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บทคัดย่อ 
 การคน้ควา้อิสระเร่ือง  การศึกษาองคป์ระกอบการท่องเท่ียว 5A’S ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการศึกษาองค์ประกอบการ
ท่องเท่ียว 5A’S ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน โดยมีปัจจยั
ท่ีศึกษา คือ (1) ดา้นการดึงดูด (2) ดา้นกิจกรรม (3) ดา้นการคมนาคม (4) ดา้นท่ีพกั (5) ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างคือ นกัท่องท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน จ านวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ 
 ผลการศึกษาพบวา่ การศึกษาองคป์ระกอบการท่องเท่ียว 5A’S ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดซ่ึงตวัแปรท่ีมีผลต่อต่อการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ไดดี้ท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นคมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นท่ีพกั 
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ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ตรงตามสมมติฐานทุกประการและสามารถอธิบายความผนัแปรของ
การศึกษาองค์ประกอบการท่องเท่ียว 5A’S ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอ
เมือง จงัหวดัน่าน ไดป้ระมาณร้อยละ 48.5  
ABSTRACT 
 Independent research of the study of 5A’S travel compositions that affect cultural tourism 
decision making in Mueang Nan District, Nan, has an objective to study the 5A’S travel compositions that 
affect cultural tourism decision making in Mueang Nan District, Nan. Factors which are studied consist of 
(1) attraction, (2) activities, (3) transportation, (4) accommodation, and (5) facilities. This is done by using 
questionnaires to collect data from 400 tourists in Nan. Statistics for data analysis are percentage, mean, 
S.D., correlation coefficient analysis, and multiple regression. 
 From the study, the overall study of 5A’S travel compositions that affect cultural tourism 
decision making in Mueang Nan District, Nan, is very high. Factors that the most affect the cultural tourism 
decision making in Mueang Nan District, Nan, are attraction, transportation, activities, accommodation, and 
facilities which consistent with every hypothesis and can explain the variation of the study of 5A’S travel 
compositions that affect cultural tourism decision making in Mueang Nan District, Nan, about 48.5 
บทน า 
 การท่องเท่ียวนับว่าเป็นอุตสาหกรรมมีบทบาทท่ีส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของหลาย
ประเทศ ท ารายไดเ้ขา้ประเทศมูลค่ามหาศาล ติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลานานหลายปีและมีแนวโนม้ท่ีจะ
สูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงเห็นไดจ้ากรายได ้716.1 พนัลา้นบาท ในปี พ.ศ.2552 , 904.3 พนัลา้นบาท ในปี พ.ศ.2553 
, 1,109.3 พนัลา้นบาท ในปี พ.ศ.2554, 1,349.7 พนัลา้นบาท ในปี พ.ศ.2555, 1,531 พนัลา้นบาท ในปี 
พ.ศ.2556, 1,605.7 พนัลา้นบาท ในปี พ.ศ.2557 และ 1,861.8 พนัลา้นบาท ในปี พ.ศ.2558. ตามล าดบั  และ
นอกจากน้ียงัส่งผลให้ธุรกิจการผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมีขยายตวัเพื่อรองรับ
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ธุรกิจท่ีพกั เช่น โรงแรม เกสเฮา้ส์ โฮมสเตย ์เป็น
ตน้และยงัรวมไปถึงธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม บริการรถเช่า สถานท่ีจอดรถ การผลิตและคา้ขายของ
ท่ีระลึก เป็นตน้ ธุรกิจต่าง ๆ ดงักล่าว ซ่ึงยงัคงไดรั้บความความนิยม และการแข่งทางดา้นธุรกิจประเภทน้ี
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงก่อให้เกิดการจา้งงานซ่ึงเป็นกลไกท่ีส าคญัในการการะจ่ายรายไดแ้ละความเจริญ
ทางดา้นเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคอีกดว้ย(ส านกังานสถิติแห่งชาติ,2558) จากแนวโน้มท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มา
ท่องเท่ียวท่ีมีจ  านวนเพิ่มข้ึนในทุก ๆ ปี ท าให้เกิดการท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบ เช่น แหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ (Eco-tourism) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction 



