้ผู้ซื้อได้เข้าถึงสิ่งดึงดูด
ใจทางการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย เช่น
(1) โครงสร้างพื้นฐาน คือ ปัจจัยพื้นฐานทุกด้าน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา
การติดต่อสื่อสาร การคมนาคม ท่าอากาศยาน ชุมชนเมือง เป็นต้น
(2) โครงสร้างพิเศษ คือ ปัจจัยที่เพิ่มความสะดวกสบายและมีทางเลือกที่
หลากหลายให้ เ ลื อ กซื้ อ ได้ แ ก่ ที่ พั ก แรม ภั ต ตาคารร้ า นอาหาร สถานบั น เทิ ง
ศูนย์การค้า เป็นต้น
(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยในขณะเดินทาง
ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่สาคัญ และเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน ตั้งแต่ออก
เดินทางท่องเที่ยวจนกระทั่งการเดินทางสิ้นสุด
2.3 วิถีชีวิต ลักษณะรูปแบบชีวิตความเป็นอยู่ ความเป็นมิ ตรไมตรี และความโอบ
อ้อมอารีของคนในประเทศที่เดินทางไปเที่ยว สิ่งเหล่านี้สร้างความรู้สึกอบอุ่น และรู้สึกเข้า
กันได้กับสังคมอื่นที่ตนไม่คุ้นเคย นั่นคือ ความต้องการของมนุษย์ทุกคนที่ต้องการเข้า
สังคม ต้องการการยอมรับ
3. ผู้ซื้อ (Buyer) ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีผู้ซื้ออยู่ 2 ประเภท คือ
3.1 ผู้ ซื้ อ ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ โ ภค (Consumer) คื อ ผู้ ซื้ อ รายบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม ทั่ ว ๆ ไปที่
ตัดสินใจซื้อและจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง หรือผ่านบริษัทนาเที่ยว ซึ่งจาแนกได้
หลายกลุ่ม ดังนี้
3.1.1 จาแนกตามจานวนนักท่องเที่ยวในกลุ่ม
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(1) นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวเอง อาจจะท่องเที่ยวคนเดียวหรือ
ครอบครั ว เดี ย ว มี ก ารวางแผนการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเองว่ า จะไปไหน
เมื่อไหร่ อย่างไร
(2) นักท่องเที่ยวกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
ส่วนใหญ่มักใช้บริการของบริษัทนาเที่ยวหรือจัดไปกันเองเป็นหมู่คณะ
ใหญ่ๆ
3.1.2 จาแนกตามวัตถุประสงค์ที่ท่องเที่ยว
(1) เพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือท่องเที่ยวในวันหยุด ส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
หรือเที่ยวชมธรรมชาติ
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี เป็ น การ
ท่องเที่ยวเพื่อศึกษาข้อมูลและความรู้สึกแปลกใหม่ที่ไม่ใช่ลักษณะสังคมที่
ตนอยู่ ชมนิทรรศการ การแสดงต่างๆ หรือเทศกาลงานประเพณี
(3) เพื่อสุขภาพ รักษาโรค เช่น อาบน้าแร่ นวด สปา เป็นต้น
(4) เพื่อการกีฬา เช่น ตกปลา ดาน้า เดินป่า เป็นต้น
(5) เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนา เมื่อมีเวลาว่างก่อนหรือหลังการ
ประชุมก็ถือโอกาสท่องเที่ยวไปด้วย
3.1.3
จาแนกตามลักษณะการเดินทาง เช่น ทางบก ทางเรือ และทาง
อากาศ
3.1.4 จาแนกตามสภาพภูมิประเทศ
(1) นักท่องเที่ยวในประเทศ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
จากภูมิลาเนาของตนไปยังจังหวัดอื่นหรือระหว่างรอยต่อจังหวัด ซึ่งอยู่ใน
เขตประเทศของตนเอง
(2) นักท่องเที่ยวต่างประเทศ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
จากภูมิลาเนาของตนเองไปยังประเทศอื่นๆ
3.1.5 จาแนกตามอายุ ได้แก่
(1) เยาวชน ชอบการเดินทางแบบผจญภัย ตื่นเต้น และมี กาลัง
ซื้อไม่สูง จึงไม่ต้องการสิ่งอานวยความสะดวกเกินความจาเป็น และนิยม
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง
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(2) ผู้สูงอายุ มีเวลาเที่ยว มีกาลังซื้อค่อนข้างสูง จึงต้องการไป
เที่ยวในแหล่งที่สะดวกสบาย และที่สาคัญคือไม่ต้องเตรียมการสิ่งใดด้วย
ตนเอง
3.1.6 จาแนกตามเพศ ได้แก่ เพศหญิง เพศชาย
3.1.7 จาแนกตามฐานะทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจ ได้แก่
(1) นักท่องเที่ยวที่มีฐานะทางสังคมดี รายได้สูง มีกาลังซื้อสูง
ต้องการสิ่งอานวยความสะดวกในระดับหรูหรา
(2) นักท่องเที่ยวแบบประหยัดหรือผู้มีรายได้ค่อนข้างน้อยถึง
ปานกลาง เช่น เยาวชน ลูกจ้างบริษัท เป็นต้น ซึ่งมีกาลังซื้อค่อนข้างจากัด
ต้องการสิ่งอานวยความสะดวกในระดับพอใช้
กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคเป็ น กลุ่ ม ตลาดที่ มี ป ริ ม าณมากกว่ า กลุ่ ม ผู้ ซื้ อ
ประเภทองค์กร และมีหลากหลายประเภทแยกย่ อยลงไป ความแตกต่าง
ของผู้ซื้อจะเป็นเหตุให้อานาจในการต่อรองกับบริษัทผู้ผลิต /ผู้ขายสินค้า
ต่างกัน นักการตลาดต้องกาหนดกลุ่มผู้ซื้อหรือลูกค้าเป้าหมาย และศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มผู้บริโภค ได้แก่
ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ รายได้ สถานภาพทางสังคม อายุ และ
ปริมาณการซื้อสินค้าและบริการ เป็นต้น เพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาด
ต่อไป
3.2 ผู้ซื้อประเภทองค์กร (Organizational marketing) เป็นกลุ่มผู้ซื้อที่ไม่ได้ซื้อเพื่อ
การท่องเที่ยวสาหรับตนเอง กลุ่มนี้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจและจัดการซื้อให้บุคคลอื่นๆ ได้แก่
กลุ่มผู้จัดประชุม กลุ่มผู้จัดหาการท่องเที่ยวเป็นรางวัลให้พนักงานหรือตัวแทนขาย กลุ่มผู้ซื้อ
ประเภทนี้เรียกว่า กลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ซื้อกลุ่มนี้มีจานวนไม่มาก แต่มีพลังอานาจการต่อรองสูงกว่า เช่น โรงแรมเป็นผู้ผลิตห้องพัก
สถานที่พักผ่อนสาหรับนักท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ที่เป็นผู้ซื้อประเภทองค์กร ถ้าบริษัททัวร์รายนั้นมี
ลูกค้ามากตลอดปี บริษัททัวร์ก็จะมีอานาจในการต่อรองการซื้อหรือขายสูงกว่า ราคาสินค้าและบริการ
สิทธิพิเศษที่จะได้รับก็มากกว่าบริษัททัวร์อื่น เป็นต้น
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2548) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดของสินค้าบริการว่า
จะต้องมีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไป โดยส่วนประสมทางการตลาดสาหรับสินค้าบริการจะต้องมี
มากกว่าส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ของสินค้าทั่วไป ส่วนประสมของตลาดสินค้าบริการ (The
Expending Marketing Mix for Service) ประกอบด้วย 7P’s ได้แก่ สินค้า (Product) ราคา (Price)
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากรที่ให้บริการ (People)
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ขั้นตอนของการให้บริการ (Process) และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งอธิบาย
ได้ดังนี้
1. สินค้า (Product) หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจเสนอเพื่อสนองความจาเป็นและความต้องการของ
บุคคลให้เกิดความพึงพอใจ
2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของสินค้าหรือบริการ
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง การเข้าถึงตัวสินค้า โดยการจัดจาหน่ายผ่านคน
กลางทางการตลาดหรือการจาหน่ายเองโดยตรง
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ เช่น การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขาย และการส่งเสริมการขาย เป็นต้น
5. บุคลากรที่ให้บริการ (People) หมายถึง บุคคลที่คอยให้บริการและอานวยความสะดวก
ต่างๆลูกค้า
6. ขั้นตอนของการให้บริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนในการให้บริการที่เหมาะสมแก่
ลูกค้า
7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้และ
เพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการ
Booms and Bitner (1981) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด 7P’s คือ เครื่องมือกล
ยุทธ์ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดนี้จะขยายจานวนของตัวแปรจาก 4 ตัวแปรในด้าน
การตลาดที่เป็นต้นฉบับ (4P’s) เป็น 7 ตัวแปร ซึ่งใช้กับอุตสาหกรรมการบริการ องค์ประกอบ ทั้ง 7
ในส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าหรือบริการใดๆ ที่องค์กรผลิตขึ้น ผลิตภัณฑ์อาจมี
ตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น อุตสาหกรรมโรงแรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินที่ลูกค้าจ่ายสาหรับการบริการ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า
ได้ใช้ ราคาเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการตลาด ราคาเป็นเครื่องมือหนึ่งในส่วนประสมทางการตลาด
เป็นตัวสร้างให้เกิดรายได้จากการขาย และนาไปสู่การสร้างกาไรในที่สุด การกาหนดราคานั้น จะต้อง
ให้ถูกต้อง ต้องคานึงถึงทั้งเรื่องต้นทุน ลักษณะการแข่งขันในตลาดเป้าหมาย การเพิ่มหรือลดราคา
ตลอดจนเงื่อนไข ในการขายต่าง ๆ ควบคู่กัน ราคาสินค้าอาจ เพิ่มหรือลด ขึ้นอยู่กับ เวลา และ ราคา
ของผลิตภัณฑ์
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง สถานที่ที่มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ไ ด้สาหรับ
ลูกค้า กลุ่ ม บุคคลและองค์การซึ่ งอานวยการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังลูกค้า การจัด
จาหน่าย อาจหมายถึง โครงสร้างช่องทางการจัดจาหน่ายซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากองค์การไปยังตลาดสถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู้ตลาดเป้าหมายหมายก็คือ
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สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่กระจายสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บ
รักษาสินค้าคงคลัง
4. การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) การส่ ง เสริ ม การตลาดเป็ น การสื่ อ ความ
(Communicate) ให้ตลาดเป้าหมายได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องการว่า ได้มีจาหน่าย ณ ที่ใด ไม่ว่า
การส่งเสริมการตลาดนั้นจะผ่านโดยพนักงานขาย (Personal Selling) การขายทั่วไป (Mass Selling)
และการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)
5. บุคลากรที่ให้บริการ (People) หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาด ที่มี
ส่ ว นร่ ว มในการท าการตลาด ทั้ ง โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม อาจหมายถึ ง ลู ก ค้ า บุ ค ลากรที่ จ าหน่ า ย
นักพัฒนา หรือ บุคลากรในการบริหารจัดการ และพนักงาน เป็นต้น
6. กระบวนการ (Process) หมายถึง การกาหนดวิธีการหรือ ขั้นตอนที่สินค้าจะถูกจัดเตรียม
และ กระบวนการอื่น ๆ ทั้ งหมดที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งมอบคุณภาพในการ
ให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือ
สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบริการ ที่จะให้บริการแก่ลูกค้า
Kotler and Gary (2005) ได้กล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
โดยได้เพิ่มปัจจัยขึ้นมาอีก 3 ประการ คือ บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ โดยปัจจัย
ที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจบริการ ซึ่งในการนามาใช้จริงจะต้องทาการปรับเปลี่ยนปัจจัยให้
มีความเหมาะสมกับสภาพตลาดที่มีความแตกต่างกัน โดยองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาดแต่
ละตัวอาจจะมีเหมือนกันอยู่บ้าง แต่ในการนามาใช้จริงแล้วควรเลือกใช้ตัวแปรที่มีอยู่ในส่วนผสมทาง
การตลาดให้เ หมาะสมและตรงตามสถานการณ์ นั้นๆ องค์ประกอบส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 7
ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าที่นาเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของ
ลู ก ค้ า ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ น ามาเสนอขายนั้ น อาจจะมี ตั ว ตนหรื อ ไม่ มี ตั ว ตนก็ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้าบริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ที่สามารถขาย
ได้
2. ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่บุคคลจ่ายสาหรับสิ่งที่ได้มา โดยแสดงถึงมูลค่าในรูปเงินตรา
อาจหมายถึง จานวนเงินหรือสิ่งอื่นที่จาเป็นต้องใช้เพื่อได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ ในการตั้งราคา
สินค้าจะต้องคานึงถึงระดับราคา ต้องอยู่ในระดับที่ลูกค้ารับได้ และจะต้องอยู่ในระดับที่สูงกว่าต้นทุน
หลังจากได้รับส่วนลด หรือต้นทุนที่เสียไป
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์และ (หรือ) กรรมสิทธิ์ที่
ผลิตภัณฑ์ถูกส่งไปยังตลาด ทาให้ระบบช่องทางการจัดจาหน่ายมี ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภคหรือผู้ใช้
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ทางอุ ต สาหกรรม ในบางครั้ ง ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยอาจหมายถึ ง กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้แก่ การ
ขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า คลังสินค้า และการบริหารสินค้าคงเหลือ
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร เพื่อจูงใจ เพื่อ เตือนความทรงจา โดยการใช้เครื่องมือ อาทิ การ
โฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales
Promotion) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) การตลาดโดย
การขายตรง (Direct Marketing)
5. บุคลากรที่ให้บริการ (People) หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งหมาย
รวมถึงทั้งลูกค้า บุคลากรที่จาหน่าย และบุคคลที่ให้บริการหลังการขาย ซึ่งจะต้องมีการคัดเลือก
ฝึกฝนอบรมและมีสิ่งจูงใจ เพื่อทาให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเกิดความแตกต่าง
จากคู่แข่งขัน
6. ลั กษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการแสดงให้เห็นถึ งคุณภาพของการ
บริการโดยส่งผ่านสิ่งที่มองเห็นได้ เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมของสถานที่ขององค์กร สถานที่สะอาด
เรียบร้อย บรรยากาศดี อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการให้บริการสามารถดึงดูดใจ
ลูกค้า ลูกค้าที่เข้ามาใช้คุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งขันได้อย่างชัดเจน
7. กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนในการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ซึ่ ง จะต้ อ งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว เป็ นที่ พ อใจในความรู้ สึ ก ของผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง เป็ น การอาศั ย กระบวนการ
บางอย่าง เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความแตกต่าง
Lovelock and Wirtz (2007) กล่าวถึงส่วนประสมการตลาดสาหรับการบริการแบบ 7P’s
ดังนี้
1. สินค้า (Product element) สินค้าการบริการเป็นหัวใจของหน่วยงานในการวางกลยุทธ์
หากสินค้าถูกออกแบบอย่างไม่เหมาะสมก็จะไม่สร้างคุณค่าที่เหมาะสมให้กับลูกค้าและไม่ว่าอีก 6
ด้านที่เหลือจะทาได้ดีเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายหากตัวสินค้าเองไม่มีคุณค่ากับลูกค้า สินค้าการบริการ
ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ตัวสินค้าและส่วนที่ทาให้ลูกค้ารู้สึกถึงมูลค่าเพิ่มซึ่งส่วนที่ทาให้ลูกค้ารู้สึก
ถึงมูลค่าเพิ่มนี้ จะมีผลในการส่งเสริมให้ลูกค้าใช้สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ช่องทางการจัดจาหน่ายในปัจจุบันอาจเป็นได้ทั้งทาง
กายภาพและทางสื่ออิเลคโทรนิค หรือควบคู่ทั้งสองด้าน เช่นการทาธุรกรรมที่ธนาคารจะต้องประกอบ
ไปด้วยช่องทางทางกายภาพได้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารให้คาแนะนาในการทาธุรกรรม ในขณะที่ลูกค้า
อาจจะต้องใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายในการทาธุรกรรมต่างๆ ในปัจจุบันช่องทางการสื่อสารเป็นไป
ได้อย่างง่ายดาย แม้กระทั่งการสร้างช่องทางการขายสินค้าไปถึงบ้านของลูกค้า
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3. ราคา (Price) ดั ง เช่ น มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า การน าเสนอราคาเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ ต้ อ งมี ค วาม
เหมาะสมต่อมูลค่าของสินค้าเอง ราคาสินค้าที่มีความเหมาะสมจะทาหน้าที่ดึงดูดลูกค้าให้ทาการซื้อ
สินค้าได้อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกันราคาที่แพงกว่าความเหมาะสมจะทาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อช้าลง
4. การส่งเสริมการขาย (Promotion and education) สิ่งที่ต้องสื่อให้ลูกค้าทราบเป็นเรื่องที่
จาเป็นอย่างยิ่ง การตลาดจะไม่สามารถประสบความสาเร็จได้หากขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับ
ลูกค้า การสื่อสารข้อมูลที่ดีจะเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้า
5. กระบวนการ (Process) กระบวนการให้บริการต้องมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทาให้ลูกค้าต้องเสียเวลารับประสบการณ์การให้บริการที่
ช้า เสียเวลา และจะเป็นการยากที่จะทาให้ลูกค้าเหล่านั้นกลับมาใช้บริการอีกครั้ง
6. ภาพลักษณ์ทางกายภาพ (Physical environment) สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนั้น
จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น จากการออกแบบตกแต่งสภาพแวดล้อมที่
สวยงามและสะอาด เริ่ม ตั้ง แต่อาคาร สิ่งแวดล้อม สิ่งพิมพ์รอบด้าน การตกแต่งสถานที่ ดังนั้น
หน่วยงานต้องทาการดูแลภาพลักษณ์ทางกายภาพให้สวยงามอยู่เสมอ
7. บุคลากร (People) แม้ในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีมากมายเข้ามาช่วยในการทางาน แต่การ
ให้บริการหลายๆอย่างยังจาเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารผ่านบุคลากรของหน่วยงานเริ่มตั้ง แต่พนักงาน
ต้อนรับ พนักงานขาย พนักงานผู้ให้บริการ ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้พบหน่วยงานที่มีสินค้าการ
บริการต้องทาการฝึกพนักงานให้มีความสามารถในการให้บริการได้อย่างเต็มที่ และต้องมีการอบรม
รวมไปถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการซึ่งจะเป็นพื้นฐานสาคัญในการให้บริการกับลูกค้า
ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการมาใช้ในการวิเคราะห์ และ
นามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ เพื่อให้การ
ดาเนินการวิจัยเป็นไปอย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับงานวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดให้รถรางเป็นผลิตภัณฑ์
ในการวิจัยครั้งนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
ความหมายของความคาดหวัง
ได้มีผู้ให้ความหมายของ “ความคาดหวัง” ไว้ต่างๆ กันดังนี้
ชิษนุกร พรภาณุวิขณ์ (2544) ได้ให้ความหมายว่า เป็นความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การ
ตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นของบุคคลอื่นที่คาดหวังในบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองต้องการหรือ
คาดหวังเอาไว้
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นวลจันทร์ เพิ่มพูนรัตนกุล (2540) ได้ให้ความหมายว่า ความมุ่งหวัง หรือคาดคะเนของ
บุคคลที่มีต่อคนอื่นให้กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนปรารถนาให้เป็นไปในอนาคต
สิริวรรศ์ อัศวกุล (2528) ได้ให้ความหมายว่า ความคาดหวังของมนุษย์เป็นการคิดล่วงหน้าไว้
ก่อน ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดไว้แต่มีบทบาทสาคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล
Reeder (1971) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า เป็ น ท่ า ที ข องบุ ค คลที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมของบุ ค คลที่
เกี่ยวข้องกับตัว โดยความคาดหวังหรือความต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ
Finn and Jeremy (1962) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการประเมินค่าบุคคลหรือตนเองด้านจิต
ใต้สานึก และใช้ความคาดหวังนั้นมาเป็นแนวทางในการกาหนดตนเอง ด้านจิตใต้สานึกและใช้ความ
คาดหวังนั้นมาเป็นแนวทางในการกาหนดพฤติกรรมที่จะมีต่อบุคคลที่ตนคาดหวังหรือต่อตนเองใน
ลักษณะที่ตนคิดว่าถูกต้อง
Getzels, James, and Romall (1964) ได้ให้ความหมายว่า ความคาดหวังของบุคคลย่อม
แตกต่างกันเพราะแต่ละคนมีความคิดและความต้องการต่างกัน อันทาให้พฤติกรรมทางสังคมที่ถูก
กาหนดจากความคาดหวังของบุคคลอื่นและความต้องการส่วนตัวของตนเองต่างกันด้วย
Funk and Wagmalls (1963) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า ความคาดหวั ง ต่ อ การกระท าหรื อ
สถานการณ์เป็นความเชื่อมั่นที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าน่าจะมีน่าจะเป็นอย่างที่คิดไว้
สรุป ความคาดหวังคือ ความรู้สึกนึกคิด หรือ การคาดคะเนต่อสิ่งที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยเป็นการคิดล่วงหน้าไว้ก่อน ซึ่งอาจจะเป็นไปตามที่คิดไว้หรือไม่ก็ได้ โดยความคาดหวังของแต่ละ
บุคคลจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความคิด และความต้องการที่ต่างกัน โดยความคาดหวังอาจ
ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่จะกระทาในอนาคต ทาให้เกิดความน่าจะเป็นที่จะประสบความสาเร็จใน
สิ่งที่คาดคิดหรือคาดหวังไว้ได้
องค์ประกอบของความคาดหวัง (The Component of Customer Expectations)
ความคาดหวัง ประกอบด้วย (รัตนา สุขะนินทร์, 2547)
1. บริการที่พึงประสงค์ (Desired Service) เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวคาดหวังไว้ว่าจะได้รับหรือ
ปรารถนาที่จะได้รับซึ่งระดับของความปรารถนานั้นขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคลและความเชื่อ
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริการที่ได้รับ
2. บริการที่เพียงพอ (Adequate Service)เป็นระดับที่ต่าสุดของการบริการที่นักท่องเที่ยว
จะยอมรับได้โดยไม่เกิดความรู้สึกไม่พอใจซึ่งความคาดหวังระดับนี้เกิดจากรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อ
ทางเลือกของผู้ให้บริการอื่นๆ
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3. บริการที่คาดการณ์ (Predicted Service)เป็นระดับการให้บริการนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะ
ได้รับจากผู้ให้บริการในขณะที่นักท่องเที่ยวพบปะกับผู้ให้บริการการบริการที่คาดการณ์นี้มีผลกระทบ
โดยตรงต่อการกาหนดระดับบริการที่พึงประสงค์
ปรีชา ธรรมา และถาวร เกิดเกียรติพงศ์ (2516) กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ ที่เรากระทาใน
ชีวิตประจาวันเป็นการปฏิบัติตามอันดับของบทบาทต่างๆ ซึ่งบุคคลได้เรียนรู้ และตามที่บุคคลอื่น
มุ่งหวังให้กระท าพฤติกรรมทางสั งคม พัฒนาจากการตอบสนองต่อบุคคลอื่นและจากการปะทะ
สังสรรค์ทางสังคม บุคคลจะคาดหวังไว้ล่วงหน้าว่าคนอื่นจะแสดงอาการตอบสนองต่อตนเองอย่างไร
แล้วบุคคลจะรับพฤติกรรมนั้นไว้เป็นแนวปฏิบัติในครั้งต่อไป
ทฤษฎีแห่งความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ Vroom (1964) หรือทฤษฎี V. I. E.
เนื่องจากมีองค์ประกอบของทฤษฎีที่สาคัญคือ
V มาจาก
Valence
หมายถึง ความพึงพอใจ
I มาจาก
Instrumentality หมายถึง สื่อเครื่องมือหรือวิถีที่นาไปสู่ความพึงพอใจ
E มาจาก
Expectancy
หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้นๆ
บุคคลมีความต้องการและมีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้นจึงต้องพยายาม
กระทาการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการหรือสิ่งที่ค าดหวังเอาไว้ โดยระดับของความ
คาดหวังนั้นขั้นอยู่กับความต้องการของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรฐานของสังคม แรงผลักดัน การ
ตัดสินใจ ค่านิยม ความสาเร็จและความล้มเหลวของแต่ละบุคคล เมื่อได้รับการตอบสนองแล้วตาม
ที่ตั้งความหวังหรือคาดหวังเอาไว้ บุคคลก็จะได้รับความพึงพอใจและขณะเดียวกันก็จะคาดหวังในสิ่งที่
สูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ
ประเภทและความสาคัญของความคาดหวัง
ความคาดหวังที่บุคคลตั้งไว้มีทั้งความคาดหวังในระยะสั้นและความคาดหวังในระยะยาว
นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังในทางบวกและความคาดหวังในทางลบ (Hurlock, 1973) ความคาดหวัง
นี้จะนาไปสู่พฤติกรรมที่แตกต่างกันไป
ไพบูลย์ เทวรักษ์ และศิริวรรษ์ อัศวกุล (2527) กล่าวถึงความคาดหวังทางบวกว่า เมื่อบุคคล
ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทาบางสิ่งให้สาเร็จ ความหวังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการทางานเป็นการ
ยากที่จะกระตุ้นตนเองให้มีความพยายามและอดทนในการกระทาสิ่งที่ตนเชื่อว่าจะประสบความ
ล้มเหลว
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โสรีช์ โพธิ์แก้ว (2527) กล่าวถึงความคาดหวังทางลบว่า เป็นความคาดหวังทางร้าย เช่น ถ้า
เราจะอยู่อย่างนี้ลูกเราจะเป็นอย่างไรหนอ ความคาดหวังในทางร้ายมักทาให้เกิดความกลัวความวิตก
กังวลซึ่งทาให้ชีวิตขาดความสมดุลได้
สรุปได้ว่า ความคาดหวั งมี ทั้ งทางบวกและทางลบมี ทั้งระยะสั้ นและระยะยาว โดยความ
คาดหวังเปรียบเสมือนสิ่งเร้าและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ โดยความคาดหวังทางบวกก่อให้เกิด
ผลในทางที่ดีและก่อให้เกิดความพยายามที่จะบรรลุให้ถึงในสิ่งที่เกินคาดหวังเพิ่มขึ้น ส่วนความ
คาดหวังด้านลบนั้นทาให้เกิดความวิตกกังวลขาดความสมดุลชีวิต และความคาดหวังยังมีอิทธิพลต่อ
พฤติ ก รรมของตนเองและบุ ค คลอื่ น เนื่ อ งจากแรงกระตุ้ น จากความคาดหวั ง ในจุ ด มุ่ ง หมายหรื อ
เป้าหมายที่ต้องการ โดยความมุ่งหวังจัดเป็นคุณลักษณะที่มีความสาคัญ ซึ่งส่งผลต่อแนวคิดและการ
ประพฤติปฎิบัติของเยาวชน (ประทิน มหาขันธ์, 2521)
Russel (1956) กล่าวว่า ความคาดหวังจัดเป็นทัศนคติอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผลต่อการคิดของ
บุคคล
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2523) กล่าวว่า ความคาดหวังเป็นตัวแปรทางจิตวิทยาที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของมนุษย์
วัลลภ ปิยะมโนธรรม (2536) กล่าวถึงความมุ่งหวังตามทฤษฏีของแอดเลอร์ว่า ความมุ่งหวัง
เป็น สิ่ งที่ อยากเป็ นในอนาคตของแต่ล ะคนที่แ ตกต่ างกั นไป โดยมี อิทธิ พลต่ อความประพฤติ หรื อ
บุคลิกภาพไม่น้อยไปกว่า “ความทรงจา ” หรือประสบการณ์จากอดีตตามที่ฟรอยด์เน้น และบุคคลจะ
ประพฤติตัวตามที่คาดหวังไว้จนเป็นนิสัยของตัวเองตลอดจนไปถึงการกาหนดนิสัยคนอื่นว่าต้องเป็นไป
ตามบทบาทที่คาดหวังไว้อีกด้วย
สรุปได้ว่าความคาดหวังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตนเองและบุคคลอื่นเนื่องจากแรงกระตุ้น
จากความคาดหวังในจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ต้องการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
Wolman (1973) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ (Gratification) ตามความหมายของ
พจนานุกรมทางด้านพฤติกรรมว่า หมายถึง ความรู้สึกที่ดีมีความสุขเมื่อคนเราได้รับผลสาเร็จตาม
ความมุ่งหมาย (Goals) ความต้องการ (Need) หรือแรงจูงใจ (Motivation)
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายว่า พอใจ ชอบใจ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้
ที่มีความสุขหรือความพอใจเมื่อได้รับความสาเร็จหรือได้รับสิ่งที่ต้องการ (Quirk, 1987)
Hornby (2000) ได้ให้ความหมายว่า ความรู้สึกที่ดีเมื่ อประสบความสาเร็จหรือได้รับสิ่งที่
ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่พอใจ
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วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ได้ใ ห้ความหมายว่ า เป็น ความรู้ สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไ ม่
เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหวังกับสิ่งนั้นๆ อย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมาก
และได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึง
พอใจหากไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่ามีมากหรือน้อย
Morse (1955) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการลดความเครียดของผู้ทางานให้น้อยลงทั้งนี้เพราะ
ธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน
ความเครี ย ดจะน้ อ ยลงความพอใจจะเกิ ด ขึ้ น และในทางกลั บ การถ้ า ความต้ อ งการไม่ ไ ด้ รั บ การ
ตอบสนองความเครียดและความไม่พอใจจะเกิดขึ้น
Strauss and Sayless (1960) ได้ให้ความหมายว่า เป็นความรู้สึกพอใจในงานที่ทาและเต็ม
ใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ตามหน่วยงานหรือองค์กร
Applewhite (1997) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึงความสุข ความสบายที่ได้รับจากการ
ทางาน ความสุขที่ได้รับจากการทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และทัศนคติที่ดีต่องาน
Schermerhorn (1984) ได้ให้ความคิดเห็นว่า เป็นระดับหรือขั้นของความรู้สึกในด้านบวก
หรื อ ลบของคนที่ มี ต่ อ ลั ก ษณะต่ า งๆของงานรวมทั้ ง งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายการจั ด ระบบงานและ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
คณิต ดวงหัสดี (2537) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือ
พอใจของบุคคลที่มีต่อการทางานและองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจอื่นๆ ถ้างานที่ทาหรือองค์ประกอบ
เหล่านั้นตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้น จะอุทิศเวลา
แรงกายแรงใจรวมทั้งสติปัญญาให้แก่งานของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ โดยสิ่งจูงใจที่ใช้
เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจจากการศึกษารวบรวมและสรุปของมีดังนี้
1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (Material Inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่
ให้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมต่างๆ
2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) คือ สิ่งแวดล้อมในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย
3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่สนองความต้องการ
ของบุคคล
4. ผลประโยชน์ทางสังคม (Association Attractiveness) คือ ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้
ร่วมกิจกรรมอันจะทาให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจ และสภาพการเป็นอยู่ร่วมกัน เป็นความพึง
พอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทาให้รู้สึกมีหลักประกัน และมีความมั่นคง
ในการประกอบกิจกรรม
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Vroom (1964) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจกับทัศนคติเป็นคาที่มีความหมายใกล้เคียง
กัน จนสามารถใช้แทนกันได้ โดยได้ให้คาอธิบายความหมายของทั้งสองคานี้ว่า เกิดจากผลจากการที่
บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ
Good (1973) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพคุณภาพหรือระดับความพึง
พอใจซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจต่างๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น
สรุปได้ว่าความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรมเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์
ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไม่สามารถมองเห็นรูปธรรมได้ นอกจากนี้ความพึงพอใจยัง
เป็นความรู้สึกด้านบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวังหรือเกิดขึ้นเมื่อ
มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ โดยความพึงพอใจสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามค่านิยมและประสบการณ์ของตัวบุคคล
ทฤษฎีจูงใจ
ทฤษฎี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของความพึ ง พอใจคื อ ทฤษฎี จู ง ใจ( Motivation Theory) ของ
Maslow (1970) หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ทฤษฎี ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การจู ง ใจ (Maslow’s General Theory of
Human Motivation) ซึ่งมาสโลว์ได้ตั้งสมมุติฐานสิ่งจูงใจจากความต้องการของมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์มี
ความต้องการอยู่เสมอ ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป แต่ความ
ต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองนั้นจะเป็นสิ่งจูงใจแทนและมาสโลว์ได้ลาดับขั้นความต้องการของ
มนุษย์จากระดับต่าถึงระดับสูง โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นดังนี้
1. ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพื้นฐานเพื่อความ
อยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ
2. ความต้ อ งการทางด้ า นความปลอดภั ย (Security Needs) เมื่ อ มนุ ษ ย์ ไ ด้ รั บ การ
ตอบสนองทางร่างกายแล้วความต้องการทางจิตใจก็จะตามมา
3. ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Belonging Needs) ได้แก่ ความต้องการที่จะ
เข้าร่วมและได้รับการยอมรับในสังคมความเป็นมิตรและความรักจากเพื่อนร่วมงาน
4. ความต้องการจะเห็นคุณค่าของตนเอง (Esteem Needs) ได้แก่ ความต้องการอยากเด่น
ในสังคม เป็นที่ยอมรับ เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของบุคคลอื่น
5. ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จตามความนึกคิดของตนเอง (Self-Actualization)
เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ที่คนส่วนมากอยากจะเป็น อยากจะได้
Bass (1997) ได้สรุปว่าสิ่งจูงใจ ซึ่งหน่วยงานหรือผู้บริหารหน่วยงานใช้เพื่อเป็นเครื่องกระตุ้น
บุคคลให้เกิดความพึงพอใจในการทางานสามารถแบ่งเป็น 3 ประการดังนี้
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1. สิ่ ง จู ง ใจที่ เ ป็ น วั ต ถุ ได้ แ ก่ เงิ น สิ่ ง ของที่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เป็ น ค่ า ตอบแทน เป็ น
ค่าชดเชยหรือเป็นรางวัลที่ได้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานเป็นอย่างดี
2.งานนั้นๆ ต้องสามารถวางแผนและวัดความสาเร็จได้ โดยใช้ระบบการทางานและการ
ควบคุมที่มีประสิทธิผล
3. เพื่อให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจภายในเป้าหมายของงาน จะต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 คนทางานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย
3.2 งานนั้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา
3.3 งานนั้นสามารถทาให้สาเร็จได้
3.4 มีผลงานกลับมาให้ผู้ทาทราบโดยตรง
ภิ ญ โญ สาธร (2541) ได้ ส รุ ป ว่ า บุ ค ลากรจะท างานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและท างานให้
โรงเรียนได้นานๆหรือไม่เพียงใดนั้น จะต้องอาศัยสิ่งจูงใจหลายชนิดด้วยกัน โดยมีสิ่งจูงใจที่สาคัญ 5
ประการดังนี้
1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ เช่น เงินและสิ่งของ
2. สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาส เช่น การให้โอกาสที่จะมีชื่อเสียงดีเด่นมีเกียรติยศ มีอานาจประจาตัว
มากขึ้นและโอกาสได้ตาแหน่งงานสูงขึ้น
3. สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพของการทางาน ซึ่งอาศัยวัตถุเป็นหลัก
4. สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพของการทางานซึ่งไม่เกี่ยวกับวัตถุ เช่น สภาพของสังคมของครูใน
โรงเรียนช่วยให้โรงเรียนน่าอยู่ ครูรักใคร่ปรองดองกันไม่แบ่งกลุ่มแบ่งพวก ครูทุกคนอยู่ในฐานะ
ทัดเทียมกันทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจและการศึกษา ครูไม่มีความแตกต่างกันในทุกๆด้าน
5. การบารุงขวัญ กาลังใจและสร้างความรู้สึกให้เกิดกับบุคลากรทั้งหลายว่าตนมีส่วนร่วม
อย่างสาคัญในการสร้างชื่อเสียง เช่น การให้ครูมี ส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์สาคัญต่างๆของ
โรงเรียน
สรุปได้ว่า แรงจูงใจที่ทาให้เกิดความพึงพอใจเป็นไปตาม กฎความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น
ของ มาสโลว์ คื อ ความต้ อ งการทางด้ า นร่ า งกาย (Physiological Needs) ความต้ อ งการความ
ปลอดภัย (Security Needs) ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Belonging Needs) ความ
ต้องการเห็นคุณค่าของตนเอง (Esteem Needs) และความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จตามความ
นึกคิดของตนเอง (Self-Actualization)
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ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและการวัดความพึงพอใจ
สาโรช ไสยสมบัติ (2534) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจที่มีต่อบริการนั้นจะเกิดขึ้นต้อง
พิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์การประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการ ซึ่ง
สามารถกระทาได้หลายวิธีคือ 1. ใช้แบบสอบถาม 2. ใช้การสัมภาษณ์ 3. ใช้การสังเกต
Millet (1954) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ สามารถวัดได้จากการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียม มีความเสมอภาค ให้บริการที่รวดเร็วทันต่อเวลา ให้บริการอย่างพอเพียง
ให้บริการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุผล และให้บริการที่มีความก้าวหน้าคือ การพัฒนางานบริการ
ด้านปริมาณคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ
อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด (2554) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจต่อการบริการว่า เป็นเป้าหมาย
ส าคั ญ ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทั้ ง หลายต่ า งหากลยุ ท ธ์ ท างการจั ด การและการตลาดมาประยุ ก ต์ ใ ช้ โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะทาให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้าอีก ซึ่งมีค วามเกี่ยวเนื่อง
กับบุคคลหลายฝ่าย คือ
1. ผู้ให้บริการ คือ ผู้ที่ก่อให้เกิดการบริการแก่ผู้มารับบริการ
2. ผู้รับบริการ คือ ผู้ที่เข้ามารับบริการ โดยมีความมุ่งหวัง ต้องการที่จะได้รับความสะดวกสบาย
ความรวดเร็ว และคุณภาพการบริการที่ดี
Hinshaw, Scofield, and Atwood (1981) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า ความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการ เป็นความคิดเห็นของผู้รับบริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินด้าน
ผลลัพธ์ โดยระดับของความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังผู้รับบริการในความคิดกับการรับรู้ของ
ผู้รับบริการที่ได้รับจริง
กิตติพงศ์ จิรวัสวงศ์ (2554) ได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจของลูกค้า เป็นแนวทางที่จา
นามาใช้ในการวัดสมรรถนะของระบบบริหารคุณภาพ โดยองค์กรจะต้องเฝ้าติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การยอมรับของลูกค้า ถึงความความสามารถขององค์กรในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
โดยจะต้องกาหนดวิธีการในการรวบรมและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิผลด้วย
วิทวัส รุ่งเรืองผล (2552) ได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจของลูกค้าว่า การวัดความพึงพอใจ
ของลูกค้าจะต้องการดาเนินการอย่างมีหลักการ ดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องการประเมินไปเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านใด และใช้
เพื่ออะไร
2. กาหนดปัจจัยที่จะใช้วัดความพึงพอใจ โดยตัวชี้วัดที่ใช้ว่าตัวไดเป็นปัจจัยที่ต้องการวัด
จะต้องไม่ซ้าซ้อน มีการประเมินความสาคัญของปัจจัยแต่ละตัว เพื่อนามาถ่วงน้าหนักใน
การวัดความพึงพอใจรวม
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3. กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการวัด โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ likert scale ด้วยการให้คะแนนความ

พึงพอใจแต่ละปัจจัยตามคะแนนที่กาหนด
4. กาหนดวิธีการวัดความพึงพอใจ ซึ่งจะต้องทาการกาหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง กาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ เป็นการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการ
เมื่อผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจหรือประทับใจจะก่อให้เกิดการกลับมาใช้ซ้า ซึ่งการวัดความพึงพอใจ
สามารถวัดได้หลายวิธี อาทิ การใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสังเกต โดยกระบวนการใน
การวัดจะต้องใช้วิธีวิจัยเพื่อให้ได้ผลในการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริบทพื้นที่ในการศึกษา
เทศบาลเมืองน่านมีพื้นที่ 7.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,750 ไร่ ประกอบด้วย 2 ตาบล คือ ตาบล
ในเวียง ทั้งตาบล และบางส่วนของตาบลผาสิงห์ (สานักงานเทศบาลเมืองน่าน, 2556)
การท่ องเที่ ยวโดยใช้ รถรางนาเที่ยว เป็นการนารถรางแบบโบราณขนาด 24 ที่นั่ง โดยได้
ดัดแปลงล้อที่เคลื่อนที่ในรางเปลี่ยนเป็นล้อยางแบบรถยนต์ และเปลี่ยนเครื่องยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า มาเป็น
เครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันแทนเพื่อนาชมสถานที่ โดยแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
จังหวัดน่าน, 2556) ดังนี้ เส้นทางที่ 1 เส้นทางเริ่มต้นจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโดยผ่านสถานที่
ท่องเที่ยวดังนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศูนย์โอท็อปน่าน วัดมิ่งเมือง แวะพักชมวัดศรีพันต้น คุ้มเจ้า
เมืองเก่า วัดไผ่เหลือง วัดหัวข่วง คุ้มเจ้าราชบุตร ประตูเมืองเก่า แวะชมวัดสวนตาล ที่ทาการเทศบาล
เมืองน่าน โรงเรียนน่านคริสเตียน วิ่งเข้าถนนสุมนเทวราช ชมร้านค้าสองข้างทาง วัดหัวเวียงใต้
โรงแรมน่านฟ้า วัดกู่คา วัดช้างค้า สิ้นสุดที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและเส้นทางที่ 2 เส้นทางเริ่มต้น
จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโดยผ่านสถานที่ ท่องเที่ยวดังนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศูนย์โอท็อปน่าน
วัดมิ่งเมือง วัดศรีพันต้น คุ้มเจ้าเมืองเก่า วัดไผ่เหลือง วัดหัวข่วง คุ้มเจ้าราชบุตร ประตูเมืองเก่า วัด
พระธาตุแช่แห้ง วัดกู่ค่า วัดช้างค้า สิ้นสุดที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยเส้นทางที่ 2 เป็นเส้นทางเดิน
รถรางท่องเที่ยวสารอง ซึ่งจะเปิดให้บริการในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหลัก ในช่วงวันหยุดยาวปลายปี
เพื่อกระจายให้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมสถานที่สาคัญได้อย่างทั่วถึง และไม่แออัดในการเข้าชม
สถานที่
การให้ บริ ก ารในแต่ ล ะรอบจะมี ผู้ บรรยาย โดยเจ้า หน้า ที่ และอาสาสมั ค รน าเที่ ยวประจ า
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ใช้เวลาใน
เส้นทางรถราง 45-60 นาที ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อชมโบราณสถานโบราณวัตถุ สัมผัสวิถี
ชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมืองน่าน
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รูปภาพที่ 1: เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ 1

รูปภาพที่ 2: เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ 2 (เส้นทางสารอง)