Standard) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ (Historical Attraction) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural 
Attraction) แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction)แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
(Cultural Attraction) แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้าร้อนธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาด (Beach 
Attraction) แหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตก แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทถ ้า แหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติประเภทเกาะ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทแก่ง เป็นตน้ ( การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
2558 )  
 ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม หรือท่องท่องเท่ียวเพื่อขอพรไหวพ้ระ ในสถานท่ี
ส าคญัต่าง ๆ ไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากวดัถือเป็นสถานท่ีศูนยร์วมทางดา้นจิตใจของชาวพุทธ
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่วิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน และให้เห็นถึงอารายธรรมได้เป็นอย่างดี 
นบัเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย ทั้งน้ีตามคติความเช่ือท่ีถือวา่ การ
ไดม้าสักการะสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ บริจาคทาน ร่วมท าบุญ จะน าเอาความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิต และจะท า
ใหจิ้ตใจผอ่งใส มาสู่ผูป้ฏิบติั วดันอกจากจะเป็นศาสนาสถานแลว้ยงันบัวา่เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ี
สะทอ้นอารายธรรมและวิถีชีวิตของทอ้งถ่ิน เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ ศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม การศึกษา รวมทั้งเช่ือมโยงความ เป็นมาของวฒันธรรมกบัชุมชนและการตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชนด้วย ศิลปะส าคัญท่ีน่าศึกษาค้นคว้าภายในวดัโดยทั่วไป ได้แก่ ศิลปะทางด้านจิตรกรรม 
สถาปัตยกรรม  และประติมากรรม เป็นตน้   
 จากการเปล่ียนแปลงและการขยายตวัอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก่อให้เกิด
ผลกระทบดา้นลบต่อแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากสภาพปัญหาท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเส่ือมโทรม
ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในหลาย ๆ ดา้น โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัตน้ 
ๆ ของประเทศทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดแ้ก่ ขยะ มลภาวะ  ความไม่ เป็น
ระเบียบต่าง ๆ เช่น1.อาหารและเคร่ืองด่ืมราคาแพงกวา่ปกติ 2. ร้านอาหารไม่ถูกสุขลกัษณะอนามยั 3.ร้าน
ขายของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมืองจาหน่ายราคาแพง 4.ความไม่ปลอดภยัจาก มิจฉาชีพ ลว้งกระเป๋า ขโมย
รองเทา้ และ 5.ขาดเจา้หน้าท่ีคอยแนะนาสถานท่ี โดยส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวดว้ย
เหตุผลหลกัคือการพกัผอ่น และนกัท่องเท่ียวยอ่มไม่นิยมท่ีจะเดินทางไปในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเกิดเมือง
ปัญหาทางดา้นการเมือง เพราะอาจจะท าให้เกิดความไม่มีความปลอดภยัและความสะดวกในการเดินทาง
ไปท่องเท่ียว เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวไม่ทราบวา่จะการเดินทางท่องเท่ียวในสถานท่ีนั้น ๆ จะเกิดปัญหาข้ึน
เม่ือใดการเมือง เป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่งต่อการเดินทางแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 
อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน เช่น วดัภูมินทร์ วดัพระธาตุชา้งค ้าวรวหิาร วดัสวนตาล วดัหวัข่วง วดัม่ิงเมือง วดั
เขานอ้ย สถานท่ีเหล่าน้ีเป็นแหล่งดึงดูดให้ผูแ้สวงบุญ และผูมี้ศรัทธาเดินทางมาท่องเท่ียวและกราบไหว้
พระ และอีกทั้งจงัหวดัน่านยงัมีแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวชมเพื่อศึกษาประวติัศาสตร์