รูปภาพที่ 3: รถรางท่องเที่ยว

รูปภาพที่ 4: รถรางท่องเที่ยว
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รูปภาพที่ 5: มัคคุเทศก์แนะนาสถานที่

รูปภาพที่ 6: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

รูปภาพที่ 7: สถานที่จาหน่ายตั๋วรถราง
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ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ตั้งอยู่ถนนผากอง ใกล้กับวัดภูมินทร์ เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลข่าวสาร แหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดน่าน รวมถึงข้อมูลสถานที่อานวยความสะดวก ทีพัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก มี
เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว พร้อมร้านขายของที่ระลึก (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
จังหวัดน่าน, 2556)

รูปภาพที่ 8: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน

รูปภาพที่ 9: งาช้างดา (ปูชนียวัตถุคู่บ้านคู่เมือง)
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
ตั้งอยู่ภายในบริเวณคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน ที่เรียกว่า "หอคา" โดยเจ้าสุริยพงศ์ผริต
เดช เจ้าเมืองน่าน สร้างขึ้นเป็นที่ประทับ เมื่อ พ.ศ. 2446 ลักษณะตัวอาคารโอ่โถงงดงามก่ออิฐถือปูน
แข็งแรง แต่ตกแต่งให้อ่อนช้อยสวยงามด้วยลายลูกไม้ นับเป็นสถาปัตยกรรมก่อสร้างที่ดีเด่นแห่งหนึ่ง
ของเมืองไทย นอกจากนั้นบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ผู้เป็น
เจ้าของหอคาแห่งนี้ด้วย กรมศิลปากรได้รับมอบอาคารหอคาเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จังหวัดน่าน เมื่อปี พ.ศ. 2517 แล้วจึงนาโบราณวัตถุ ตลอดจนสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ศิลปะ โบราณคดี และชาติพันธุ์วิทยาประจาท้องถิ่น มาจัดแสดงให้ชมอย่างมีระบบและระเบียบ
สวยงาม โดยส่วนที่เป็นห้องจัดแสดงชั้นล่าง จัดแสดงชาติพันธุ์วิทยาเกี่ยวกับล้านนา เช่น ลักษณะ
อาคารบ้านเรือนและเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน การทอผ้า และผ้าพื้นเมืองน่านแบบต่างๆ ที่สวยงาม
การสาธิตงานประเพณี และความเชื่อต่างๆ เช่น การแข่งเรือ จุดบ้องไฟสงกรานต์ และพิธีสืบชะตา
เป็นต้น สิ่งที่น่าสนใจในการจัดแสดงห้องโถงข้างล่างนี้ ยังมีการจัดแสดงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และ
เครื่องใช้ของชนกลุ่มน้อยในเมืองน่าน รวม 5 เผ่าด้วยกัน คือ ไทยลื้อ แม้ว เย้า ถิ่น และผีตองเหลือง
ส่วนบริเวณห้องจัดแสดงชั้นบน เป็นการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน การ
สร้างเมือง และ โบราณสถานที่สาคัญ รูปถ่ายโบราณ งานประณีตศิลป์ เครื่องใช้เงินตรา อาวุธ ศิลา
จารึก และเครื่องถ้วยชามที่ค้นพบในเมืองน่าน และที่สาคัญที่สุดได้แก่ ห้องเก็บ "งาช้างดา" ซึ่งเป็นปู
ชนียวัตถุคู่เมืองน่าน ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่า งาช้างดานี้ได้มาจากเมืองเชียงตุง ตั้งแต่ครั้งโบราณ เมื่อ
เจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายถึงแก่พิราลัย เจ้านายบุตรหลานจึงมอบให้เป็น
สมบัติของแผ่นดินพร้อมหอคอย ลักษณะของงาช้างดานี้เป็นงาปลีเปลือกสีน้าตาลเข้า ขนาดความยาว
97 เซนติเมตร วัดโดยรอบ 47 เซนติเมตร มีน้าหนักประมาณ 18 กิโลกรัม ส่วนปลายมนมีจารึกอักษร
ธรรมล้านนา ภาษาไทยกากับไว้ว่า "กิ่งนี้หนักหนึ่งหมื่นห้าพัน" หรือประมาณ 18 กิโลกรัม (วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี, 2557)
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รูปภาพที่ 10: ศูนย์โอท็อปน่าน
ศูนย์โอท็อปน่าน
แหล่งรวมหัตถกรรมพื้นบ้านเมืองน่าน ของฝาก ของที่ระลึก โดยสามารถเลือกชมและซื้อได้
จากศูนย์แสดงและจาหน่ายหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเมืองน่าน สินค้าเหล่านี้เป็นฝีมือของชาวน่าน

รูปภาพที่ 11: วัดมิ่งเมือง
วัดมิ่งเมือง
วั ด มิ่ ง เมื อ ง สร้ า งขึ้ น เมื่ อ ราว พ.ศ. 2400 ได้ รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม าวั น ที่ 14
พฤศจิกายน 2510 ในบริเวณวัดร้างด้านเหนือจากซากวิหารมี เสาพระหลักเมืองน่าน ซึ่งเป็นไม้สัก
ทองเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่ 2 คนโอบรอบ ฝังอยู่กับพื้นดิน เสาพระหลักเมืองน่าน คนเมืองน่านในสมัย
โบราณเรียกขานว่า เสามิ่งเมือง หรือ เสามิ่ง โดยสมเด็จเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์
ที่ 57 โปรดให้ฝังเสาประหลักเมืองน่านลง ณ จุดนี้ เมื่อปีพุทธศักราช 2331 หลังจากที่พระองค์ได้
เข้าเฝ้าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ณ กรุงเทพฯ และร่วมพระราชทานพิธีฝัง
เสาพระหลักเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อปีพุทธศักราช 2129 พระองค์จึงได้คตินั้นมาฝังเสาพระหลัก
เมืองน่านขึ้น โปรดให้ฝังเสาพระหลักเมืองน่าน ต้นปัจจุบันนี้ เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2531 ณ
สถานที่ที่ทรงเสี่ยงทาย คือ ที่ข้างวัดร้างเก่า ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหอคา (ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติน่าน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 350 เมตร ซึ่งผู้รู้สันนิษฐานว่าวัดร้างนี้คือ วัดห้วย
ไคร้ อันมีมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยปีพุทธศักราช 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่านได้
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สถาปนาวัดร้างนี้ขึ้นใหม่และตั้งชื่อวัดใหม่นี้ว่า “ วัดมิ่งเมือง” เพราะสาเหตุว่า มีเสามิ่งหรือเสามิ่ง
เมืองตั้งอยู่ในวัด (คาว่า “ เสาพระหลักเมือง” เป็นศัพท์ของทางภาคกลาง คนเฒ่าคนแก่พื้นเมืองเรียก
ขานกันว่า เสามิ่งหรือเสามิ่งเมืองมาแต่โบราณ) สิ่งที่เด่นสะดุดตาอีกประการหนึ่งคือ ศาลาจัตุรมุข
ลวดลายปูนปั้นสีขาวอันวิจิตรตระการตา มียอดพรหมสี่หน้าเป็นตัวอาคารประดิษฐานศาลหลักเมือง
ถัดเข้าไปเป็นโบสถ์ของวัด ภายในมีจิตรกรรมประวัติความเป็นมาของเมืองน่านตั้งแต่ต้นราชวงศ์มา
จนถึงปัจจุบัน (สานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดน่าน, 2557)

รูปภาพที่ 12: วัดศรีพันต้น

รูปภาพที่ 13: วัดศรีพันต้น
วัดศรีพันต้น (ภาพวาดในวิหารตานานเมืองน่าน หน้าบันพระวิหารเป็นปูนปั้นลวดลายนักษัตร 12
ราศี, เรือโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)
วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา ชื่อวัดตรงกับนาม
ผู้สร้าง บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น ซึ่งในอดีตมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือ และทิศใต้ของวัด วัดศรี
พันต้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2550 ภายในวัดมีวิหารที่สวยงามมีสีทองระยับ มี
จิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพระยานาค ที่เฝ้าบันไดหน้าวัด ซึ่งปั้นแต่งโดยช่างชาวน่านชื่อ
นายอนุ รั ก ษ์ สมศั ก ดิ์ หรื อ "สล่ า รง" และภายในวิ ห ารได้ มี ก ารเขี ย นภาพลายเส้ น ประวั ติ ข อง
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พระพุทธเจ้าและประวัติการกาเนิดเมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน รวมถึงโรงเรือภายในบริเวณวัด ซึ่งเก็บ
เรือที่ขุดจากไม้ตะเคียนทั้งต้น โดยเรือแข่งลานี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีความยาวทั้งหมด
17 วา 1 ศอก 9 นิ้ว โดยเรือดังกล่าวชื่อ "เลิศเกียรติศักดิ์" (พญามี) (สานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด
น่าน, 2557)

รูปภาพที่ 14: วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง (พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า วัดเก่าแก่อายุกว่า 430 ปี)
ตามตานานเล่าว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากพระธาตุเขาน้อยแล้ว ก็เสด็จไปยังริมแม่น้า
ห้วยไคร้ (แม่น้าน่าน) เมื่อพระเจ้านันทบุรีเสด็จมาพร้อมพระราชเทวี และทอดพระเนตรเห็นพระองค์
จึงทูลถามพระองค์ท่านว่า เป็นใครองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “เราได้ชื่อว่าตถาคต คือ
เป็น พระพุทธเจ้า เป็นครูแก่โลกทั้งสาม...” พระบาทท้าวเธอเมื่อทรงทราบว่าเป็นพระพุทธเจ้า ก็มี
ความปีติเบิกบานยินดีมากนักจึงเอาผ้าขาวถวายพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์จึงรับเอาผ้าผืนนั้นด้วย
พระมหากรุณาเมื่อทรงสรงน้าห้วยไคร้แล้วก็เปลี่ยนผ้าอาบผืนนั้นให้พระอานนท์ เพื่อ เอาผ้าไปบิดตาก
บนก้อนหินลูกหนึ่งฝ่ายองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า พระองค์จะเสด็จ ต่อไป
ข้างหน้า พระเถระ จึงไปเก็บผ้าอาบน้าผืนนั้นซึ่งแห้งดีแล้ว ในขณะที่ไปเก็บผ้าอาบนั้น ผ้าก็กลับ
กลายเป็นแผ่นทองคามีวรรณะเหมือนสุพรรณอันเหลืองเข้มทอันรัศมีผ้าแผ่นทองคานี้ได้ส่องไปทั่วทั้ง
ป่าไผ่มองแล้วเหลืองงามไปทั่วบริเวณนั้นพระอานนท์เห็นอัศจรรย์ดังนั้น จึง ทูลขอให้ไว้พระศาสนาที่นี้
เพื่อโปรดมนุษย์และเทวดาต่อไปภายหน้าพระองค์จึงประทานพระเกศา 1 เส้นบรรจุไว้ที่นั้น โดยพระ
อินทร์ได้ทรงเนรมิตอุโมงค์ได้ลูกหินนั้นลึกได้ 7 วา แล้วอาราธนาพระเกศาธาตุและผ้าอาบน้าทั้ง
สาเภาทองคาลงไว้เอา หินทับถมขึ้นมาแล้ว เอาก้อนหินใหญ่ที่ตากผ้านั้นขึ้นทับไว้ข้างบนให้เป็นปกติ
ธรรมดาตามเดิมแล้วพระองค์ได้ตรัสพยากรณ์ “สถานที่พระตถาคตสรงน้าที่ห้วยไคร้ที่พระอานนท์เอา
ผ้าไปตากแล้วกู้กลายเป็นแผ่นทองคาไปนั้ น ต่อไปภายหน้าจะมีพระยา ตนหนึ่งชื่อ มงคลวรยศ จะมา
ยกยอสร้างพระเจดีย์ให้สูงใหญ่ขึ้น จักได้ชื่อว่า "พระธาตุกู่คา"ตามนิมิตกู้ผ้าแผ่นทองคานั้น และ ในป่า
ไผ่ที่รัศมีผ้าแผ่นทองคาส่องไปนั้น ต่อไปคนทั้งหลายจะมาสร้างขึ้นเป็นที่วัด จักได้ชื่อว่า วัดไผ่เหลือง”
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แต่เมื่อไปถึงวัดไผ่เหลืองฉันจึงได้มุ่งตรงเข้าไปไหว้พระประธานในพระอุโบสถ แต่แลไปไม่เห็นพระธาตุ
อยู่ที่ใด จึงมานั่งคิดว่า แท้จริงแล้ว "วัดไผ่เหลือง" แห่งนี้ ไม่ได้มีพระธาตุ เพราะพระธาตุที่เกี่ยวกับ
ตานานนั่ น คื อ "พระธาตุ กู่ ค า" ที่ วั ด กู่ ค า แต่ ที่ มี ล ายละเอี ยดอยู่ ใ นต านานนั่ น เนื อ งจาก มี ค วาม
เกี่ยวเนื่องที่เป็น "ป่าไผ่ที่ต้องรัศมีของแผ่นผ้าทองนั่นต่างหาก" (สานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด
น่าน, 2557)

รูปภาพที่ 15: วัดกู่คา
วัดกู่คา (พระเกศาธาตุและผ้าอาบน้าทองคาของพระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปนั่งศิลปะสุโขทัยซึ่งได้รับ
พระราชทานมาจากพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5)
วัดกู่ค่ามีประวัติอันยาวนานเริ่ม ประมาณ พ.ศ. 2410 นายฮ้อยพก่าคาปุก ชาวไทยใหญ่ เมือง
เชียงตุง ประเทศพม่า ได้อพยพทามาหากินในเขตจังหวัดน่าน โดยมีอาชีพรับสัมปทานป่าไม้ ซึ่งสมัย
นัน้ เรียกว่า "นายฮ้อยไม้" นายฮ้อยพก่าคาปุก ได้แต่งงานกับแม่ศรีคา ซึง่ เป็นคนเมืองน่านในสมัยนัน้ ไม่
มีนามสกุล พ.ศ.2464 นายฮ้อยพก่าคาปุก และแม่ศรีคา มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่าง
ยิ่งได้บริจาคทรัพย์ก่อสร้างวิงหารหลังหนึ่ง บริเวณวัดกู่คา ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร วิหาร
หลังนี้เป็นวิหารศีลปะล้านนา ฝาผนังก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องไม้สัก มีช่อฟ้าใบระกา เชิงชาย
ฯลฯ ทาด้วยไม้สัก ลวดลายงดงาม ในวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน ศิ ลปะพม่า
ประดิษฐานอยู่ (ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2557)

รูปภาพที่ 16: วัดหัวข่วง
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วัดหัวข่วง (สถาปัตยกรรมแบบล้านนารูปแบบเอกลักษณ์ช่างสกุลน่าน เช่น หอไตร ประกาศเป็น
โบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2523)
คาว่า "หัวข่วง" คือ ลานกว้างๆ วัดหัวข่วงก็คือ วัดที่มีลานกว้างๆ ตั้งอยู่ในย่านประวัติศาสตร์
สาคัญของเมืองน่านในอดีต ใกล้กับ "หอคา" ซึ่งเป็นตาหนักของเจ้าผู้ครองนครน่าน (ปัจจุบัน คือ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน) วัดพระธาตุช้างค้าวรวิหาร วัดภูมินทร์ คุ้มเจ้าราชบุตรมีประวัติ
การก่อสร้างสมัยใดไม่ปรากฏชัดเจน แต่ปรากฏหลักฐานการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ พระอุโบสถวัดหัว
ข่วงครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2454 โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2470 สมัยพลตรีเจ้ามหาสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์
สุดท้าย ได้ทาการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง วัดหัวข่วงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่ อ พ.ศ.
2505 เป็นวัดที่มีความสาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน เนื่องจากสิ่งก่อสร้างภายในวัดได้แก่ เจดีย์ พระ
อุโบสถ ธรรมมาสน์ และหอไตร ล้วนมีรูปแบบศิลปกรรมแบบล้านนาอย่างแท้จริง กรมศิลปากร จึงได้
ประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 123 ลงวันที่
12 สิงหาคม พ.ศ.2523 (สานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดน่าน, 2557)

รูปภาพที่ 17: คุ้มเจ้าราชบุตร

รูปภาพที่ 18: ของเก่าโบราณหาชมยากภายในคุ้ม
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คุ้มเจ้าราชบุตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2409 ลักษณะเป็นเรือนไม้สักทองสองชั้น และได้รื้อสร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2484
โดยย่อขนาดให้เล็กลง เป็นที่อยู่ของเจ้าน้อยพรหม ณ น่าน ต่อมาได้รับสถาปนาเป็นมหาอามาตย์โท
และนายพลตรีเจ้าหมาพรหมสุรธาดาเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 64 ต่อมาได้ยกคุ้มแห่งนี้ให้บุตรชายคือ
เจ้าประพันธ์พงศ์ (เจ้าน้อยหมอกฟ้า ณ น่าน) และตกทอดเป็นสมบัติของเจ้าสมปรารถณา ณ น่าน
และเจ้าวาสนา ภู่วุฒิกุล (น่าน) ปัจจุบันยังเป็นที่จัดแสดงเครื่องยศ ภาพถ่ายโบราณ ของเก่าโบราณที่
หาชมได้ยาก เช่น ดาบ งาช้างศึก อาวุธโบราณ (ข้อมูลท่องเที่ยวออนไลน์ จังหวัดน่าน, 2557a)

รูปภาพที่ 19: ประตูเมืองเก่า
ประตูเมืองเก่า
สมัยพญาสุมนเทวราชเป็นผู้ครองนครน่าน (พ.ศ. 2354-2368) ปรากฏว่ากาแพงเมืองใน
ขณะนั้นสร้างด้วยท่อนซุง ปักเรียงรายเป็นเพนียดขุดคูเมืองด้านหน้า ด้านในถมดินเป็นเชิงเทิน เมื่อ
พ.ศ. 2360 เกิดน้าท่วมใหญ่พัดเอากาแพงเมือง วัดวาอาราม และบ้านเรือนพังเสียหายจานวนมาก
พญาสุมนเทวราชต้องย้ายเมืองหนีน้าท่วมไปอยู่ที่อื่ นเป็นเวลานาน ต่อมาสมัยพระเจ้าอนันตวรฤทธิ
เดช (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 ) จึงได้ย้ายเมืองกลับมาที่เดิมและก่อสร้างต่อเติมกาแพงเมืองขึ้นมาใหม่
เมื่อ พ.ศ. 2397 สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2400 (ข้อมูลท่องเที่ยวออนไลน์ จังหวัดน่าน, 2557c)
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รูปภาพที่ 20: วัดสวนตาล

รูปภาพที่ 21: พระเจ้าทองทิพย์
วัดสวนตาล(พระเจ้าทองทิพย์ ทิพย์แห่งทอง เจดีย์วัดสวนตาล บ่อน้าทิพย์)
วัดสวนตาลสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ.1955 เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกกาแพงเมืองน่านด้านทิศเหนือ ใน
บริเวณที่เป็นสวนตาลหลวงซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัด ตัวเจดีย์หลังวิหารนั้นเดิมเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบ
สุโขทัย ต่อมาพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ผู้ครองนครน่านโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.
2547 ได้แก้ไขรูปทรงเป็นเจดีย์ยอดปรางค์ ดังปัจจุบันภายในวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าทรง
ทิพย์ พระพุทธรูปสาริดปางมารวิชัยองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง10 ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้ว พระเจ้าติโลกราช
แห่งนครเชียงใหม่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1993 เพื่อแสดงถึงชัยชนะ ที่พระองค์สามารถยึด
เมืองน่านไว้ในพระราชอานาจ ระหว่างที่สร้างพระ ช่างได้กระทาการหล่อทองเทเข้าเบ้าพิมพ์หลาย
ครั้งหลายหนก็ไม่สาเร็จ เพราะเบ้าพิมพ์แตกเสียทุกครั้งในที่สุดก็มีชายชราแปลกหน้านุ่งขาวห่มขาวมา
ช่วยทา จึงสาเร็จเรียบร้อยสมปรารถนาเมื่อสร้างพระพุทธรูปเสร็จแล้ว พระเจ้าติโลกราชก็ทรงจัดให้มี
การสวดปริตถมงคล และจัดให้มีงานมหกรรมเฉลิมฉลองทาบุญอย่างมโหฬารส่วนชายชรานั้นก็หาย
สาบสูญไปไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลย ชาวเมืองต่างโจษขานกันว่าเป็นเทพยดาแปลงกายลงมาช่วย จึงได้
ขนานพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระพุทธรูปทองทิพย์ หรือ พระเจ้าทองทิพย์ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
และพระเจ้าติโลกราชได้ทรงโปรดฯให้ขุดบ่อน้า เพื่อนามาใช้สอยระหว่างการหล่อสร้างพระเจ้าทอง
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ทิพย์และเพื่อนาน้าประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยสร้างขึ้นบริเวณหน้าวิหาร ซึ่งอยู่ในแนว
ตรงกั บเบื้อ งหน้ าพระพักตร์ ตามระดับ การทอดสายพระเนตรขององค์พระเจ้าทองทิ พย์ นั บเป็ น
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง บ่ อ น้ า ทิ พ ย์ ข อ ง วั ด ส ว น ต า ล ที่ โ ด เ ด่ น ก ว่ า วั ด อื่ น ใ ด ใ น ล้ า น น า ใ น ส มั ย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก่อนปี พ.ศ.2475 ทางราชการเมืองน่านนาน้าศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้าทิพย์ไปใช้ใน
งานถือน้าพิพัฒน์สัตยา (โองการแช่งน้า) โดยนาเอาศาตราวุธต่างๆ เช่น หอก มีด ดาบ มาแช่น้า
ศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้าทิพย์ แล้วให้ข้าราชการและประชาชนดื่ม จึงทาให้ชาวเมืองยึดถือความซื่ อสัตย์
สุจริตต่อชาติบ้านเมืองเป็นพื้นฐาน
เจดีย์วัดสวนตาลองค์เดิม เป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัย ต่อมา พระเจ้าสุริยพงษ์ผริต
เดชฯ พระเจ้าน่าน โปรดให้บูรณะ ขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2457 ได้แก้ไขรูปทรงเป็นเจดีย์ยอดปรางค์ ดังที่
เห็นในปัจจุบันจากรูปถ่ายเก่าเข้าใจว่า ส่วนฐานเป็นฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมซ้อนกัน รองรับเรือน
ธาตุย่อเก็จ ซึ่งยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วนยอดเป็นพุ่มข้าวบิณฑ์ มีปล้องไฉน และปลียอด ตาม
แบบเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ศิลปะสุโขทัย (สานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดน่าน, 2557)

รูปภาพที่ 22: ร้านขายของสองข้างทางถนนสุมนเทวราช
ถนนสุมนเทวราช ชมร้านค้าสองข้างทาง
ถนนสุมนเทวราชถือเป็นถนนเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน โดยสองข้างทางมีร้านค้าขายสินค้า
พื้นเมืองของจังหวัดน่าน รวมถึงโรงแรม ที่พัก และธนาคาร อยู่สองข้างทาง โดยทุกๆ วันเสาร์ตั้งแต่
เวลา 17.00 น. - 21.00 น. บนถนนเส้นนี้ตั้งแต่หน้าบริเวณวัดหัวเวียงใต้ยาวไปจนถึง ธนาคารกรุงไทย
สาขาน่าน ชุมชนวัดหัวเวียงใต้ ได้จัดให้มีถนนคนเดิน โดยขายสินค้าหัตถกรรม อาหาร และสินค้า
พื้นเมืองของชาวน่าน
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รูปภาพที่ 23: วัดหัวเวียงใต้
วัดหัวเวียงใต้
วัดหัวเวียงใต้อายุกว่า 273 ปี เป็นวัดเก่าแก่ ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนหลังคาทรงมะลิลา ซึ่งเคย
รุ่งเรืองในอดีต มีพระประธานเป็นปูนปั้นศิลปะแบบพม่าหน้าตัก 6 ศอก สูง 8 ศอก โดยหม่องส่า หรือ
นายหม่อง วงศ์เครื่อง ชาวพม่า พ่อค้าไม้ สร้างถวายซึ่งในจังหวัดน่าน เหลืออยู่แค่ 2 วัด ที่วัดหัวเวียง
ใต้ และวัดกู่ค่า และกาแพงวัดนี้มีอายุกว่า 160 ปี มีรูปพญานาค 2 ตัว เลื้อยอยู่บนกาแพง (สานักงาน
พระพุทธศาสนา จังหวัดน่าน, 2557)

รูปภาพที่ 24: โรงแรมพูคาน่านฟ้า

รูปภาพที่ 25: โรงแรมพูคาน่านฟ้า
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โรงแรมพูคาน่านฟ้า
โรงแรมพูคาน่านฟ้า ความโดดเด่นของโรงแรมไม้ทั้งหลัง ศิลปะล้านนาโดยในอดีตได้มีชาวจีน
เชื้อสายไหหลาได้สร้างโรงแรมไม้เล็กๆสองชั้นขึ้นมาบนที่ดิน 76 ตารางวา ถนนสุมนเทวราช ในอาเภอ
เมืองน่าน ให้ชื่อว่าโรงแรม “นั่ม เส่ง เฮ็ง” และช่วงเวลาต่อมาได้เปลี่ยนเจ้าของกิจการมาเรื่อยๆ
กระทั่งในปีพ.ศ. 2498 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมน่านฟ้า และทาการซ่อมแซมปรับเปลี่ยนให้เป็นอาคาร
สามชั้น โดยใช้ไม้หมดทั้งหลัง มีห้องพัก 14 ห้อง โดยไม้ที่นามาก่อสร้างเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็งรัง
ไม้แดง และไม้ประดู่ ส่วนประตูหน้าต่างทาด้วยไม้สักทั้งหมด ปัจจุบันโรงแรมได้ถูกปรับปรุงและ
เปลี่ยนชื่อเป็น โรงแรม “พูคาน่านฟ้า” (โรงแรมพูคาน่านฟ้า จังหวัดน่าน, 2557)

รูปภาพที่ 26: วัดช้างค้าวรวิหาร

รูปภาพที่ 27: วัดช้างค้าวรวิหาร
วัดช้างค้าวรวิหารพระอารามหลวง (หรือวัดหลวงกลางเวียงที่มีหอไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย)
วัดช้างค้าวรวิหาร พระอารามหลวง เดิมเรียก “วัดหลวง” หรือ “วัดหลวงกลางเวียง” สร้าง
ขึ้นในสมัยเจ้าปู่เข็ง พ.ศ. 1949 เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สาหรับเจ้าผู้ครองนครน่านใช้เป็นสถานที่
ประกอบพิธีสาคัญทางพระพุทธศาสนาและพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 75 ซึ่งถูก
ค้นพบภายในวัดกล่าวว่า “พญาพลเทพฤาชัย” เจ้าเมืองน่านได้ปฏิสังขรณ์บูรณะวิหารหลวงเมื่อ พ.ศ.
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2091ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุช้างค้านี้ สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย อาทิ
เจดีย์ทรงลังกา (ทรงระฆัง) รอบฐานองค์พระเจดีย์ก่ออิฐถือปูนและปั้นเป็นรูปช้างครึ่ งตัว ด้านละ 5
เชือก และที่มุมทั้งสี่อีก4 เชือก ดูคล้ายจะเอาหลังหนุน หรือ “ค้า” องค์เจดีย์ไว้ ลักษณะคล้ายวัดช้าง
ล้อม จังหวัดสุโขทัย และภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปสาริดยืนปางประธานอภัย อายุราวครึ่ง
หลังพุทธศตวรรษที่ 19 ตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปราย มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปปางประทานอภัยที่
วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย พระประธานเป็นปูนปั้นขนาดใหญ่ศิลปะเชียงแสน ฝีมือสกุลช่างน่านที่มี
พุทธลักษณะงดงามยิ่งของเมืองน่าน (สานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดน่าน, 2557)

รูปภาพที่ 28: วัดภูมินทร์

รูปภาพที่ 29: พระทรงจัตุรมุข

รูปภาพที่ 30: ภาพจิตกรรมฝาผนัง (ปู่ม่าน ย่าม่าน)
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วัดภูมินทร์ (วัดทรงจัตุรมุขแห่งเดียวในประเทศไทยและภาพจิตรกรรมฝาพนังอันเลื่องชื่อ)
วัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวง อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ตามพงศาวดารของ
เมืองน่าน พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองนครน่านได้สร้าง วัดภูมินทร์ ขึ้นหลังจากที่ครองนคร
น่านได้ 6 ปี เมื่อ พ.ศ. 2139 มีปรากฏในคัมภีร์เมืองเหนือว่าเดิมชื่อ“วัดพรหมมินทร์”แต่ตอนหลังชื่อ
วัดได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็นวัดภูมินทร์จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศ
ไทยที่ ดูคล้ ายตั้งอยู่บนหลั งพญานาค 2 ตัว อาคารนี้เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหารและพระเจดีย์
ประธาน โดยใช้อาคารในแนวตะวันออก-ตะวันตกเป็นพระวิหาร และอาคารแนวเหนื อ-ใต้ เป็นพระ
อุโบสถ รัฐบาลไทยเคยพิมพ์รูปวัดภูมินทร์ในธนบัตรใบละ 1 บาท ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และ
เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จาลองพระวิหารหลังนี้ไว้ด้วย
สามร้อยปีต่อมา วัดภูมินทร์ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เมื่อ พ.ศ.
2510 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) ใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี จิตรกรรมฝาผนังในวิหารหลวงก็เขียนขึ้น
ในช่ ว งนี้ ภาพจิ ต รกรรมหรื อ “ฮู บ แต้ ม ” ในวั ด ภู มิ น ทร์ เ ป็ น ชาดกในพุ ท ธศาสนาแต่ ถ้ า พิ จ ารณา
รายละเอียดของวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั้น มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพเช่น ภาพธรรมเนียมการ
อยู่ข่วง ของชาวไทลื้อ พ่อแม่ จะอนุญาตให้หนุ่มสาวพบปะกันที่ชานบ้านในเวลาค่า ขณะหญิงสาว
กาลังปั่นฝ้าย หรือ “อยู่ข่วง” หากสาวเจ้าตกลงปลงใจด้วยก็จะจัดพิธีแต่งงาน หรือที่เรียกว่า “เอาคา
ไปป่องกั๋น” หรือเป็นทองแผ่นเดียวกัน การค้าขายแลกเปลี่ยนในชุมชน ภาพชาวพื้นเมื อง ซึ่งอาจเป็น
ชาวเขา “เป๊อะ” ของป่าบนศรีษะ เพื่อนามาแลกเปลี่ยนกับคนเมือง ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน ภาพนี้ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์ มีการใช้สีแดง ฟ้าดา น้าตาลเข้มเป็นปื้นใหญ่ๆ
คล้ายภาพสมัยใหม่ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองน่าน หญิงสาวกาลั งทอผ้าด้วยกี่พื้นเมือง นอกชานมี
เรือนเล็กๆ ตั้งหม้อน้าดินเผาที่เรียกว่า “ร้านน้า” ส่วนชายหนุ่มไว้ผมทรงหลักแจวหรือทรงมหาดไทย
แสดงให้เห็นอิทธิพลตะวันตกที่เข้ามาผสมผสานในวิถีพื้นเมืองน่าน ภาพชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาเมือง
น่านช่วงรัชกาลที่ 5 ทรงผม และเครื่องแต่ง กายของผู้หญิงเป็นรูปแบบเดียวกับที่กาลังเป็นที่นิยมใน
ยุโรปขณะนั้น (สานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดน่าน, 2557)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรรวี กันเงิน (2550) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ
พิจารณารายด้านได้แก่ 1) ด้านการประชาสัมพันธ์ 2) ด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ 3) ด้าน
ระยะทาง 4) ด้านที่พัก 5) ด้านความปลอดภัย 6) ด้านร้านจาหน่ายอาหาร 7) ด้านสถานที่จาหน่าย
ของที่ระลึก ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง
3. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ
จาแนกตามสถานที่พักและการพักค้างแรมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อจาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา
รายได้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จานวนครั้งในการเดินทาง ลักษณะในการท่องเที่ยว รูปแบบในการ
ท่องเที่ยว การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จานวนคืนในการพักและภูมิลาเนา พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ทิพาพร โพธิ์ศรี (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยในการใช้บริการการ
ท่องเที่ยวแบบเช้าไป-เย็นกลับของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการท่องเที่ยวแบบเช้าไป-เย็นกลับของการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านการ
บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านการยอมรับคุณภาพของการบริการ อยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก นักท่องเที่ยวชายและหญิงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การท่องเที่ยวไม่แตกต่างอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวใน
ด้านช่วงอายุ อาชีพและสถานภาพสมรส ปรากฏว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่างกันมีความพึงพอใจที่มี
ต่อภาพรวมของการให้บริการการท่องเที่ยวแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น
ด้านบริการนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการให้บริการการท่องเที่ยว
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านความ
ปลอดภัย และด้านการยอมรับคุณภาพของการบริการ นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการให้บริการการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พงศ์ธวัช ศรีจานอง (2553) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่ อ กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค ร ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วในกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
อาสาสมัครทั้ง 4 กิจกรรม คือ1) กิจกรรมล่องเรือเก็บขยะในลาคลอง 2) กิจกรรมสร้างแนวกันไฟ 3)
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 4) กิจกรรมอาสาสร้างบ้านดินมีความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมใน
รูปแบบท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่ในระดับมาก และนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสูงกว่าความพึงพอใจทั้ง 4 กิจกรรม
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ณวิทย์ อ่องแสวงชัยและคณะ (2555) ศึกษาเรื่องทรัพยากรด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม
ในเขตเทศบาลเมืองน่านเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ทรัพยากรใน
ด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองน่านทั้งสิ้น 378 หน่วยโดยแบ่งเป็นทรัพยากร
ทางด้านสถาปัตยกรรม 200 หน่วยทางด้านวัฒนธรรม 178 หน่วยและศักยภาพของชุมชนในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงบางชุมชนที่มีศักยภาพอยู่ในระดับดี
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่อยู่ ภายในเขตใจเมือง เช่น ชุมชนภูมินทร์ – ท่าลี่ ชุมชนมิ่งเมือง และชุมชน
พญาภู การศึกษาพบทรัพยากรจานวนมากซึ่งมีคุณค่าในเชิงศิลปะและประวัติศาสตร์แต่ยังไม่เป็นที่
รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป เช่น พิพิธภัณฑ์ ชุมชนพระไม้ในวิหารวัดต่างๆ ที่พักอาศัยที่สร้างด้วย
ไม้ ใ นชุ ม ชนทางตอนเหนื อ ของเขตเทศบาล ในขณะที่ มี ท รั พ ยากรบางประเภทที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ของ
นักท่องเที่ยวแต่มีนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังน้อยเนื่องจากสภาพแวดล้อมของสถานที่ยัง
ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพียงพอ เช่น แนวกาแพง
เมืองที่ได้รับการบูรณะทางตอนเหนือของใจเมือง แนวคูเมืองของเวียงเหนือ พื้นที่สาธารณะริมฝั่ง
แม่น้าน่าน ทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้มักจะพบอยู่ในประเพณี การละเล่นและภูมิปัญญาพื้นถิ่น ในตัวบุ
คลซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นที่รู้จักกันในวงแคบ เช่น ฟ้อนแง้น ฟ้อนมองเชิง และการแกะสลักพระไม้ เป็นต้น
ลักษณะของโครงสร้างของเมืองน่านที่มีลักษณะพื้นที่แคบยาวขนานไปตามทิศตะวันตกของ
เมือง โดยมีเขตเมืองเก่าอยู่ทางด้านใต้ซึ่งเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นการเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่
สาคัญที่มีชื่อเสียงของเมืองน่าน ในบริเวณใจเมืองก่อนที่จะเริ่มเดินทางไปเยี่ยมชมทรัพยากรอื่นๆใน
ชุมชนต่อไป ทางด้านทิศเหนือของเมือง ดังนั้นการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จะมี
ทิศทางในการขยายตัวจากด้านทิศใต้ไปยังทิศเหนือมากขึ้นเรื่อยๆ ควรที่จะพิจารณาการท่องเที่ยวที่
เป็นวนรอบ ซึ่งสามารถสร้างเส้นทางวนรอบได้ตามระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวมีและความสนใจเฉพาะ
บุคคลในทรัพยากรประเภทต่างๆ นอกเหนือจากตัวทรัพยากรเองแล้วสภาพแวดล้อมโดยรอบของ
ทรัพยากรของเมืองและของชุมชนเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแล เพราะนอกเหนือจากการ
เยี่ยมชมสถานที่และทรัพยากรแต่ละแห่งแล้ว นักท่ องเที่ยวยังต้องเดินทางไปมาเพื่อพักผ่อนทาน
อาหารซื้อ ของที่ระลึก และเยี่ยมชมสภาพทั่วไปของเมือง การเดินทางไปมาจึงเกิดขึ้นดังนั้นสภาพภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามภายในเขตชุมชนและเมือง จึงสมควรได้รับการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งเมืองน่านมีทรัพยากร
ต้นทุนที่สามารถพัฒนาให้เกิดภูมิทั ศน์ที่สวยงามได้ในหลายๆจุด เช่น บริเวณตามแนวกาแพงเมือง
และคูเมืองเก่าต่างๆ มุมมององค์พระเจดีย์วัดสวนตาลตามแนวถนนผากอง และพื้นที่ของเมืองตามริม
ฝั่งแม่น้าน่าน สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ การจัดให้มีคนกลาง
โดยสมควรมาจากคนในชุมชนซึ่ งคนกลางดังกล่าวจะทาหน้าที่ประสานงานเชื่อมโยงความร่วมมือใน
การดาเนินงานระหว่างคนในชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าประสงค์ในการทางานที่แตกต่างกันเข้า
ด้วยกัน เพื่อยังประโยชน์ในการใช้สอยทรัพยากรให้เกิดกับชุมชนมากที่สุด
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Lumsdon (2006) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ องค์ประกอบที่มีผลต่อการออกแบบการให้บริการรถ
นาเที่ยวชมเมืองในเขตอุทยาน จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเลือกใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการ
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวมากกว่ารถสาธารณะ ซึ่งยังไม่ครอบคลุม ถึงแม้ว่ารัฐบาลอังกฤษจะมีนโยบาย
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้น เพื่อลดปัญหาในด้านต่างๆที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการศึกษาโดยการใช้การสัมภาษณ์ผู้ที่ มีประสบการณ์ใน
การออกแบบรถประจาทางที่มีจุดประสงค์ในการท่องเที่ยว วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการลูกบอลหิมะ
(snowball) หรื อ การขอความช่ ว ยเหลื อ จากผู้ สั ม ภาษณ์ ใ ห้ ท าการแนะน าผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ เ คยมี
ประสบการณ์อ อกแบบรถท่ อ งเที่ ยวชมเมื อง โดยได้ทาการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ ยวชาญทั้ งหมด 51 คน
สัมภาษณ์โดยการตั้งคาถามและทาการบันทึกคาตอบลงในสมุดบันทึก พร้อมทาการบันทึกเสียงใน
ระหว่างที่ทาการสัมภาษณ์ โดยแยกคาถามออกเป็น 7 กลุ่ม คือ 1) การออกแบบการเข้าถึงสถานที่ 2)
การจัดการระบบจราจร 3) การเวนคืนที่ดิน 4) การพัฒนาขยายการตลาด 5) มาตรฐานการออกแบบ
6) การบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยว 7) การจับมือทางธุรกิจ ผลจากการศึกษาพบกว่าตัวแปรที่มีผลต่อ
การออกแบบรถท่องเที่ยวชมเมืองคือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลเชิงลึก ความปลอดภัยส่วนบุคคล
และความน่าเชื่อถือของรถท่องเที่ยวชมเมือง แต่ยังมีบางตัวแปรที่ยังไม่ได้ทาการศึก ษา เช่น ความไม่
แน่นอนเรื่องเวลา การเดินทางร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก เป็นต้น งานวิจัยเรื่องนี้ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวภายในประเทศอังกฤษเป็นหลัก
Dalton (2011) ได้ ศึ ก ษาถึ ง กรอบการพั ฒ นาภายใต้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม จาก
การศึกษาพบว่า ภายใต้กรอบการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้น การวิจัยจะประสบผลสาเร็จต้องมาจาก
การศึกษาภายใต้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และธรรมชาติควบคู่กันไป โดยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 1) เข้าใจธรรมชาติของการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) เข้าใจองค์ประกอบ ส่วนประกอบ ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่าง
ชัดเจน 3) สร้างกรอบแนวคิดภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อเพิ่มจุดสนใจให้แก่การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
Atherton (2011) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ รถรางหมายเลข 7 สู่สวรรค์: การวิเคราะห์วัฒนธรรม
ของรถรางที่มีต่อการดารงชีวิต จากการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องระหว่าง
รถรางกับผู้คน และ รถรางกับเมือง ซึ่งจากการทดลองใช้บริการเองเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์สามารถ
มองเห็นภาพชัดเจนขึ้น และพยายามตั้งคาถามขึ้นมา โดยสรุปได้ดังนี้ การเดินทางด้วยรถรางช่วยให้
เห็นทัศนียภาพรอบๆ ได้ชัดเจนกว่า เนื่องด้วยความเร็วที่ใช้ในการวิ่งที่คงที่ ก่อให้เกิดความปลอดภัย
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สูง รถรางสามารถเข้าถึงสถานที่ อาทิ แหล่งซื้อสินค้า ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว โดยรถรางจะจอด
ยังบริเวณขอบถนนที่สามารถเดินเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้ทันที รวมถึงรถรางจะไม่วิ่งออกนอก
เส้นทาง เพราะรถรางจะต้องมีรางเฉพาะในการเคลื่อนที่เท่านั้น ดังนั้นการออกนอกเส้นทางจึงเป็นสิ่ง
ที่เป็นไปได้ยากมากสาหรับรถราง
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ความคาดหวัง

- Product
- Price
- Place
- Promotion
- People
- Physical environment
- Process
(Lovelock & Wirtz, 2007)

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ รถรางที่จดั โดย
เทศบาลเมือง จังหวัดน่าน

ความพึงพอใจ

-

Product
Price
Place
Promotion
People
Physical environment
Process
(Lovelock & Wirtz, 2007)