และวฒันธรรม นับเป็นการท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอีกหนทางหน่ึงท่ีท าให้
นกัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้และสัมผสักบัธรรมชาติ ความสะอาด ความสวยงาม ในการท่องเท่ียว และท่ี
ส าคญัเป็นการส่งเสริม และปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนและท่ีส าคญัจะช่วยให้เขา้ใจในความเป็น
ไทยอยา่งลึกซ้ึง จนเกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ และพร้อมท่ีจะรักษา ดูแล ปกป้อง เพื่อสืบทอดสู่ 
ลูกหลานต่อไป  
 ดงันั้น จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท าการศึกษา
องคป์ระกอบการท่องเท่ียว 5A’S ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดั
น่าน ข้อมูลเหล่าน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น ส านักงานจงัหวดัน่าน การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยจงัหวดัน่าน จะสามารถน าไปเป็นประโยชน์ ต่อการก าหนดกลยุทธ์และปรับปรุงพฒันา
สถานท่ีท่องเท่ียว เพิ่มส่ิงอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม การท่องเท่ียวรวมทั้ง
นโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง พุทธ ของจงัหวดัน่าน ให้
มีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัองคป์ระกอบการท่องเท่ียว5A’Sมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมอ าเภอเมืองจงัหวดัน่าน 
 2.  เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นส่ิงดึงดูดใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
อ าเภอเมืองจงัหวดัน่าน 
 3.  เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอ าเภอ
เมืองจงัหวดัน่าน 
 4.  เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการเขา้ถึงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอ าเภอ
เมืองจงัหวดัน่าน 
 5.  เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นท่ีพกัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอ าเภอเมือง
จงัหวดัน่าน 
 6.  เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมอ าเภอเมืองจงัหวดัน่าน 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1.  ปัจจยัดา้นส่ิงดึงดูดใจส่งผลเชิงบวกต่อกระบวนการตดัสินใจมาท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 
 2.  ปัจจยัดา้นกิจกรรมส่งผลเชิงบวกต่อกระบวนการตดัสินใจมาท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 



 3.  ปัจจยัดา้นการเขา้ถึงส่งผลเชิงบวกต่อกระบวนการตดัสินใจมาท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 
 4.  ปัจจยัดา้นท่ีพกัส่งผลเชิงบวกต่อกระบวนการตดัสินใจมาท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 
 5.  ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกส่งผลเชิงบวกต่อกระบวนการตดัสินใจมาท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 
 ขอบเขตของงานวิจัย 
 ผูว้ิจ ัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้าน
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ีคือ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาองค์ประกอบการท่องเท่ียว 5A’S ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน โดยมีตวัแปลในการศึกษาดงัน้ี  
                   1.  ตวัแปรตน้ คือ องคป์ระกอบการท่องเท่ียว 5A’S ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทอ่งเท่ียวเชิง 
วฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ปัจจยัดา้นการดึงดูด ปัจจยัดา้นกิจกรรม ปัจจยัดา้นคมนาคม ปัจจยั
ดา้นท่ีพกั ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
                   2.  ตวัแปรตาม คือ ปัจจยัอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดั
น่าน ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มลู การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจมาท่องเท่ียว 
การประเมินผลของการท่องเท่ียว 
 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกสถานภาพ ทุกระดบัการศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดบัของ
รายได ้ท่ีเขา้มาท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน ผูว้จิยัจึงใชสู้ตรการค านวณแบบไม่แน่นอนไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดย
ค านวณท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 สัตส่วนของประชากรท่ีตอ้งสุ่ม เท่ากบั 0.05 ไดข้นาดตวัอย่าง
อยา่งนอ้ย 384 คน ซ่ึงผูว้จิยัขอก าหนดใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน เพื่อให้ไดข้อ้มูลมาข้ึนและสะดวก
ในการประมวลผล 

ขอบเขตด้านระยะเวลา การวจิยัคร้ังน้ีจะท าการวจิยั ตั้งแต่เดือน กนัยายน – ตุลาคม 2562 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ  
 1.  ส านกังานจงัหวดัน่าน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจงัหวดัน่าน จะสามารถน าไปเป็นประโยชน์ ต่อ
การก าหนดกลยุทธ์และปรับปรุงพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียว เพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ให้สอดคลอ้งกบั
พฤติกรรม   