รูปภาพที่ 31: แสดงภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดย
เทศบาลเมือง จังหวัดน่านโดยผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. ขั้นตอนการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (อัศวิน แสงพิกุล, 2556) คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) แบ่งออกเป็นสองลักษณะตามแหล่งข้อมูลคือ
1.1 ข้ อ มู ล บริ บ ทและสภาพของท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมในพื้ น ที่ และข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อการประเมินศักยภาพของพื้นที่ ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1.2 ข้ อ มู ล บริ บ ทพื้ น ที่ ข้ อ มู ล ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ข้ อ มู ล การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลปัญหาการท่องเที่ยว ข้อมูลการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม
ไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบ
กิ จ กรรมรถรางน าเที่ ย วเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม ซึ่ ง ได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยโดยใช้
แบบสอบถาม
2. ข้อมู ล ทุ ติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อ มูลเสริมการประกอบวิจัยหรือข้อมูลอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยในการใช้บริก ารการท่องเที่ยว
แบบเช้าไป-เย็นกลับของการรถไฟแห่งประเทศไทยของ (ทิพาพร โพธิ์ศรี, 2550) ซึ่งเป็นเอกสารทาง
วิชาการวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยเรื่องทรัพยากรด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
เมืองน่านเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ณวิทย์ อ่องแสวงชัยและคณะ, 2555) อนุสาร
อ.ส.ท นิ ต ยสารเพลสแอนด์ ไ พรซ์ (Places & Prices) หรื อ thai.tourismthailand.org ซึ่ ง เป็ น
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บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต เป็นต้น โดยข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเมื่อนามาวิเคราะห์ร่วมกัน
จะทาให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือเหมาะสมต่อการนาไปใช้เป็นอย่างยิ่ง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งเพศชายและหญิงที่มาใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้
รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน สามารถระบุจานวนของประชาการที่แน่นอนได้ตามข้อมู ล
สถิ ติ จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด น่ า นปี 2556 มี จ านวนทั้ ง สิ้ น
100,356 คน (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน, 2556) โดยได้ทาการกาหนดขนาดของการวิจัย
ครั้งนี้ ด้วยการใช้สูตรในการคานวณ เนื่องด้วยทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (Finite Population)
ตามวิธีของยามาเน (Yamane, 1973) โดยมีระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรือ
ระดับความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95
สูตร

n

=

N
1+Ne2
เมื่อ n
=
จานวนคน
N
=
ขนาดของประชากร
e
=
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
เมื่ อแทนค่าในสู ตรข้างต้น ด้วยขนาดประชากร 100,356คน ขนาดที่ได้ จากการคานวณ
เท่ากับ
n

=

100,356
1+ 100,356(0.05) 2
n
= 398.41
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่คานวณได้เท่ากับ 398 แต่เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและสามารถแทนทุกส่วนประชากรได้
ผู้วิจัยจึงเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสาหรั บการวิจัยครั้งนี้
เท่ากับ 400 คน
1. วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดังนี้
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1.1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณา
จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัด
โดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
1.2 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเป็น
การเก็บตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความเต็มใจและยินดี ให้ข้อมูลโดยทา
การแจกแบบสอบถามจนครบ 400 คน
2. เกณฑ์การคัดเข้าและคัดออก
เกณฑ์การคัดเข้า
1. ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง
2. ผู้ที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
3. ผู้มีส่วนร่วมที่สมัครใจและพร้อมให้ความร่วมมือในการวิจัย
เกณฑ์การคัดออก
1. ผู้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้ มีรูปแบบในการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามที่
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวัง และความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง
จังหวัดน่าน ความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง
จังหวัดน่าน รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้
แบบสอบถาม (Questionnaires) มีทั้งหมด 4 ส่วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประวัติในการท่องเที่ยวด้วยรถราง (ภายใน 1 ปี) และถิ่นที่อยู่/พานัก
ลักษณะคาถามเป็นคาถามแบบเลือกตอบจานวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยมี
เกณฑ์การเลือกตอบและให้น้าหนักคะแนนดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจน้อย
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ระดับ 3 หมายถึง ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจมาก
ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ระดับชั้นใช้สูตรการคานวณช่วงกว้างของอันตรภาคชั้นดังนี้
(วิเชียร เกตุสิงห์, 2538)
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด –ข้อมูลที่มีค่าต่าสุด
จานวนชั้น
= 5–1
5
= 0.8
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของค่าคะแนนได้ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แสดงว่าระดับความคาดหวังและความพึงพอใจน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แสดงว่าระดับความคาดหวังและความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แสดงว่าระดับความคาดหวังและความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แสดงว่าระดับความคาดหวังและความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แสดงว่าระดับความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวั ดน่าน โดยมีเกณฑ์การเลือกตอบ
และให้น้าหนักคะแนนดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นน้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นน้อย
ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นมาก
ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นมากที่สุด
ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ระดับชั้นใช้สูตรการคานวณช่วงกว้างของอันตรภาคชั้นดังนี้
(วิเชียร เกตุสิงห์, 2538)
ความกว้างของอันตรภาคชั้น
= ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่าสุด
จานวนชั้น
= 5–1
5
=

0.8
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จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของค่าคะแนนได้ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.80 แสดงว่าระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
1.81 – 2.60 แสดงว่าระดับความคิดเห็นน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แสดงว่าระดับความคิดเห็นปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แสดงว่าระดับความคิดเห็นมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แสดงว่าระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแบบปลายเปิด
เมื่อทาการสร้างแบบสอบถามเสร็จ นาแบบสอบถามดังกล่าวทาการปรับปรุงและแก้ไข โดย
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาค่าความตรงของแบบสอบถามด้วยวิธีการตรวจสอบ
หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค่าคาถามกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ (IOC, Index of Item Objective Congruence) เพื่ อ น ามาพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ความถูกต้อง ความชัดเจน และความเหมาะสมในเนื้อหา โดยค่าที่ได้ต้องมีค่าใกล้เคียง 1 มากที่สุด
โดยผู้วิจัยได้กาหนดค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.6 ขึ้นไป เพราะถือว่าค่าที่ได้เพียงพอและเป็นที่ยอมรับ
ทางสถิติ (สิทธิ์ ธีรสรณ์ , 2552) หลังจากนั้นนาแบบสอบถามไปปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ก่อน
ทดลองใช้ ซึ่งแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้จัดทานี้ หลังจากที่ได้นาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญได้ ทาการตรวจสอบ
พบว่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ 0.84 ซึ่งถือว่าเพียงพอ และข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การจัดทางานวิจัยในครั้งนี้
หลั งการปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนนาไปทดลองใช้ (Try out) กับนักท่องเที่ยวที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถาม เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach's alpha coefficient) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดความเที่ยง หรือความสอดคล้องภายใน โดยผู้วิจัย
กาหนดค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 0.7 ขึ้นไป เพราะถือว่าค่าที่ได้เพียงพอและเป็นที่ยอมรับทางสถิติ (ยุทธ
ไกยวรรณ์ และกุสุมา ผลพรม, 2553) หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่ได้ปรับตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด 30 ชุดไปทาการทดลองใช้กับผู้ใช้บริการรถรางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใน
บริเวณศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ทาการเก็บข้อมูล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. และได้นามาหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค พบว่า แบบทดสอบดังกล่าว
มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 0.86 ถือว่าเป็นค่าที่เพียงพอและเป็นที่ยอมรับทางสถิติ
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ขั้นตอนการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ติดต่อและได้รับอนุญาตจาก ผู้อานวยการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดน่านเพื่อ
เก็บข้อมูลแล้ว โดย ผู้วิจัยได้ทาการแจกแบบสอบถามจานวน 400 ชุดกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามา
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดย
แจกแบบสอบถามให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งกรอกข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง (Self-Administer Questionnaire)
หลังจากที่นักท่องเที่ยวใช้บริการรถรางเสร็จสิ้นแล้วและรอรั บแบบสอบถามกลับทันทีที่กลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย โดยใช้เวลาในการเก็บแบบสอบถามตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน
มีนาคม โดยทาการเก็บในระหว่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จานวน 50 คน เนื่องจากเป็นวันธรรมดา มี
นักท่องเที่ยวมาใช้บริการน้อยกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ ทางเทศบาลจึงให้บริการรถรางในการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในวันธรรมดาวันละ 1 ช่วงเวลา คือ ช่วงบ่าย (15.30-16.15 น.) และเก็บข้อมูลวัน
เสาร์-อาทิตย์ จานวน 50 คน โดยเก็บเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงเช้า (10.30-11.15น.) และช่วงบ่าย
(15.30-16.15 น.) เนื่องจากวันเสาร์ และอาทิตย์เป็นวันที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามาก ทางเทศบาล
จึงให้บริการรถรางในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวันละ 2 รอบ โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดทาข้อมูลในงานวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
ที่ได้จากการออกเก็บข้อมูล โดยแยกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วมาลงรหัสสาหรับ
ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
3. การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติในการทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสถิติสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
(Multiple Linear Regression) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพี ยร์สัน (Pearson Correlation)
ทดสอบสมมุติฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
1. การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เป็ น การค านวณ
ค่าสถิติพื้นฐาน แสดงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูล
ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
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ท่อ งเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรมโดยใช้ ร ถรางที่ จัด โดยเทศบาลเมื อ ง จั ง หวัด น่ า น และความคิ ด เห็ น ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ผู้วิจัยใช้สถิติทดสอบ
สมมติฐานคือ สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดยตั้งระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติไว้ที่ 0.01 โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์นเี้ พื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
3. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ความคาดหวังและความพึงพอใจมีผลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ดังนั้นในการทดสอบ
สมมติฐานใช้การวิเคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) จะ
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง -1  r  1 โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์
ข้อที่ 2
การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) ว่าตัวแปร 2
ตัวนั้นมีความสัมพันธ์หรือไม่ ระดับใด และสัมพันธ์กันอย่างไร แต่จะไม่แปลว่าตัวแปรหนึ่งเป็นสาเหตุ
ของอีกตัวแปรหนึ่งหรือตัวแปร 2 ตัวนั้นเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน
1) ค่า r เป็นลบแสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามคือถ้า X เพิ่ม Y จะ
ลดถ้า X ลด Y จะเพิ่ม
2) ค่า r เป็นบวกแสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันคือถ้า X เพิ่ม Y
จะเพิ่มถ้า X ลด Y จะลดลงด้วย
3) ค่ า r เข้ า ใกล้ 1 หมายถึ ง X และ Y มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น และมี
ความสัมพันธ์กันมาก
4) ค่ า r เข้ า ใกล้ -1 หมายถึ ง X และ Y มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางตรงข้ า มและมี
ความสัมพันธ์กันมาก
5) ค่า r = 0 หมายถึง X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย
6) ค่า r เข้าใกล้ = 0 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย

การอ่านความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (สากล จริยวิทยานนท์, 2542)
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
0.81 – 1.00
0.61 – 0.80
0.41 – 0.60
0.21 – 0.40
0.01 – 0.20

ระดับความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์สูง
มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง
มีความสัมพันธ์ปานกลาง
มีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่า
มีความสัมพันธ์ต่า
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง
จังหวัดน่าน และความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน สาหรับการนาเสนอผล
การวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้นาเสนอเป็นขั้นตอนต่างๆ ตามลาดับดังนี้
สัญลักษณ์และอักษรย่อในการนาเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อความเข้าใจ ความ
สะดวกในการวิเคราะห์ และการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ครั้งนี้กาหนดไว้ที่ระดับ 0.01
n
แทน จานวนประชากรในกลุ่มตัวอย่าง
ˉx
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
SD
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
B
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบ
Beta
แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน
R2
แทน ค่าสัมประสิทธ์การทานายพหุ หรือค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุ
F-value แทน ความน่าจะเป็นสาหรับบอกค่านัยสาคัญทางสถิติ
t
แทน ค่าที่ใช้พิจารณา t-Distribution
sig
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
**
แทน นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Pearson Correlation แทน สถิติทดสอบความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยถึงความคาดหวังและความพึง
พอใจที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน จานวน 400
คน นามาวิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบของตารางและการอธิบายประกอบ โดยแบ่งออกเป็น 6
ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
ตอนที่ 5 ผลการแจกแจงความถี่ข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน
ตอนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน โดยจาแนกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประวัติการท่องเที่ยวด้วยรถราง (ภายใน1 ปี) และ
ถิ่นที่อยู่/พานัก ด้วยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

นักท่องเที่ยวชาวไทย
จานวน
ร้อยละ

1. เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม

173
227
400

43.20
56.80
100.00
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. อายุ
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต
รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป
พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
อื่นๆ
รวม
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,000 บาท หรือต่ากว่า
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
ตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป
รวม

นักท่องเที่ยวชาวไทย
จานวน
ร้อยละ
225
98
51
20
6
400

56.2
24.5
12.8
5.0
1.5
100.00

109
274
17
400

27.3
68.5
4.2
100.00

111
67
0
183
39
0
400

27.7
16.8
0
45.7
9.8
0
100.00

3
174
123
100
400

0.8
43.5
30.7
25.0
100.00
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
6. ประวัติในการท่องเที่ยวด้วยรถราง (ภายใน 1 ปี)
เที่ยวครั้งแรก
2-3 ครั้ง
4-6 ครั้ง
มากกว่า 7 ครั้ง
รวม
7. ถิ่นที่อยู่ / พานัก
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
กรุงเทพมหานคร
อื่นๆ
รวม

นักท่องเที่ยวชาวไทย
จานวน
ร้อยละ
272
126
2
0
400

68.0
31.5
0.5
0
100.00

51
28
18
40
18
39
206
0
400

12.7
7
4.5
10
4.5
9.8
51.5
0
100.00

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 227 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.80 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.20 โดยมีอายุ
ในช่วง 20-29 ปี มากที่สุด จานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.20 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 30-39 ปี
จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 อายุระหว่าง 40-49 ปี จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ12.80
อายุระหว่าง 50-59 ปี จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ12.80 ที่เหลือคือ อายุสูงกว่า 60 ปี จานวน 6
คน คิดเป็นร้อยละ 1.50
ในด้านระดับการศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี จานวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ
68.50 รองลงมา คือ ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 ที่เหลือคือ สูงกว่า
ปริญญาตรี จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2
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ในด้านอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7
รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 รับราชการ/เจ้าหน้าที่
ของรัฐ จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 ที่เหลือคือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จานวน 39
คน คิดเป็นร้อยละ 9.80
ในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จานวน
174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 รองลงมาคือ รายได้ 20,001-30,000 บาท จานวน 123 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.70 รายได้มากกว่า 30,001 บาท จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ที่เหลือคือ
รายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80
ในด้านประวัติในการท่องเที่ยวด้วยรถราง (ภายใน 1 ปี) ส่วนใหญ่เที่ยวครั้งแรก จานวน 272
คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมาคือ 2-3 ครั้ง จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ที่เหลือคือ
เที่ยว 4-6 ครั้ง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50
ในด้านถิ่นที่อยู่/พานัก ส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพมหานคร จานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50
รองลงมาคือ ภาคเหนือ จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 40
คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ภาคตะวันออก จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 ภาคกลาง จานวน
28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ที่เหลือคือภาคตะวันตก จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และ
ภาคใต้ จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยรวม ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (xˉ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยรวม
ความคาดหวัง
(n = 400)
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด
จาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ
รวม

ˉx

S.D.

ระดับความคาดหวัง

4.98
4.99

0.05
0.07

มากที่สุด
มากที่สุด

4.98

0.07

มากที่สุด

4.98
4.98
4.97
4.97
4.97

0.09
0.08
0.10
0.09
0.36

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 แสดงผลค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคาดหวั ง ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน โดยรวม ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความคาดหวังโดยรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด (xˉ= 4.97, S.D.= 0.36) เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ ความคาดหวั ง รายด้ า นพบว่ า ความ
คาดหวั งอยู่ ใ นระดั บคาดหวัง มากที่สุ ดทั้ ง 7 ด้ าน คือ ด้ านราคา (xˉ= 4.99, S.D.= 0.07) ด้ านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด (xˉ= 4.98, S.D.= 0.09) ด้ า นบุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร (xˉ=4.98, S.D.= 0.08) ด้ า น
ช่องทางการจัดจาหน่าย (xˉ=4.98, S.D.= 0.07) ด้านผลิตภัณฑ์ (xˉ= 4.98, S.D.= 0.05) ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ (xˉ= 4.97, S.D.= 0.10) และด้านกระบวนการ (xˉ= 4.97, S.D.= 0.09) ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ด้านผลิตภัณฑ์
ความคาดหวัง
ด้านผลิตภัณฑ์
(n = 400)
1. รถรางมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
2. รถรางมีความสะอาดและมีสภาพเหมาะสมใน
การใช้งาน
3. รถรางมีสภาพใหม่ และได้รับการดูแลอยู่เสมอ
4. รถรางมีจานวนที่นั่งเหมาะสม ไม่แออัดหรือ
เบียดกันจนเกินไป
5. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
6. แหล่ งท่ องเที่ ยวมีความหลากหลายทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
7. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์และคงสภาพ
เดิมไว้
รวม

ˉx

S.D.

4.98

0.20

มากที่สุด

4.97

0.16

มากที่สุด

4.98

0.15

มากที่สุด

4.99

0.11

มากที่สุด

4.99

0.10

มากที่สุด

4.98

0.13

มากที่สุด

4.97

0.16

มากที่สุด

4.98

0.05

มากที่สุด

ระดับความคาดหวัง

จากตารางที่ 3 แสดงผลค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคาดหวั ง ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความคาดหวังด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมอยู่ในระดับคาดหวังมากที่สุดในทุกข้อ (xˉ =4.98, S.D.= 0.05) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยคาดหวังว่ารถรางมี จานวนที่นั่งเหมาะสม ไม่แออัดหรือเบียดกันจนเกินไป
(xˉ =4.99, S.D.= 0.11) ความน่ า สนใจของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (xˉ =4.99, S.D.= 0.10) รถรางมี ค วาม
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว (xˉ =4.98, S.D.= 0.20) รถรางมีสภาพใหม่และได้รับการดูแลอยู่เสมอ (xˉ
=4.98, S.D.= 0.15) แหล่งท่องเที่ ยวมีความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรม (xˉ =4.98, S.D.=
0.13) แหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์และคงสภาพเดิมไว้ (xˉ =4.97, S.D.= 0.16) และรถรางมีความ
สะอาดและมีสภาพเหมาะสมในการใช้งาน (xˉ =4.97, S.D.= 0.16) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ด้านราคา
ความคาดหวัง
ด้านราคา
(n = 400)
1. มีป้ายแสดงราคาชัดเจน
2. ราคาในการใช้บริการเหมาะสม
3. ราคาในการใช้บริการมีความคุ้มค่า
รวม

ˉx

S.D.

ระดับความคาดหวัง

4.98
4.99
4.99
4.99

0.13
0.12
0.10
0.07

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 แสดงผลค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคาดหวั ง ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน ด้านราคา ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความคาดหวังด้านราคา โดยรวมอยู่ใน
ระดับคาดหวังมากที่สุด (xˉ =4.99, S.D.= 0.07) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทยคาดหวังว่า ราคาในการใช้บริการมีความเหมาะสม (xˉ =4.99, S.D.= 0.12) ราคาในการใช้บริการ
มี ค วามคุ้ ม ค่ า (xˉ =4.99, S.D.= 0.10) และมี ป้ า ยแสดงป้ า ยราคาชั ด เจน (xˉ =4.98, S.D.= 0.13)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย
ความคาดหวัง
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(n = 400)
1. สามารถใช้บริการจองหรือซื้อตั๋วล่วงหน้าได้
2. มีบริการให้คาปรึกษาในการซื้อตั๋ว ผ่านช่องทาง
ต่างๆ
3. สถานที่จัดจาหน่ายตั๋วมีความสะดวกสบายในการ
เดินทางมาซื้อ
4. สามารถชาระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ จุดรับ
ชาระบริการ บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ในกรณี
ที่มีการเหมารอบการใช้
รวม

ˉx

S.D. ระดับความคาดหวัง

4.99

0.10

มากที่สุด

4.98

0.15

มากที่สุด

4.98

0.15

มากที่สุด

4.98

0.15

มากที่สุด

4.98

0.07

มากที่สุด

จากตารางที่ 5 แสดงผลค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคาดหวั ง ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความคาดหวังด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ ายโดยรวม อยู่ ในระดับ คาดหวั งมากที่สุ ด (xˉ = 4.98, S.D.= 0.07) โดยเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยคาดหวังที่จะสามารถใช้บริการจองหรือซื้อตั๋วล่วงหน้า
ได้ (xˉ = 4.99, S.D.= 0.10) มีบริการให้คาปรึกษาในการซื้อตั๋ว ผ่านช่องทางต่างๆ (xˉ = 4.98, S.D.=
0.15) สถานที่จัดจาหน่ายตั๋วมีความสะดวกสบายในการเดินทางมาซื้อ (xˉ = 4.98, S.D.= 0.15) และ
สถานที่จัดจาหน่ายตั๋วมีความสะดวกสบายในการเดินทางมาซื้อ (xˉ = 4.98, S.D.= 0.15) ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ด้านการส่งเสริม
การตลาด
ความคาดหวัง
ด้านการส่งเสริมการตลาด
(n = 400)
1. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการ
2. มีส่วนลดในกรณีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นหมู่
คณะ
3. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทางที่รถรางแวะ
จอดให้ชม
รวม

ˉx

S.D.

ระดับความคาดหวัง

4.97

0.17

มากที่สุด

4.98

0.15

มากที่สุด

4.98

0.13

มากที่สุด

4.98

0.09

มากที่สุด

จากตารางที่ 6 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความคาดหวังด้าน
การส่งเสริมการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับคาดหวังมากที่สุด (xˉ = 4.98, S.D.= 0.09) โดยเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยคาดหวังให้ มีส่วนลดในกรณีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นหมู่
คณะ (xˉ = 4.98, S.D.= 0.15) มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทางที่รถราง
แวะจอดให้ชม (xˉ = 4.98, S.D.= 0.13) และมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่นักท่องเที่ยวให้
มาใช้บริการ (xˉ = 4.97, S.D.= 0.17) ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ด้านบุคลากรที่
ให้บริการ
ความคาดหวัง
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
(n = 400)
1. บุคลากรมีความสุภาพในการให้บริการ
2. บุคลากรให้ความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยว
ในการเดินทางท่องเที่ยว
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยาย
ประวัติความเป็นมาต่างๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่แวะชมและสามารถตอบคาถาม
ได้อย่างชัดเจน
4. บุคลากรให้บริการอย่างเป็นมิตร และต้อนรับ
อย่างอบอุ่น
รวม

ˉx

S.D.

ระดับความคาดหวัง

4.97

0.16

มากที่สุด

4.98

0.14

มากที่สุด

4.98

0.15

มากที่สุด

4.98

0.13

มากที่สุด

4.98

0.08

มากที่สุด

จากตารางที่ 7 แสดงผลค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคาดหวั ง ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความคาดหวังด้าน
บุคลากรที่ให้บริการโดยรวม อยู่ในระดับคาดหวังมากที่สุด (xˉ = 4.98, S.D.= 0.08) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยคาดหวังให้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยายประวัติ
ความเป็นมาต่างๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แวะชมและสามารถตอบคาถามได้อย่าง
ชัด เจน (xˉ = 4.98, S.D.= 0.15) บุ คลากรให้ ความสะดวกสบายกับ นั กท่ องเที่ย วในการเดิ นทาง
ท่องเที่ยว (xˉ = 4. 98, S.D. = 0.14) บุคลากรให้บริการอย่างเป็นมิตร และต้อนรับอย่างอบอุ่น (xˉ =
4. 98, S.D. = 0.13) และบุคลากรมีความสุภาพในการให้บริการ (xˉ = 4.97, S.D. = 0.16) ตามลาดับ
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ด้านลักษณะทาง
กายภาพ
ความคาดหวัง
ด้านลักษณะทางกายภาพ
(n = 400)
1. สถานที่ที่นาชมมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
การท่องเที่ยว
2. สถานที่ที่นาชมมีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักมาก่อน
3. ความร่มรื่นของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4. ความสะอาดภายในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม
รวม

ˉx

S.D.

ระดับความคาดหวัง

4.98

0.17

มากที่สุด

4.97
4.97

0.17
0.17

มากที่สุด
มากที่สุด

4.98

0.14

มากที่สุด

4.97

0.10

มากที่สุด

จากตารางที่ 8 แสดงผลค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคาดหวั ง ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน ด้านลักษณะทางกายภาพ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความคาดหวังด้าน
ลักษณะทางกายภาพโดยรวม อยู่ในระดับคาดหวังมากที่สุด (xˉ =4.97, S.D.= 0.10) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ อ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยคาดหวั ง สถานที่ ที่ น าชมมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมต่ อ การ
ท่องเที่ยว (xˉ =4.98, S.D.= 0.17) ความสะอาดภายในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (xˉ =4.98,
S.D.= 0.14) ความร่มรื่นของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (xˉ =4.97, S.D.= 0.17) และสถานที่ที่นา
ชมมีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักมาก่อน (xˉ =4.97, S.D.= 0.17) ตามลาดับ
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ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ด้านกระบวนการ
ความคาดหวัง
ด้านกระบวนการ
(n = 400)
1. ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว
2. อธิบายและชี้แจงข้อมูลต่างๆได้ชัดเจน
3. รถรางเดินทางได้ตรงตามเวลาที่กาหนด
4. ระบบการซื้อบัตรรถรางมีความรวดเร็วและเป็น
ระเบียบ
รวม

ˉx

S.D.

ระดับความคาดหวัง

4.97
4.98
4.98

0.16
0.15
0.16

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.97

0.16

มากที่สุด

4.97

0.09

มากที่สุด

จากตารางที่ 9 แสดงผลค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคาดหวั ง ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่ า น ด้ า นกระบวนการ ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยให้ ร ะดั บ ความคาดหวั ง ด้ า น
กระบวนการโดยรวม อยู่ในระดับคาดหวังมากที่สุด (xˉ =4.97, S.D.= 0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยคาดหวังให้ รถรางเดินทางได้ตรงตามเวลาที่กาหนด (xˉ =4.98, S.D.=
0.16) อธิบายและชี้แจงข้อมูลต่างๆได้ชัดเจน (xˉ =4.98, S.D.= 0.15) ระบบการซื้อบัตรรถรางมีความ
รวดเร็วและเป็นระเบียบ (xˉ =4.97, S.D.= 0.16) และขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว (xˉ
=4.97, S.D.= 0.16) ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยรวม ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (xˉ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยรวม
ความพึงพอใจ
(n = 400)
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ
รวม

ˉx

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.93
4.99
1.07
3.11
4.98
4.13
4.05
3.89

0.11
0.06
0.11
0.23
0.17
0.17
0.51
0.08

มากที่สุด
มากที่สุด
น้อยที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 10 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน โดยรวม ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก (xˉ= 3.89, S.D.= 0.08) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 ด้านคือ ด้านราคา (xˉ= 4.99, S.D.= 0.06)
ด้ า นบุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร (xˉ= 4.98, S.D.= 0.17) และด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (xˉ= 4.93, S.D.= 0.11)
ตามลาดับ มีความพึงพอใจมากจานวน 2 ด้าน คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ (xˉ= 4.13, S.D.= 0.17)
และด้านกระบวนการ (xˉ= 4.05, S.D.= 0.51) มีความพึงพอใจปานกลางในด้านการส่งเสริมการตลาด
(xˉ= 3.11, S.D.= 0.23) และมี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด ในด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (xˉ= 1.07,
S.D.= 0.11)
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ด้านผลิตภัณฑ์
ความพึงพอใจ
ด้านผลิตภัณฑ์
(n = 400)
1. รถรางมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
2. รถรางมี ความสะอาดและมี ส ภาพเหมาะสมใน
การใช้งาน
3. รถรางมีสภาพใหม่ และได้รับการดูแลอยู่เสมอ
4. รถรางมีจานวนที่นั่งเหมาะสม ไม่แออัดหรือเบียด
กันจนเกินไป
5. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
6. แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามหลากหลายทางด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม
7 .แหล่งท่ องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์และคงสภาพ
เดิมไว้
รวม

ˉx

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.84

0.37

มากที่สุด

4.97

0.17

มากที่สุด

4.95

0.22

มากที่สุด

4.94

0.23

มากที่สุด

4.94

0.23

มากที่สุด

4.96

0.20

มากที่สุด

4.96

0.20

มากที่สุด

4.93

0.11

มากที่สุด

จากตารางที่ 11 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ (xˉ = 4.93, S.D.= 0.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ความพึงพอใจมากที่สุดในทุกข้อ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความพึงพอใจมากที่สุดต่อ รถรางที่มี
ความสะอาดและมีสภาพเหมาะสมในการใช้งาน (xˉ = 4.97, S.D.= 0.17) แหล่งท่องเที่ยวได้รับการ
อนุรักษ์และคงสภาพเดิม ไว้ (xˉ = 4.96, S.D.= 0.20) แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลายทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (xˉ = 4.96, S.D.= 0.20) รถรางมีสภาพใหม่ และได้รับการดูแลอยู่เสมอ (xˉ = 4.95,
S.D.= 0.22) รถรางมีจานวนที่นั่งเหมาะสม ไม่แออัดหรือเบียดกันจนเกินไป (xˉ = 4.94, S.D.= 0.23)
ความน่ า สนใจของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (xˉ = 4.93, S.D.= 0.23) และรถรางมี ค วามปลอดภั ย ในการ
ท่องเที่ยว (xˉ = 4.84, S.D.= 0.37) ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ด้านราคา
ความพึงพอใจ
ด้านราคา
(n = 400)
1. มีป้ายแสดงราคาชัดเจน
2. ราคาในการใช้บริการเหมาะสม
3. ราคาในการใช้บริการมีความคุ้มค่า
รวม

ˉx

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5.00
4.99
4.99
4.99

0.71
0.11
0.10
0.06

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 12 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน ด้านราคา ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจด้านราคา โดยรวม อยู่
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (xˉ = 4.99, S.D.= 0.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทยให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกข้อ คือ มีป้ายที่แสดงราคาชัดเจน (xˉ = 5.00, S.D.= 0.71)
ราคาในการใช้บริการเหมาะสม (xˉ = 4.99, S.D.= 0.11) และราคาในการใช้บริการมีความคุ้มค่า (xˉ =
4.99, S.D.= 0.10) ตามลาดับ
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย

ความพึงพอใจ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(n = 400)
1. สามารถใช้บริการจองหรือซื้อตั๋วล่วงหน้าได้
2. มีบริการให้คาปรึกษาในการซื้อตั๋ว ผ่านช่องทาง
ต่างๆ
3. สถานที่จัดจาหน่ายตั๋วมีความสะดวกสบายในการ
เดินทางมาซื้อ
4. สามารถชาระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ จุดรับ
ชาระบริการ บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ในกรณี
ที่มีการเหมารอบการใช้
รวม

ˉx

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

1.00

0.00

น้อยที่สุด

1.00

0.00

น้อยที่สุด

1.30

0.46

น้อยที่สุด

1.00

0.00

น้อยที่สุด

1.07

0.11

น้อยที่สุด

จากตารางที่ 13 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุดทุกข้อ คือ (xˉ = 1.07, S.D.= 0.11)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดต่อ สถานที่จัด
จาหน่ายตั๋ว มีความสะดวกสบายในการเดินทางมาซื้อ (xˉ = 1.30, S.D.= 0.46) สามารถใช้บริการจอง
หรือซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ (xˉ = 1.00, S.D.= 0.00) มีบริการให้คาปรึกษาในการซื้อตั๋ว ผ่านช่องทางต่างๆ
(xˉ = 1.00, S.D.= 0.00) และสามารถชาระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ จุดรับชาระบริการ บัตรเครดิต
หรือ บัตรเดบิต ในกรณีที่มีการเหมารอบการใช้ (xˉ = 1.00, S.D.= 0.00) ตามลาดับ
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ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ด้านการส่งเสริม
การตลาด
ความพึงพอใจ
ด้านการส่งเสริมการตลาด
(n = 400)
1. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการ
2. มีส่วนลดในกรณีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นหมู่
คณะ
3. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในเส้นทางที่รถรางแวะจอดให้ชม
รวม

ˉx

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.62

0.53

มาก

1.00

0.00

น้อยที่สุด

3.62

0.45

มาก

3.11

0.23

ปานกลาง

จากตารางที่ 14 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจด้าน
การส่งเสริมการตลาด โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง (xˉ = 3.11, S.D.= 0.23) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า นักท่ องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจมากจานวน 2 ข้อ คือ มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่นักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการ (xˉ = 3.62, S.D.= 0.53) และมีการ
ประชาสัม พันธ์แหล่ งท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทางที่รถรางแวะจอดให้ชม (xˉ = 3.62, S.D.=
0.45) ตามลาดับ และมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การมีส่วนลดในกรณีนักท่องเที่ยวเดินทาง
มาเป็นหมู่คณะ (xˉ =1.00, S.D.= 0.00)
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ด้านบุคลากรที่
ให้บริการ
ความพึงพอใจ
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
(n = 400)
1. บุคลากรมีความสุภาพในการให้บริการ
2. บุคลากรให้ความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวใน
การเดินทางท่องเที่ยว
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยาย
ประวัติความเป็นมาต่างๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่แวะชมและสามารถตอบคาถาม
ได้อย่างชัดเจน
4. บุคลากรให้บ ริการอย่า งเป็น มิตร และต้อ นรั บ
อย่างอบอุ่น
รวม

ˉx

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.98

0.16

มากที่สุด

4.99

0.11

มากที่สุด

4.99

0.11

มากที่สุด

4.97

0.18

มากที่สุด

4.98

0.17

มากที่สุด

จากตารางที่ 15 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจด้าน
บุคลากรที่ให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดทุกข้อ คือ (xˉ =4.98, S.D.= 0.17) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดต่อ บุคลากรให้ความ
สะดวกสบายกับนักท่ องเที่ ยวในการเดินทางท่องเที่ยว (xˉ =4.99, S.D.= 0.11) บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการบรรยายประวัติความเป็นมาต่างๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แวะชม
และสามารถตอบค าถามได้ อ ย่ า งชั ด เจน (xˉ =4.99, S.D.= 0.11) บุ ค ลากรมี ค วามสุ ภ าพในการ
ให้บริการ (xˉ =4.98, S.D.= 0.16) และบุคลากรให้บริการอย่างเป็นมิตร และต้อนรับอย่างอบอุ่น (xˉ
=4.97, S.D.= 0.18) ตามลาดับ
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ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ด้านลักษณะทาง
กายภาพ
ความพึงพอใจ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
(n = 400)
1. สถานที่ที่นาชมมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
การท่องเที่ยว
2. สถานที่ที่นาชมมีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักมาก่อน
3. ความร่มรื่นของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4. ความสะอาดภายในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม
รวม

ˉx

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.23

0.42

มากที่สุด

4.10
4.16

0.30
0.37

มาก
มาก

4.02

0.13

มาก

4.13

0.17

มาก

จากตารางที่ 16 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน ด้านลักษณะทางกายภาพผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจด้าน
ลักษณะทางกายภาพ โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (xˉ =4.13, S.D.= 0.17) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ที่นาชมมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว (xˉ =4.23, S.D.= 0.42) มีระดับความพึงพอใจมากจานวน 3 ข้อ คือ ความ
ร่มรื่นของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (xˉ =4.16, S.D.= 0.37 ) สถานที่ที่นาชมมีชื่อเสียง เป็นที่
รู้จักมาก่อ น (xˉ =4.10, S.D.= 0.30) และความสะอาดภายในสถานที่ ท่องเที่ย วเชิง วัฒนธรรม (xˉ
=4.02, S.D.= 0.13) ตามลาดับ
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ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ด้านกระบวนการ
ความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการ
(n = 400)
1. ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว
2. อธิบายและชี้แจงข้อมูลต่างๆได้ชัดเจน
3. รถรางเดินทางได้ตรงตามเวลาที่กาหนด
4. ระบบการซื้อบัตรรถรางมีความรวดเร็วและเป็น
ระเบียบ
รวม

ˉx

S.D.

4.67
4.71
3.37

0.47
0.45
1.47

มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง

3.46

1.33

มาก

4.05

0.51

มาก

ระดับความพึงพอใจ

จากตารางที่ 17 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่ า น ด้ า นกระบวนการ ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยให้ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจด้ า น
กระบวนการ โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (xˉ = 4.05, S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดจานวน 2 ข้อ คือ การอธิบายและชี้แจงข้อมูลต่างๆ ได้
ชัดเจน (xˉ = 4.71, S.D.= 0.45) และขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ ว (xˉ = 4.67, S.D.=
0.47) ตามลาดับ มีระดับความพึงพอใจมากต่อ ระบบการซื้อบัตรรถรางให้มีความรวดเร็วและเป็น
ระเบียบ (xˉ = 3.46, S.D.= 1.33) และมีระดับความพึงพอใจปานกลางจานวน 1 ข้อ คือ รถราง
เดินทางได้ตรงตามเวลาที่กาหนด (xˉ = 3.37, S.D.= 1.47)
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีตอ่ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จดั โดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่ จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (xˉ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถราง
ที่จัดโดยเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
(n = 400)
1. ใช้บริการเพื่อต้องการเพิ่มความความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดน่าน
2. ใช้ บ ริ ก ารเพราะต้อ งการทราบประวัติ ข องแต่ ล ะสถานที่
อย่างถ่องแท้
3. ใช้บริการเพราะต้องการทดลองเดินทางโดยใช้รถราง
4. ใช้บริการเพราะราคาเหมาะสม
5. ใช้บริการเพราะมีความปลอดภัยในการเดินทาง
6. ใช้บริการเพราะต้องการราลึกถึงบรรยากาศการเดินทาง
ด้วยรถราง
7. ใช้บริการเพราะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีของการเดินทาง
8. ใช้บริการเพราะช่วยลดมลพิษด้านการท่องเที่ยว
รวม

ˉx

S.D. ระดับความคิดเห็น

3.91 0.29

มาก

3.49 0.77

มาก

4.81 0.39
4.89 0.32
4.73 0.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2.19 0.70

ปานกลาง

3.81 0.51
3.90 0.31
3.97 0.19

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 18 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.97,
S.D.= 0.19) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุดจานวน 3 ข้อ คือ การใช้บริการเพราะราคาเหมาะสม (xˉ = 4.89, S.D.= 0.32) ใช้บริการเพราะ
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ต้องการทดลองเดินทางโดยใช้รถราง (xˉ = 4.81, S.D.= 0.39) และใช้บริการเพราะมีความปลอดภัย
ในการเดินทาง (xˉ = 4.73, S.D.= 0.57) ตามลาดับ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากจานวน 4 ข้อ คือ
ใช้บริการเพื่อต้องการเพิ่มความความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่าน (xˉ = 3.91, S.D.= 0.29)
ใช้ บ ริ ก ารเพราะช่ ว ยลดมลพิ ษ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว (xˉ = 3.90, S.D.= 0.31) ใช้ บ ริ ก ารเพราะช่ ว ย
ส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีของการเดินทาง (xˉ = 3.81, S.D.= 0.51) และใช้บริการเพราะต้องการทราบ
ประวัติของแต่ละสถานที่อย่างถ่องแท้ (xˉ = 3.49, S.D.= 0.77) ตามลาดับ และมีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง จานวน 1 ข้อ คือ การใช้บริการเพราะต้องการราลึกถึงบรรยากาศการเดินทาง
ด้วยรถราง (xˉ = 2.91, S.D.= 0.70)

97
ตอนที่ 5 ผลการแจกแจงความถี่ข้อมูลที่เกีย่ วกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางทีจ่ ัดโดยเทศบาลเมือง
จังหวัดน่าน
ตารางที่ 19 จานวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามการตอบคาถามปลายเปิด
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบ
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนาไปเป็นแนวทางในการ
คาถามปลายเปิด (n = 89)
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาล
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
เมือง จังหวัดน่าน ในอนาคต
(คน)
1. เมื่อมาเป็นหมู่คณะควรมีราคาพิเศษสาหรับเช่าเหมารถราง
45
2. รถรางควรออกให้ตรงเวลาตามที่แจ้งไว้
86
3. ควรเพิ่มจานวนห้องน้าสาหรับนักท่องเที่ยว
2
4. ควรเพิ่มการโฆษณา เอกสารประชาสัมพันธ์รถรางนาเที่ยว
7
5. ควรให้มีบริการจองหรือซื้อตั๋วล่วงหน้าได้
16
6. เพิ่มจุดบริการสาหรับซื้อตั๋วรถราง
8
7. ควรมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่ตลอดเวลา
16
8. ควรเอกสารแนะนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่าน
4
9. ควรเพิ่มพื้นที่นั่งสาหรรับรอรอบในการใช้บริการรถราง
13
10. ควรมีเจ้าหน้าที่ หรือคนในชุมชนมาดูแล ควบคุมการจราจร
3
บริเวณโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว
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ตอนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยรวม
ตารางที่ 20 แสดงผลการทบสอบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยรวม ด้วยวิธีวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ความคาดหวัง
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ
R2= 0.017, F-Value = 0.949, n = 400

Beta
0.052
-0.031
-0.111
0.078
0.112
0.081
0.183

t
0.300
-0.238
-0.859
0.778
0.977
0.808
1.632

sig
0.764
0.812
0.391
0.437
0.329
0.420
0.104

จากตางราง 20 พบว่ า ความคาดหวั ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยรวม
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สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยรวม
ตารางที่ 21 แสดงผลการทบสอบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยรวม ด้วยวิธีวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ความพึงพอใจ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ
R2= 0.127, F-Value = 0.912, n = 400

Beta
0.042
-0.144
-0.052
0.015
-0.166
-0.040
0.029

t
0.460
-0.980
-0.634
0.381
-1.282
-0.725
-1.608

Sig
0.646
0.328
0.527
0.704
0.201
0.469
0.109

จากตารางที่ 21 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยรวม
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สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวังมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยรวม
ตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน โดยรวม
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ

Pearson
Correlation
0.077
-0.029
-0.070
-0.003
0.054
0.002
0.153
-0.079

Sig.
0.123
0.569
0.161
0.960
0.277
0.967
0.002**
0.113

ระดับความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ต่า
ไม่มีความสัมพันธ์