 2.  การท่องเท่ียวรวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
พุทธ ของจงัหวดัน่าน ใหมี้ประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 
กรอบแนวคิดในงานวจัิย 
 กรอบแนวคิดในงานวิจยั การศึกษาองค์ประกอบการท่องเท่ียว 5A’S ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่านผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
 
                             ตัวแปรต้น                                                                  ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ทฤษฎี 5A’s ของ Tourism Western Australia (2008) ไดอ้ธิบายไวว้า่ 1.ส่ิงดึงดูดใจ  เช่น ส่ิง

ดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ ส่ิงดึงดูดใจท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ส่ิงดึงดูดใจเชิงศิลปวฒันธรรม ส่ิงดึงดูดใจเชิงชุมชน
สัมพนัธ์ 2.กิจกรรมสถานท่ีท่องเท่ียวควรจดัให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถท าในช่วงเวลาท่ี
พ  านกัและท่องเท่ียว ณ สถานท่ีนั้น ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของการท่องเท่ียวและช่วงเวลาพกัผอ่นของ

การตดัสินใจ
ท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม  
อ าเภอเมือง  
จงัหวดัน่าน 

ส่ิงดึงดูดใจ 
 

ดา้นกิจกรรม 
 

ดา้นคมนาคม 
 

ดา้นท่ีพกั 
 

ดา้นส่ิงอ านวย 
ความสะดวก 

 



นกัท่องเท่ียวกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกบัความตอ้งกาของนกัท่องเท่ียวดว้ย 3.การ
เขา้ถึง สภาพการเข้าถึง (เส้นทางคมนาคม) หมายถึง สภาพการคมนาคมไปสู่แหล่งท่องเท่ียวมีความ
สะดวกสบาย เหมาะต่อการเดินทางท่องเท่ียวมากนยอ้ยเพียงใดโดยพิจารณาจากระยะทาง จากจุด
ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวมาสู่แหล่งท่องเท่ียว 4. ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง ส่ิง
บริการขั้นพื้นฐานต่าง ท่ีจ  าเป็นต่อการท่องเท่ียวและระบบสาธารณูปการ ซ่ึงมีอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถจะใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกสบายมากนอ้ยเพียงใด 5.ท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียวควรมีจ านวนท่ี
พกัท่ีเพียงพอ พร้อมทั้งมีความหลากหลายดา้นราคาและการบริการและมีความเหมาะสมต่อสถานท่ี และท่ี
พกัควรอยูไ่ม่ไกลจากแหล่งท่องเท่ียวมากนกัใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวไดง่้าย
และมีความปลอดภยัท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว 
 บุญเลิศ ตั้งจิตวฒันา และเพ็ญศิริ ศรีค าภา (2557) ระบุว่าส่ิงท่ีสามารถดึงดูความสนใจของ
นกัท่องเท่ียวคือ ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว อาทิ วฒันธรรมพื้นบา้น โบราณสถาน ความ
สวยงามของธรรมชาติ รวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ หัตถกรรม โบราณวตัถุ  ภาษา 
วรรณกรรม วถีิชีวติ และดา้นอ่ืน ๆ เป็นตน้ ส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวก็เป็นองคป์ระกอบ
ส าคญั เช่น สถานท่ีพกัรถ ร้านอาหาร การน าเท่ียว เป็นตน้ อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
จ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในพื้นท่ีนั้นๆ มาตั้งแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบนั จึงจะสามารถเขา้ใจวฒันธรรม
ของการท่องเท่ียวว่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ฉะนั้ น จึงจัดได้ว่า
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมีอยู ่6 ประการ 1)ค านึงถึงการมีส่วนร่วมชองชุมชน
2) มีเอกลกัษณ์ 3)การปลูกจิตส านึก 4)ท่องเท่ียวคุณภาพ 5)ผูป้ระกอบการธุรกิจ 6)กระบวนการศึกษา
ส่ิงแวดลอ้ม  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ตรีวิชญ์ สถิตรักษ์วงศ์ (2559) ไดอ้ธิบายว่า การรับรู้ขอ้มูลและพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์กบัการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร  
พบวา่ ในการหาแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติมนั้น ส่วนใหญ่จะหาขอ้มูลในเร่ืองของส่ือสังคมออนไลน์ และการ
อ่านบทความ การดูภาพ และข่าวสารจากการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
อยูใ่นระดบัมากAnderson, 1994 อา้งถึงใน สมบติั ธ ารงธญัวงศ์ (2541) ไดอ้ธิบายวา่ ผูต้ดัสินใจจะตอ้ง
ด าเนินการเลือกทางเลือกและผลลพัธ์ของแต่ละทางเลือกท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการและเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์และค่านิยมขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงกล่าวคือ การจ่ายค่าใชจ่้ายต ่าสุดใน
ขณะท่ีไดผ้ลตอบแทนสูงสุด ซ่ึงผลการด าเนินการตามกระบวนการดงักล่าวขา้งตน้น้ี คือการกล่าวถึงการ
ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล ซ่ึงจะท าใหเ้กิดประโยชน์และผลลพัธ์แก่ผูต้ดัสินใจอยา่งสูงสุด 