รวม
** Sig ≤0.01
จากตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง
จังหวัดน่าน โดยใช้การทดสอบค่าทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ความสัมพันธ์ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่ า นโดยภาพรวม ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ความคาดหวั ง ด้ า น
กระบวนการมีความสัมพันธ์ในระดับต่ากับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
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สรุปได้ว่าความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้
รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยภาพรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน โดยรวม จึงไม่ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ศึกษาความ
คาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่
จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง
จังหวัดน่าน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้
บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยจานวนกลุ่มตัวอย่างใช้การ
คานวณขนาดของตัวอย่างที่ทราบจานวนแน่นอน (Finite Population) ตามวิธียามาเน (Yamane,
1973)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน และ
ความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 4 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประวัติในการท่องเที่ยวด้วยรถราง (ภายใน 1 ปี) และถิ่นที่อยู่/พานัก
ลักษณะคาถามเป็นคาถามแบบเลือกตอบ
ส่ ว นที่ 2 ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
ส่วนที่ 4 ประกอบด้วยการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด
หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบและปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษา ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านเป็นผู้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความ
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สอดคล้องระหว่างคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ได้ค่าความตรงการตรวจสอบด้วยการหาค่า IOC
เท่ากับ 0.84 หลังจากนั้นจึงนาแบบสอบถามมาทาการทดสอบความเที่ยง (Reliability Test) โดยทา
การแจกกับกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยง
โดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่าครอนบาร์คแอลฟ่าโดยแบบสอบถามที่ใช้วัดได้ค่าครอนบาร์คแอลฟ่า
เท่ากับ 0.86
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการแจกแบบสอบถามจานวน 400 ชุดกับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยผู้วิจัยจะ
รอรับแบบสอบถามกลับทันทีที่กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย โดยใช้เวลาในการเก็บ
แบบสอบถามตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม พ.ศ.2558 โดยทาการเก็บในระหว่างวันจันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ จานวน 50 คน เนื่องจากเป็นวันธรรมดา มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการน้อยกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์
ทางเทศบาลจึงให้บริการรถรางในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวันธรรมดาวันละ 1 ช่วงเวลา คือ ช่วง
บ่าย (15.30-16.15 น.) และเก็บข้อมูลวันเสาร์-อาทิตย์ จานวน 50 คน โดยเก็บเป็น 2 ช่วงเวลาคือ
ช่วงเช้า (10.30-11.15น.) และช่วงบ่าย (15.30-16.15 น.) เนื่องจากวันเสาร์ และอาทิตย์เป็นวันที่มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมามาก ทางเทศบาลจึงให้บริการรถรางในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวันละ 2
รอบ โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามมาทาการลงรหัส ป้อนข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติในการตรวจสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสถิติสมการถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson
Correlation)
สรุปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาใช้บริการรถรางท่องเที่ยวในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
56.80 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.20 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุด
คือ ปริญญาตรีแล้วคิดเป็นร้อยละ 68.50 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อย
ละ 45.7 และส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.50
รองลงมาคือ ในด้านประวัติในการท่องเที่ยวด้วยรถราง (ภายใน 1 ปี) ส่วนใหญ่ เที่ยวครั้งแรก คิดเป็น
ร้อยละ 68.00 และในด้านถิ่นที่อยู/่ พานัก ส่วนใหญ่ อยู่กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 51.50
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความคาดหวังโดยรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด (xˉ= 4.97, S.D.= 0.36) เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ ความคาดหวั ง รายด้ า นพบว่ า ความ
คาดหวั งอยู่ ใ นระดั บคาดหวัง มากที่สุ ดทั้ ง 7 ด้ าน คือ ด้ านราคา (xˉ= 4.99, S.D.= 0.07) ด้ านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด (xˉ= 4.98, S.D.= 0.09) ด้ า นบุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร (xˉ=4.98, S.D.= 0.08) ด้ า น
ช่องทางการจัดจาหน่าย (xˉ=4.98, S.D.= 0.07) ด้านผลิตภัณฑ์ (xˉ= 4.98, S.D.= 0.05) ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ (xˉ= 4.97, S.D.= 0.10) และด้ า นกระบวนการ (xˉ= 4.97, S.D.= 0.09) ตามล าดั บ
สามารถจาแนกได้ดังนี้ คือ
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความคาดหวังด้านราคาโดยรวม อยู่ในระดับคาดหวังมาก
ที่สุด (xˉ =4.99, S.D.= 0.07) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยคาดหวังว่า
ราคาในการใช้บริการมีความเหมาะสม (xˉ =4.99, S.D.= 0.12) ราคาในการใช้บริการมีความคุ้มค่า (xˉ
=4.99, S.D.= 0.10) และมีป้ายแสดงป้ายราคาชัดเจน (xˉ =4.98, S.D.= 0.13) ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความคาดหวังด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับ
คาดหวังมากที่สุด (xˉ = 4.98, S.D.= 0.09) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย
คาดหวังให้ มี ส่ วนลดในกรณีนักท่ องเที่ยวเดินทางมาเป็นหมู่คณะ (xˉ = 4.98, S.D.= 0.15) มีการ
ประชาสัม พันธ์แหล่ งท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทางที่รถรางแวะจอดให้ชม (xˉ = 4.98, S.D.=
0.13) และมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่นักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการ (xˉ = 4.97, S.D.=
0.17) ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความคาดหวังด้านบุคลากรที่ให้บริการโดยรวม อยู่ในระดับ
คาดหวั ง มากที่ สุ ด (xˉ = 4.98, S.D.= 0.08) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
คาดหวังให้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยายประวัติความเป็นมาต่างๆ ของสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แวะชมและสามารถตอบคาถามได้อย่างชัดเจน (xˉ = 4.98, S.D.= 0.15)
บุคลากรให้ความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว (xˉ = 4. 98, S.D. = 0.14)
บุคลากรให้บริการอย่างเป็นมิตร และต้อนรับอย่างอบอุ่น (xˉ = 4. 98, S.D. = 0.13) และบุคลากรมี
ความสุภาพในการให้บริการ (xˉ = 4.97, S.D. = 0.16) ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความคาดหวังด้านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวม อยู่ใน
ระดับคาดหวังมากที่สุด (xˉ = 4.98, S.D.= 0.07) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทยคาดหวังที่จะสามารถใช้บริการจองหรือซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ (xˉ = 4.99, S.D.= 0.10) มีบริการให้
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คาปรึกษาในการซื้อตั๋ว ผ่านช่องทางต่างๆ (xˉ = 4.98, S.D.= 0.15) สถานที่จัดจาหน่ายตั๋วมีความ
สะดวกสบายในการเดิ น ทางมาซื้ อ (xˉ = 4.98, S.D.= 0.15) และสถานที่ จั ด จ าหน่ า ยตั๋ ว มี ค วาม
สะดวกสบายในการเดินทางมาซื้อ (xˉ = 4.98, S.D.= 0.15) ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความคาดหวังด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม อยู่ในระดับคาดหวัง
มากที่สุดในทุกข้อ (xˉ =4.98, S.D.= 0.05) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย
คาดหวังว่ารถรางมี จานวนที่นั่งเหมาะสม ไม่แออัดหรือเบียดกันจนเกินไป (xˉ =4.99, S.D.= 0.11)
ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว (xˉ =4.99, S.D.= 0.10) รถรางมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยว (xˉ
=4.98, S.D.= 0.20) รถรางมี ส ภาพใหม่และได้รับการดูแลอยู่เสมอ (xˉ =4.98, S.D.= 0.15) แหล่ง
ท่องเที่ยวมีความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรม (xˉ =4.98, S.D.= 0.13) แหล่งท่องเที่ยวได้รับ
การอนุ รั ก ษ์ แ ละคงสภาพเดิ ม ไว้ (xˉ =4.97, S.D.= 0.16) และรถรางมี ค วามสะอาดและมี ส ภาพ
เหมาะสมในการใช้งาน (xˉ =4.97, S.D.= 0.16) ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความคาดหวังด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวม อยู่ในระดับ
คาดหวั ง มากที่ สุ ด (xˉ =4.97, S.D.= 0.10) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
คาดหวังสถานที่ที่นาชมมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว (xˉ =4.98, S.D.= 0.17) ความ
สะอาดภายในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม (xˉ =4.98, S.D.= 0.14) ความร่ ม รื่ น ของสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (xˉ =4.97, S.D.= 0.17) และสถานที่ที่นาชมมีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักมาก่อน
(xˉ =4.97, S.D.= 0.17) ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความคาดหวังด้านกระบวนการโดยรวม อยู่ในระดับคาดหวัง
มากที่สุด (xˉ =4.97, S.D.= 0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยคาดหวังให้
รถรางเดินทางได้ตรงตามเวลาที่กาหนด (xˉ =4.98, S.D.= 0.16) อธิบายและชี้แจงข้อมูลต่างๆได้
ชัดเจน (xˉ =4.98, S.D.= 0.15) ระบบการซื้อบัตรรถรางมีความรวดเร็วและเป็นระเบียบ (xˉ =4.97,
S.D.= 0.16) และขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว (xˉ =4.97, S.D.= 0.16) ตามลาดับ

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
จากผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่
ในระดับพึงพอใจมาก (xˉ= 3.89, S.D.= 0.08) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 ด้านคือ ด้านราคา (xˉ= 4.99, S.D.= 0.06)
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ด้ า นบุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร (xˉ= 4.98, S.D.= 0.17) และด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (xˉ= 4.93, S.D.= 0.11)
ตามลาดับ มีความพึงพอใจมากจานวน 2 ด้าน คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ (xˉ= 4.13, S.D.= 0.17)
และด้านกระบวนการ (xˉ= 4.05, S.D.= 0.51) มีความพึงพอใจปานกลางในด้านการส่งเสริมการตลาด
(xˉ= 3.11, S.D.= 0.23) และมี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด ในด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (xˉ= 1.07,
S.D.= 0.11) สามารถจาแนกได้ดังนี้
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจด้านราคา โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด (xˉ = 4.99, S.D.= 0.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึง
พอใจมากที่ สุ ด ทุ ก ข้ อ คื อ ป้ า ยแสดงราคาชั ด เจน (xˉ = 5.00, S.D.= 0.71) ราคาในการใช้ บ ริ ก าร
เหมาะสม (xˉ = 4.99, S.D.= 0.11) และราคาในการใช้บริการมีความคุ้มค่า (xˉ = 4.99, S.D.= 0.10)
ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุดทุกข้อ คือ (xˉ =4.98, S.D.= 0.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดต่อ บุคลากรให้ความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยว (xˉ =4.99, S.D.= 0.11) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยายประวัติความเป็นมา
ต่างๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แวะชมและสามารถตอบคาถามได้อย่างชัดเจน (xˉ =4.99,
S.D.= 0.11) บุคลากรมีความสุภาพในการให้บริการ (xˉ =4.98, S.D.= 0.16) และบุคลากรให้บริการ
อย่างเป็นมิตร และต้อนรับอย่างอบอุ่น (xˉ =4.97, S.D.= 0.18) ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด คือ (xˉ = 4.93, S.D.= 0.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดในทุก
ข้ อ คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยให้ ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ต่ อ รถรางที่ มี ค วามสะอาดและมี ส ภาพ
เหมาะสมในการใช้งาน (xˉ = 4.97, S.D.= 0.17) แหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์และคงสภาพเดิมไว้
(xˉ = 4.96, S.D.= 0.20) แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรม (xˉ = 4.96, S.D.=
0.20) รถรางมีสภาพใหม่ และได้รับการดูแลอยู่เสมอ (xˉ = 4.95, S.D.= 0.22) รถรางมีจานวนที่นั่ง
เหมาะสม ไม่แออัดหรือเบียดกันจนเกินไป (xˉ = 4.94, S.D.= 0.23) ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
(xˉ = 4.93, S.D.= 0.23) และรถรางมี ค วามปลอดภั ย ในการท่ อ งเที่ ย ว (xˉ = 4.84, S.D.= 0.37)
ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวม อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก (xˉ =4.13, S.D.= 0.17) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ที่นาชมมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว (xˉ =4.23,
S.D.= 0.42) มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจมากจ านวน 3 ข้ อ คื อ ความร่ ม รื่ น ของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
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วัฒนธรรม (xˉ =4.16, S.D.= 0.37 ) สถานที่ที่นาชมมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักมาก่อน (xˉ =4.10, S.D.=
0.30) และความสะอาดภายในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (xˉ =4.02, S.D.= 0.13) ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ โดยรวม อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก (xˉ = 4.05, S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดจานวน 2 ข้อ คือการอธิบายและชี้แจงข้อมูลต่างๆ ได้ชัดเจน (xˉ = 4.71, S.D.= 0.45) และ
ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว (xˉ = 4.67, S.D.= 0.47) ตามลาดับ มีระดับความพึงพอใจ
มากต่อระบบการซื้อบัตรรถรางให้มีความรวดเร็วและเป็นระเบียบ (xˉ = 3.46, S.D.= 1.33) และมี
ระดับความพึงพอใจปานกลางจานวน 1 ข้อ คือ รถรางเดินทางได้ตรงตามเวลาที่กาหนด (xˉ = 3.37,
S.D.= 1.47)
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวม อยู่ใน
ระดับพึงพอใจปานกลาง (xˉ = 3.11, S.D.= 0.23) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทยให้ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจมากจ านวน 2 ข้ อ คื อ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการ (xˉ = 3.62, S.D.= 0.53) และมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเส้นทางที่รถรางแวะจอดให้ชม (xˉ = 3.62, S.D.= 0.45) ตามลาดับ และมีระดับความพึง
พอใจน้อยที่สุด คือ การมีส่วนลดในกรณีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นหมู่คณะ (xˉ =1.00, S.D.= 0.00)
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวม อยู่ใน
ระดั บ พึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด ทุ ก ข้ อ คื อ (xˉ = 1.07, S.D.= 0.11) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดต่อสถานที่จัดจาหน่ายตั๋วมีความสะดวกสบายใน
การเดินทางมาซื้อ (xˉ = 1.30, S.D.= 0.46) สามารถใช้บริการจองหรือซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ (xˉ = 1.00,
S.D.= 0.00) มีบริการให้คาปรึกษาในการซื้อตั๋ว ผ่านช่องทางต่างๆ (xˉ = 1.00, S.D.= 0.00) และ
สามารถชาระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ จุดรับชาระบริการ บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ในกรณีที่มี
การเหมารอบการใช้ (xˉ = 1.00, S.D.= 0.00) ตามลาดับ

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้
ระดั บความคิ ดเห็น โดยรวมอยู่ ใ นระดับมาก (xˉ = 3.97, S.D.= 0.19) แต่ เมื่ อพิ จารณาเป็น รายข้ อ
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดจานวน 3 ข้อ คือ การใช้บริการเพราะ
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ราคาเหมาะสม (xˉ = 4.89, S.D.= 0.32) ใช้บริการเพราะต้องการทดลองเดินทางโดยใช้รถราง (xˉ =
4.81, S.D.= 0.39) และใช้บริการเพราะมีความปลอดภัยในการเดินทาง (xˉ = 4.73, S.D.= 0.57)
ตามลาดับ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากจานวน 4 ข้อ คือ ใช้บริการเพื่อต้องการเพิ่มความความรู้ใน
แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่าน (xˉ = 3.91, S.D.= 0.29) ใช้บริการเพราะช่วยลดมลพิษด้านการ
ท่องเที่ยว (xˉ = 3.90, S.D.= 0.31) ใช้บริการเพราะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีของการเดินทาง (xˉ =
3.81, S.D.= 0.51) และใช้บริการเพราะต้องการทราบประวัติของแต่ละสถานที่อย่างถ่องแท้ (xˉ =
3.49, S.D.= 0.77) ตามลาดับ และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 1 ข้อ คือ การ
ใช้บริการเพราะต้องการราลึกถึงบรรยากาศการเดินทางด้วยรถราง (xˉ = 2.91, S.D.= 0.70)
ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
1. ผลการแสดงผลการทบสอบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
ผลการทบสอบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีอิทธิพล
ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
2. ผลการทบสอบความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
ผลการทบสอบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีอิทธิพล
ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
3. ความคาดหวังมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยใช้การทดสอบค่า
ทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน (Pearson Correlation) ความสัมพันธ์ความ
คาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่
จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กัน
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สรุปได้ว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้
รถรางที่ จั ด โดยเทศบาลเมื อ ง จั ง หวั ด น่ า น โดยรวม ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด จึง
ไม่ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน มีประเด็นที่จะนามาอภิปราย
ได้ดังนี้
1. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้
ระดับความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1.1 ความคาดหวั ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ในด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ความ
คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกข้อ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ความ
สะอาดและมีสภาพเหมาะสมในการใช้งาน การได้รับการดูแลอยู่เสมอ จานวนที่นั่งเหมาะสม
ไม่แออัดหรือเบียดกันจนเกินไป ความน่าสนใจในแหล่งท่องเที่ยว ความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรม การได้รับการอนุรักษ์และคงสภาพเดิมไว้ อาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เข้ามาใช้บริการรถรางในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
คาดหวังถึงความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการเดินทาง ความน่าสนใจในแหล่ง
ท่องเที่ยว นอกจากนั้นแล้วความหลากหลายของศิลปวัฒ นธรรมของสถานที่ที่นาชม ยังสอง
คล้องกับงานวิจัยของรังศินี อัฒฑยากร (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
จีนต่อแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร พบว่า ความหลากหลายของวัฒนธรรม
ประเพณี ศิลปะ รวมถึงวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ จะเป็นปัจจัยที่ดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น
1.2 ความคาดหวั ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ในด้านราคา พบว่า ความคาดหวัง
อยู่ในระดับมากที่สุด ในเรื่อง มีป้ายแสดงราคาชัดเจน ราคาในการใช้บริการเหมาะสม ราคา
ในการใช้บริการมีความคุ้มค่า อาจเนื่องด้วยรถรางนาเที่ยวนั้น ไม่ได้มีบริการหรือสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เป็นพิเศษ อาทิ รถรางติดเครื่องปรับอากาศ อาหารและเครื่องดื่มฟรีบริการบน
รถราง ส่งผลให้ความคาดหวังในด้านราคาการให้บริการในแต่ละรอบของการท่องเที่ยวด้วย
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รถรางไม่สูงนัก ซึ่งปัจจัยด้านราคาสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกรัตน์ สุวรรณกูล (2557) ได้
ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังต่อการการเดินทางรถไฟความเร็วสูงของผู้โดยสารชาวไทย เทียบ
กั บ การเดิ น ทางด้ ว ยสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ าและแนวโน้ ม พฤติ ก รรมในเส้ น ทาง กรุ ง เทพเชียงใหม่ พบว่า ผู้โดยสารมีระดับความคาดหวังมากที่สุดในด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดย
คาดหวังว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างถูก เมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายในการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรมโดยใช้ ร ถรางที่ จัด โดยเทศบาลเมื อ ง จั ง หวั ด น่ า น สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ ปณิตา ตั้งชัยชนะ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ระดับการตัดสินใจและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า นักท่องเที่ยวมี
ระดับการรับรู้ด้านค่าใช้จ่ายมากที่สุด
1.3 ความคาดหวั ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
พบว่ า ความคาดหวั ง อยู่ ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาลึ ก ลงไปในรายข้ อ พบว่ า
นักท่องเที่ยวต้องการให้มีบริการจองหรือซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ มีบริการให้คาปรึกษาในการซื้อตั๋ว
ผ่านช่องทางต่างๆ สถานที่จัดจาหน่ายตั๋วมีความสะดวกสบายในการเดินทางมาซื้อ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของณัฐฐา หงส์แก้ว (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ
ใจในการใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียภายในประเทศ (เชียงใหม่ -กรุงเทพ) พบว่า
การจองตั๋วผ่านอินเตอร์เนต เป็นบริการที่มีผู้เลือกใช้มากที่สุด และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กิตติชัย ธนทรัพย์สิน และสุรพันธ์ ไชยชนะ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
รูปแบบการเดินทางของสายการบินต้นทุนต่าและสายการบินไทย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่
เลือกที่จะซื้อตั๋วโดยสารผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายที่สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้แล้ว
นักท่องเที่ยวยังคาดหวังในการบริการชาระเงินผ่าน จุดรับชาระบริการ บัตรเครดิตหรือบัตร
เดบิต ในกรณีที่มีการเหมารอบใช้
1.4 ความคาดหวั ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ในด้านการส่งเสริมการตลาด
พบว่ า ความคาดหวั ง อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามคาดหวั ง ให้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ และมีส่วนลดสาหรับการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาริตา จินดา (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
การตลาดบริการที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อโรงแรมระดับ
4 ดาว ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพัทยา พบว่า การมอบส่วนลด หรื อบริการพิเศษให้กับลูกค้า
ปกติ หรือการมีระบบสมาชิก เพื่อให้สิทธิพิเศษต่างๆกับผู้เป็นสมาชิก มีความสาคัญมากที่สุด
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นอกเหนือจากนั้นแล้วการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทางที่รถราง
แวะจอดให้ชม มีผลมากที่สุดที่นักท่องเที่ยวคาดหวังจะได้รับจากการใช้บริการรถราง
1.5 ความคาดหวั ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ในด้านบุคลากรที่ให้บริการ พบว่า
ความคาดหวั ง อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด อาจเป็ น เพราะนั ก ท่ อ งเที่ ย วคาดหวั ง ว่ า บุ ค ลากรที่
ให้ บ ริ ก ารเป็ น คนในท้ อ งถิ่ น และได้ รั บ การสื บ ทอด สานต่ อ ประเพณี แ ละความรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์มาตลอดชีวิตที่อาศัยอยู่ ทาให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการรถรางในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน คาดหวังบุคลากรต้องมีความรู้
ความสามารถในการบรรยายประวัติความเป็นมาต่างๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
แวะชมและสามารถตอบคาถามได้อย่างชัดเจน บุคลากรผู้ให้บริการมีความสุภาพในการ
ให้บริการ บริการอย่างเป็นมิตรและต้อนรับอย่างอบอุ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของนพปฎล
สมิตานนท์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์สาหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
จังหวัดนนทบุรี พบว่า เหตุผลหลักๆที่นักท่องเที่ยวเลือกมาใช้บริการโดยสรุป คือ พนักงานมี
ใจรักในงานบริการ มีความสุภาพ พูดจา
1.6 ความคาดหวั ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ในด้านลักษณะทางกายภาพ
พบว่า ความคาดหวังอยู่ ใ นระดั บมากที่สุด ในเรื่ องด้า นสถานที่นาชมมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว สถานที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เป็ น ที่ รู้ จั ก มี ค วามร่ ม รื่ น และสะอาด ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤป หะยะมิน (2556) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณลักษณะสาคัญของอุทยานประวัติศาสตร์
สุ โ ขทั ย พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความสะอาดในบริ เ วณอุ ท ยาน และให้
ความสาคัญกับการจัดวางที่รองรั บขยะอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษา
แนวโน้ม ของนักท่ องเที่ ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554) ที่ว่า นักท่องเที่ยวมี
แนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงศาสนา เป็นต้น ส่งผลให้กระแสความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิ มได้รับความ
นิ ย มจากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว จึ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความคาดหวั ง ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพจาก
นักท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้น
1.7 ความคาดหวั ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ในด้านกระบวนการ พบว่า อยู่ใน
ระดับความคาดหวังมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว มีการ
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อธิบายข้อมูลและชี้แจงข้อมูลต่างๆ ชัดเจน การเดินทางของรถรางตรงตามเวลาที่กาหนดไว้
ระบบการซื้ อ บั ต รรถรางมี ค วามรวดเร็ ว และเป็ น ระเบี ย บ กล่ า วคื อ การจั ด การในด้ า น
กระบวนการของบริการรถรางในการท่อ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัด
น่าน นักท่องเที่ยวคาดหวังให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามที่กาหนดไว้ตามที่ได้รับข้อมูล
มาจากการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน ซึ่งต้องการกาหนดเวลาที่
แน่นอนในการทากิจกรรมและการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยกิตติชัย ธนทรัพย์สิน
และสุรพันธ์ ไชยชนะ (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางของ
สายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ าและสายการบิ น ไทย พบว่ า การตรงต่ อ เวลาสามารถเพิ่ ม จ านวน
ผู้โดยสารจากเดิมได้
2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดย
ใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
2.1 ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ในด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุดในทุกข้อ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ความ
สะอาดและมีสภาพเหมาะสมในการใช้งาน การได้รับการดูแลอยู่เสมอ จานวนที่นั่งเหมาะสม
ไม่แออัดหรือเบียดกั นจนเกินไป ความน่าสนใจในแหล่งท่องเที่ยว ความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรม การได้รับการอนุรักษ์และคงสภาพเดิมไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปณิตา
ตั้งชัยชนะ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ระดับการตัดสินใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า นักท่องเที่ยวให้ให้ความสนใจกับ
แหล่งท่องเที่ยวและประเภทของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม
ธรรมของสถานที่ที่นาชม นอกจากนั้นแล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาใช้บริการรถรางใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน พึงพอใจในความปลอดภัย
และความสะดวกสบายในการเดินทาง
2.2 ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ในด้านราคา พบว่า อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ในเรื่อง มีป้ายแสดงราคาชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญธิฌา
ศิ ริ เ จริ ญ ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคโคที่ มี ต่ อ เค้ ก ภายใต้ ต ราสิ น ค้ า ของ
อเมริกา: กรณีศึกษา ร้านนิวยอร์ค ชีสเค้กที่คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ พบว่า มีความพึงพอใจ
มากที่ สุ ด ต่ อ ราคาในด้ า นการติ ด ป้ า ยแสดงราคาไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ราคาในการใช้ บ ริ ก าร
เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิธร วงษ์นิรนั ดร (2551) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัด
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จาหน่ายโทรศัพท์มือถือมือสอง พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อความเหมาะสมของราคา
โทรศัพท์มือถือมือสอง
2.3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ในด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด และเมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายข้อ
พบว่า นักท่องเที่ยวไม่สามารถจองหรือซื้อตั๋วล่วงหน้าแบบข้ามวันได้ การให้บริการคาปรึกษา
ในการซื้อตั๋วสามารถปรึกษาโดยผ่านทางโทรศัพท์ในเวลาทาการ หรือเจ้ าหน้าที่ผู้ดูแลบริเวณ
จัดจาหน่ายตั๋วเท่านั้น สถานที่จัดจาหน่ายตั๋วมีเพียงจุดเดียว ไม่สามารถซื้อผ่านตัวแทนได้
จากงานวิจัยของนฤทธิ์ วงษ์มณฑา (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารการบินภายในประเทศของ บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ผู้ ใช้ บ ริ การมีค วามคิ ด เห็ น ว่า หากพั ฒ นาช่ อ ง
ทางการจัดจาหน่ายให้ดีขึ้นจะมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทาให้ระดับความพึง
พอใจของนักท่ องเที่ ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่ จัดโดย
เทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่ในระดับน้อยที่สุด รวมทั้ง ไม่มี
บริการชาระเงินผ่าน จุดรับชาระบริการ บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ในกรณีที่มีการเหมารอบ
ใช้ ต้องชาระเงินเป็นเงินสดเท่านั้น
2.4 ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ในด้านการส่งเสริมการตลาด
พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ความพึ ง พอใจปานกลาง โดยมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจมาก ในการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ และมีการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทางที่รถรางแวะจอดให้ชม ด้านส่วนลดสาหรับการเดินทางเป็น
หมู่คณะพบว่า อยู่ในระดับน้อยที่สุด เนื่องจากไม่มีส่วนลดให้สาหรับหมู่คณะ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของฐณวัฒน์ ธรรมาภิมุข (2556) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุโขทัย
และจังหวัดพิษณุโลก พบว่า การส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากไม่มีการ
มอบส่วนลด หรือบริการพิเศษให้กับลูกค้า
2.5 ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ในด้านบุคลากรที่ให้บริการ พบว่า
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องด้วยบุคลากรที่ให้บริการมีความรู้ความสามารถใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ใช้ถ้อยคาที่สุภาพสื่อสารกับนักท่องเที่ ยวได้อย่างชัดเจน แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย สะอาด พูดจาสุภาพอ่อนน้อมและน่าเชื่อถือ ทาให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ
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รถรางในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน เกิดความพึงพอใจ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาริตา จินดา (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตลาดบริการที่
ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อโรงแรมระดับ 4 ดาว ในพื้นที่
เขตเทศบาลเมืองพัทยา พบว่า บุคลากรผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องด้วยบุคลากร
สามารถสื่อสารและมีความรู้ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2.6 ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จั งหวัดน่าน ในด้านลั กษณะทางกายภาพ
พบว่า ความความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก นักท่องเที่ยวพึงพอใจในความสถานที่มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จัก มีความร่มรื่นและสะอาดของสถานที่นั้นอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนิดา โฆวงศ์ประเสริฐ (2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้ารับ
บริการงานทะเบียนราษฎร กรณีศึกษาที่ว่าการอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า มี
ระดับความพึงพอใจมากต่อความสะอาดและความรื่นรม
2.7 ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ในด้านกระบวนการ พบว่า อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก ในเรื่องระบบการซื้อบัตรรถรางมีความรวดเร็วและเป็นระเบียบ มี
ระดั บ ความพึ งพอใจปานกลางต่ อการเดิน ทางตรงตามเวลาที่ ก าหนด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของสิริวงษ์ เฮียสกุล (2557) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้และรถ
โดยสาร กรณีศึกษาจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว จังหวัดหนองคาย พบว่า มีระดับ
ความพึงพอใจปานกลางต่อการตรงต่อเวลาของรถโดยสารในการเทียบท่าและการบริการ
ในช่วงเทศกาล
3. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถราง
ที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้
ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ คือ ใช้บริการเพื่อต้องการเพิ่มความความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดน่าน ใช้บริการเพราะช่วยลดมลพิษด้านการท่องเที่ยว สอดคล้องกับนโยบายของ
(กระทรวงพลังงาน, 2554) ว่าด้วยเรื่อง ร่วมกันประหยัดพลังงานแบบคาร์พูล (car pool) บ้านใกล้กัน
นั่งรถยนต์ไปทางานด้วยกัน ช่วยประหยัดน้ามัน และยังเป็นการลดจานวนรถบนถนน ช่วยลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อมด้วย ใช้บริการเพราะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีของการเดินทาง
และใช้บริการเพราะต้องการทราบประวัติของแต่ละสถานที่อย่างถ่องแท้