 พิชาวีร์  ศีกด์ิทวีพิชากุล (2554) ได้ศึกษาท าการวิจยัเร่ือง ทศันคติ พฤติกรรมการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวภายในประเทศไทยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้  
และตระหนกัถึงความตอ้งการและทราบเหตุผลในการเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งเท่ียวศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี วถีิชีวติความเป็นอยูแ่บบไทยไว ้และควรดูแลธรรมชาติอยา่งส าเสมอ  
 อณัญญา ดว้งยศ (2559) ไดศึ้กษาการวิจยัเร่ือง การจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและ
ความพึงพอใจนกัท่องเท่ียว: กรณีศึกษา ตลาดน ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ในการกระ
เมินผลของการตดัสินใจท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล นั้น มีความส าคญัในการ
จดัการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง 
จงัหวดัน่าน ทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกระดบัการศึกษา ทุกอาชีพ และทุกระดบัรายได ้ซ่ึงผูว้ิจยัไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอน ดงันั้นผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการค านวณกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการค านวณไม่ทราบตวัอยา่ง 
โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ 95% และก าหนดระดบัค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 
5% (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา: 2548) แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี ประกอบดว้ย 2 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1    เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูส้อบแบบสอบถาม มีจ านวนค าถาม
ทั้งหมด 5 ขอ้ ไดแ้ก เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงทั้งหมด เป็น
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Check-list)  
 ตอนที่ 2    เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัองคป์ระกอบการท่องเท่ียว 5A’S ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่านโดยแบ่งออกเป็น 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่ิง
ดึงดูด ปัจจยัดา้นกิจกรรม ปัจจยัดา้นการเขา้ถึง ปัจจยัดา้นท่ีพกั และปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาเร่ือง การศึกษาองคป์ระกอบการท่องเท่ียว 5A’S ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน มีผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 400 คน ไดรั้บแบบสอบถาม
กลบัคือมาทั้งหมด  400 คน ผูศึ้กษาขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยการวเิคราะห์สถิติพื้นฐาน และหาค่าร้อยละผลปรากฏ
ตามตารางดงัน้ีใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 164 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ตามล าดบัส่วนใหญ่ มีอายุ น้อยกว่า 30 ปี จ  านวน 178 คน คิดร้อยละ 44.5 
รองลงมาคือ อายุ 31 – 50 ปี จ  านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3,41 – 50 ปี จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 