115
4. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดย
ใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยรวม เมื่อพิจารณารายด้านทั้ง 7 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ พบว่าทั้ง 7 ด้านไม่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพชร ภิญโญ
(2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาท่องเที่ยว ถนนคนเดิน ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยวิธีปากต่อปาก มีอิทธิพลต่อการ
ท่ อ งเที่ ย วถนนคนเดิ น ท่ า แพ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ อ าจเนื่ อ งจา กความคาดหวั ง ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ ราคาช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด
บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ จึงไม่มีผลต่อการใช้บริการรถรางในการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ทาให้ความคาดหวังไม่มีอิ ทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยรวม
5. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดย
ใช้บริการรถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยรวม พบว่าความพึงพอใจไม่มีอิทธิพลต่อการใช้
บริการรถรางในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอมรรัตน์ วงศ์เป็ง (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป พบว่า สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก สินค้าของไทยมีราคา
ไม่สูง เมื่อเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกันในต่างประเทศ ซึ่งแตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ใช้บริการ
การท่องเที่ยวภายในประเทศของตนเอง ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนั้นมีราคาที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ทาให้ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการรถรางในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยรวม ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการ
6. ความคาดหวังไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการ
ท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน โดยรวม อาจเนื่องจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง
จังหวัดน่าน ทั้งในเกือบทุกด้าน อาทิ ความปลอดภัยจากการใช้บริการรถราง ความสะอาด ได้รับความ
หลากหลายจากแหล่งท่องเที่ยว ราคาที่ให้บริการมีความเหมาะสม บุคลากรมีความสุภาพ และมี
ความรู้ รวมถึงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งตรงกับความคาดหวังที่นักท่องเที่ยวชาวไทยต้องการ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของชมนาด ม่วงแก้ว (2555) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ
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คุณภาพการให้บริการ งานกิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจไม่มี ความสัมพันธ์กัน
ยกเว้นงานทะเบียนนักศึกษา ในด้านความมีอัธยาศัยไมตรีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ใน
ระดับต่า เมื่อนาความคาดหวังและความพึงพอใจมาวิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่า ความคาดหวังและ
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กัน ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านราคาไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่ายไม่มีความสัมพันธ์กัน
ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กัน ความคาดหวังและ
ความพึงพอใจด้านบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์กัน และความคาดหวังและความพึงพอใจด้านลักษณะ
ทางกายภาพไม่มี ความสั มพันธ์กัน ยกเว้นความคาดหวังและความพึงพอใจด้านกระบวนการที่มี
ความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับต่า
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. เทศบาลเมื อง จังหวัดน่าน ควรเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายตั๋วรถรางในการ
ท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรม คือ มีบริการจองตั๋วหรือซื้ อตั๋วล่วงหน้าได้ เพื่ออานวยความ
สะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยว
2. เทศบาลเมือง จังหวัดน่านควรทาการส่งเสริมการตลาดในหลายรูปแบบ เช่น การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการลดราคา เพื่ อดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ใช้บริการรถรางในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
3. เทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ควรมีการดูแลเอาใจใส่สภาพแวดล้อมบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อให้คงความร่มรื่น และความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เพราะจะเป็นสิ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้นและตลอดไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. นอกจากการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการท่ องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่า น ควร
ทาการศึกษาถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวเพิ่มเติม และศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ที่รถรางผ่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ยังเป็นแนวทางให้สามารถจัดการและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
2. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีเวลาจากัด ในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการสัมภาษณ์
หน่วยงานรัฐเพิ่ม เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้
รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
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บูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ภาคผนวก
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วันชัย บุญรอด

รองคณบดี กากับดูแลหน่วยบุคคล หน่วยสารบรรณ
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ หน่วยบัญชีและ
หน่ ว ยการเงิ น และหน่ ว ยกิ จ การนิ สิ ต และนิ สิ ต เก่ า
สัม พั น ธ์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2. รองศาสตราจารย์ เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชยั

รองคณบดี กากับดูแลหน่วยงานแผนและงบประมาณ
หน่วยประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. รองศาตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ ลักษณพิสท
ุ ธิ์

อาจารย์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

4. อาจารย์ ดร.กุลพิชญ์

โภไคยอุดม

ผู้ ช่ ว ยคณะคณบดี คณะวิ ท ยาศาสตร์ การกี ฬ า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่ องแก้ ว

ผู้อานวยการหลักสูตรศิลปะศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขา
การจัด การอุต สาหกรรม บริ ก ารและการท่ อ งเที่ ย ว
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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แบบสอบถาม
เรื่ อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยใช้ รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่ าน
คาชีแ้ จง:แบบสอบถามนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการ
นันทนาการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคาตอบของท่านจะ
นาไปใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านัน้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (จานวน 7 ข้ อ)
คาชีแ้ จง: ทาเครื่ องหมาย

1.

3.
4.

5.

6.

7.

ลงในช่องให้ ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านให้ ทา่ นให้ มากที่สดุ

เพศ
1.

2.



ชาย

อายุ
1. 20-29 ปี
4. 50-59 ปี
ระดับการศึกษา
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
อาชีพ
1. นักเรียน/นักศึกษา
4. บริษัทเอกชน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

2. หญิง

2. 30 - 39 ปี
5. 60 ปีขึ้นไป

3. 40-49 ปี

2. ปริญญาตรี 3. ปริญญาตรีขึ้นไป
2. รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป
5. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายพนักงาน 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)........

1. ต่ากว่าหรื อเท่ากับ10, 000บาท

2. 10,001 - 20,000 บาท

3. 20,001 - 30,000 บาท

4. 30,001 บาทขึ ้นไป

ประวัติในการท่องเที่ยวด้วยรถราง (ภายใน 1 ปี)
1. เที่ยวครัง้ แรก

2. 2 - 3 ครัง้

3. 4-6 ครัง้

4. มากกว่า 7 ครัง้

ถิ่นที่อยู่ /พานัก
1. ภาคเหนือ
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. กรุงเทพมหานคร

2. ภาคกลาง
5. ภาคตะวันตก
8. อื่นๆ...............

3. ภาคใต้
6. ภาคตะวันออก
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ตอนที่ 2 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่ องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยใช้ รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่ าน (จานวน 29 ข้ อ)
คาชีแ้ จง: กรุณาทาทาเครื่ องหมาย เพียงหนึ่งข้ อเท่านันในช่
้ องระดับความคิดเห็นที่สอดคล้ องกับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สดุ
ระดับ

1

หมายถึง

ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจน้ อยที่สดุ

ระดับ

2

หมายถึง

ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจน้ อย

ระดับ

3

หมายถึง

ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจปานกลาง

ระดับ

4

หมายถึง

ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจมาก

ระดับ

5

หมายถึง

ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สดุ

น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

น้ อยที่สุด

น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

น้ อยที่สุด

ระดับความคาดหวัง
ระดับความพึงพอใจ
ก่ อนใช้ บริการ ส่ วนประสมทางการตลาดของนักท่ องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ หลังใช้ บริการ
การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ รถรางที่จัดโดย
เทศบาลเมือง จังหวัดน่ าน
ด้ านผลิตภัณฑ์ ( Product)
5 1. รถรางมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

1

2 3 4

5

2 3 4

5 2. รถรางมีความสะอาดและมีสภาพเหมาะสมในการใช้ งาน

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5 3. รถรางมีสภาพใหม่ และได้ รับการดูแลอยูเ่ สมอ

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5 5. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5 6. แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลายทางด้ านศิลปวัฒนธรรม

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5 7. แหล่งท่องเที่ยวได้ รับการอนุรักษ์ และคงสภาพเดิมไว้

1

2 3 4

5

1

2 3

1

4

4.รถรางมีจานวนที่นงั่ เหมาะสม ไม่แออัดหรื อเบียดกัน

จนเกินไป

ด้ านราคา (Price)
1

2 3 4

5 8. มีป้ายแสดงราคาชัดเจน

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5 9. ราคาในการใช้ บริ การเหมาะสม

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5 10. ราคาในการใช้ บริ การมีความคุ้มค่า

1

2 3 4

5

ช่ องทางการจัดจาหน่ าย ( Place)
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น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

น้ อยที่สุด

น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

น้ อยที่สุด

ระดับความคาดหวัง
ระดับความพึงพอใจ
ก่ อนใช้ บริการ ส่ วนประสมทางการตลาดของนักท่ องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ หลังใช้ บริการ
การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ รถรางที่จัดโดย
เทศบาลเมือง จังหวัดน่ าน
1

2 3 4

5 11. สามารถใช้ บริ การจองหรื อซื ้อตัว๋ ล่วงหน้ าได้

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5 12.มีบริ การให้ คาปรึกษาในการซื ้อตัว๋ ผ่านช่องทางต่างๆ

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5

13. สถานที่จด
ั จาหน่ายตัว๋ มีความสะดวกสบายในการเดินทาง

มาซื ้อ
14.สามารถชาระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ จุดรับชาระบริ การ

1

2 3 4

5

บัตรเครดิต หรื อ บัตรเดบิต ในกรณีที่มีการเหมารอบการใช้
บริการ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ( Promotion)
15. มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ แก่นกั ท่องเที่ยวให้ มา

1

2 3 4

5

1

2 3 4

่ ณะ
5 16. มีสว่ นลดในกรณีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเป็ นหมูค

1

2 3 4

5

ใช้ บริการ
17. มีการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

เส้ นทางที่รถรางแวะจอดให้ ชม
ด้ านบุคลากรที่ให้ บริการ ( People)

1

2 3 4

5 18. บุคลากรมีความสุภาพในการให้ บริ การ

1

2 3 4

5

19. บุคลกรให้ ความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวในการ

เดินทางท่องเที่ยว
20. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการบรรยายประวัติ

1

2 3 4

5

ความเป็ นมาต่างๆของสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แวะชม
และสามารถตอบคาถามได้ อย่างชัดเจน

1

2 3 4

5

21. บุคลากรให้ บริ การอย่างเป็ นมิตร และต้ อนรับอย่างอบอุน
่
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น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

น้ อยที่สุด

น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

น้ อยที่สุด

ระดับความคาดหวัง
ระดับความพึงพอใจ
ส่ วนประสมทางการตลาดของนักท่ องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
ก่ อนใช้ บริการ
หลังใช้ บริการ
การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ รถรางที่จัดโดย
เทศบาลเมือง จังหวัดน่ าน
ปานกลาง
ด้ านภาพลักษณ์ ทางกายภาพ (Physical environment)
22. สถานที่ที่นาชมมีสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมต่อการ
1

2 3 4

5

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5 23. สถานที่ที่นาชมมีชื่อเสียง และเป็ นที่ร้ ู จกั มาก่อน

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5 24. ความร่ มรื่ นของสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5 25. ความสะอาดภายในสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

1

2 3 4

5

ท่องเที่ยว

ด้ านกระบวนการ (Process)
1

2 3 4

้
บริการมีความสะดวกรวดเร็ว
5 26. ขันตอนการให้

1

2 3 4

5

1

2 3 4

ั เจน
5 27.อธิบายและชี ้แจงข้ อมูลต่างๆได้ ชด

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5 28.รถรางเดินทางได้ ตรงตามเวลาที่กาหนด

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5 29.ระบบการซื ้อบัตรรถรางมีความรวดเร็ วและเป็ นระเบียบ

1

2 3 4

5

ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่
จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน (จานวน 8 ข้อ)
คาชีแ้ จง : กรุณาทาเครื่ องหมาย เพียงหนึ่งข้ อเท่านันในช่
้ องระดับความคิดเห็นที่สอดคล้ องกับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สดุ
ระดับ

1

หมายถึง

ความคิดเห็นน้ อยที่สดุ

ระดับ

2

หมายถึง

ความคิดเห็นน้ อย

ระดับ

3

หมายถึง

ความคิดเห็นปานกลาง

ระดับ

4

หมายถึง

ความคิดเห็นมาก

ระดับ

5

หมายถึง

ความคิดเห็นมากที่สดุ
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางทีจ่ ัดโดย
เทศบาลเมืองจังหวัดน่าน
1. ใช้บริการเพื่อต้องการเพิ่มความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดน่าน
2. ใช้ บ ริ ก ารเพราะต้ อ งการทราบถึ ง ประวั ติ ข องแต่ ล ะ
สถานที่อย่างถ่องแท้
3. ใช้บริการเพราะต้องการทดลองเดินทางโดยใช้รถราง
4. ใช้บริการเพราะราคาเหมาะสม
5.ใช้บริการเพราะมีความปลอดภัยในการเดินทาง
6.ใช้ บ ริ ก ารเพราะต้ อ งการร าลึ ก ถึ ง บรรยากาศการ
เดินทางด้วยรถราง
7.ใช้บริการเพราะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีของการ
เดินทาง
8. ใช้บริการเพราะช่วยลดมลพิษด้านการท่องเที่ยว

ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ตอนที่ 4ข้ อเสนอแนะหรื อข้ อคิดเห็นอื่นๆ ที่มีต่อความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่ าน (จานวน 1
ข้ อ)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณทุกท่ านที่ให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ค
เอกสารแจ้งผ่านการรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวภูชิษา ปันแก้ว

วัน เดือน ปี เกิด

26 ตุลาคม พ.ศ. 2524

ประวัติการศึกษา
- สาเร็จการศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2547
- ก าลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร วิ ท ยาศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต ชั้ น ปี ที่ 2 ภาคการเรี ย นพิ เ ศษ
แขนงการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2557
- กาลังศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มี
ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
( EXPECTATION AND SATISFACTION OF THAI TOURISTS TOWARDS
CULTURAL TOURISM USING TRAM SERVICES PROVIDED BY NAN MUNICIPALITY)
อาจารย์ที่ปรึกษา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้วิจัย
อีเมลติดต่อผู้วิจัย

อาจารย์ ดร. โสมฤทัย สุนธยาธร
086-6585287
aoyfst@gmail.com