10.8 และ 51 - 60  ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 277 
คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 รองลงมาคือ สมรส จ านวย 164 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มี
ระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ านวน 106 คิด
เป็นร้อยละ 26.5 รองลงมาคือ ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0,ปริญญาเอก 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 
254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาคือ อาชีพบริษทัเอกชน จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อย 14.5,นกัเรียน/
นกัศึกษา จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 
รองลงมาคือ 30,001 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อย 40.5,ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
4.5 และ20,001 – 30,001 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 
 ตอนที ่ 2 ผลการวเิคราะห์ ปัจจยัองคป์ระกอบการท่องเท่ียว 5A’S ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 
 โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัด้านส่ิงดึงดูดใจ
ทางการท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาจากรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ แหล่งท่องเท่ียวมีความร่มเยน็มีธรรมชาติท่ีสวยงามเป็นแหล่งท่ีสงบ
ทางจิตใจ ปัจจยัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาจาก
รายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือความเหมาะสมและความปลอดภยัของกิจกรรม
การท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นคมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว โดยรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาจากรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือมีป้ายทางหลวงบอกทางอยา่ง
ชดัเจน สภาพถนนมีมาตรฐาน สามารถรองรับยานพาหนะของนกัท่องเท่ียวไดห้ลากหลายรูปแบบ ปัจจยั
ดา้นท่ีพกั โดยรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาจากรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดคือท่ีพกัเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาจากรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ การให้บริการห้องน ้ า – ห้องสุขาในแหล่งท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้
ปัญหา โดยรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาจากรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดคือท่านตอ้งการเดินทางมาเพื่อการท่องเท่ียวเพื่อการพกัผ่อน  ด้านการแสวงหาขอ้มูล 
โดยรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาจากรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คือ ท่านมีการหาข้อมูลและหาความรู้ส าหรับการเดินทางท่องเท่ียว ด้านการประเมินผล
ทางเลือก โดยรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด คือท่ีพกั / อาหาร / การบริการ มีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอ



เมือง จงัหวดัน่าน ดา้นการตดัสินใจมาท่องเท่ียว โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง 
จงัหวดัน่าน เพราะสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านได ้ ท่านตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน เพราะค าแนะน าจากผูท่ี้เคยเดินทางมาแลว้ ดา้นการประเมินผลของ
การตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คือ ท่านมีแนวโนม้ท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัน่านอีกคร้ังหากมีโอกาส 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การวจิยัเร่ือง การศึกษาองคป์ระกอบการท่องเท่ียว 5A’S ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน  มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาองคป์ระกอบการท่องเท่ียว 5A’S ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน  ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่ิงดึงดูดใจ
ทางการท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นคมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นท่ี
พกั และปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว  
 การวิจยัคร้ังน้ีได้ใช้กลุ่มตวัอย่างจากประชากรท่ีเป็นนักท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน ท่ีสนใจ
ท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน จ านวน 400 คน โดยใชเ้คร่ืองมือในการ
วจิยัเป็นแบบสอบถาม และประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ อตัราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean : X) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation : SD) การหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย 
(Pearson ‘s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ไดผ้ลสรุป
การวจิยั การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
สรุปผลการวจัิย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ น้อยกว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบั
การศึกษาปริญญาโท ส่วนใหญ่ มีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท 
การศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A’S ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอ
เมือง จังหวัดน่านผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน มีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงดึงดูด ดา้นกิจกรรม ดา้นคมนาคม ดา้นท่ีพกั 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดว้ยค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ดงัน้ี วา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเพื่อ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ปัจจยัดา้น



คมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นท่ีพกั ตามล าดบั พบวา่ ดา้นอยู่
ในระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี  1 - 5  พบวา่ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุเป็นจริงทุกสมมติฐาน คือ 1) 
ปัจจยัดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง 
จงัหวดัน่าน 2) ปัจจยัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน3) ปัจจยัด้านคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน4) ปัจจยัด้านท่ีพกัส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน5) ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว
ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน  และพบวา่มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  0.00 
อภิปรายผลการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาองค์ประกอบการท่องเท่ียว 5A’S ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ปัจจยัดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว, ปัจจยัดา้นท่ีพกั 
และอนัดบัสุดทา้ย คือ ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว ผูว้จิยัสรุปไดด้งัน้ี 
1.   การตัดสินใจท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จังหวดัน่าน ด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ว 
 จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีมากท่ีสุดเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ แหล่งท่องเท่ียวมีความร่มเยน็มี
ธรรมชาติท่ีสวยงาม เป็นแหล่งท่ีสงบทางจิตใจ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอารายธรรมและ
วิถีชีวิตของทอ้งถ่ินดัง่เดิม เช่น จิตรกรมฝาผนงัปู่ ม่าน ย่าม่าน ในวดัภูมินทร์ เป็นตน้ สถานท่ีท่องเท่ียว
ประวติัศาสตร์วฒันธรรมโบราณสถานส่ิงก่อสร้างมีความสวยงามตามวฒันธรรมไทยโบราณและภาพวาด
ฝาผนังของอุโบสถของวดั วดั พระอารามหลวง พระมหาเจดียเ์ป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม สถานท่ี
ท่องเท่ียวมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั เป็นสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ เช่น วดัพระธาตุแช่-แห่ง วดัภูมินทร์ และวดั
ชา้งค ้า เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัแนวคิดของ(บุญเลิศ ตั้งจิตวฒันา และเพญ็สิริ ศรีค าภา 2557, หน้า 
211 – 212, ไกรฤกษ์ ป่ินแกว้, 2555 อา้งถึงใน กาญจนา สุคณัธสิริกุลและคณะ, 2556 ) เก่ียวกบั 
องคป์ระกอบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม น าไปสู่หลกัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นส่ิง
ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว และจะท าใหเ้กิดการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ส่ิงดึงดูดใจแก่นกัท่องเท่ียวดา้นทรัพยากร
ท่องเท่ียว เช่น วฒันธรรมพื้นบ้าน ความสวยงามทางธรรมชาติ โบราณวตัถุ โบราณสถาน ศิลปะ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ประติมากรรม หตัถกรรม วรรณกรรม วิธีชีวิต อาหาร ภาษาเป็นตน้ และการ



ท่องเท่ียวท่ีน าวฒันธรรมมาเป็นจุดขาย เพื่อดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว ท่ีสนใจเรียนรู้วฒันธรรม 
มรดกทางประวติัศาสตร์ เป็นตน้  
2.   การตัดสินใจท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จังหวดัน่าน ด้านกจิกรรมการท่องเทีย่ว 
 จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีมากท่ีสุดเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมและความปลอดภยัของ
กิจกรรมการท่องเท่ียว ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น การตกับาตรตอนเชา้ การป่ันจกั
ยานชมเมือง การร่วมงานทานขนัโตกตอนค ่า เป็นตน้ การมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ินกบันกัท่องเท่ียว 
ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวท่ีไดจ้ากกิจกรรมการท่องเท่ียว ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
คือ กิจกรรมการน าเท่ียว รอบตวัเมืองน่านดว้ยรถรางโดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัแนวคิด
ของ (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2558) เก่ียวกบั การท่องเท่ียวตอ้งอาศยัองค์ประกอบหลายอย่าง ปัจจยัท่ีจะ
ส่งผลใหก้ารท่องเท่ียวนั้นประสบความส าเร็จและเกิดความประทบัใจ ซ่ึงทั้งน้ีไดร้วมถึงกิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียวเช่น การเดินป่า การข่ีช้าง การดูนก การปีนเขา การเท่ียวน ้ าตก การล่องแพ การพายเรือ การข่ี
จกัรยาน เป็นตน้  
3.   การตัดสินใจท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จังหวดัน่าน ด้านคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว 
 จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นคมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุดเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ มีป้ายทางหลวงบอกทางอย่าง
ชัดเจน สภาพถนนมีมาตรฐาน สามารถรองรับยานพาหนะของนักท่องเท่ียวได้หลากหลายรูปแบบ 
เส้นทางถนนเขา้สู่สถานท่ีท่องเท่ียวมีความสะดวกและมีไฟส่องสวา่ง มีระบบการขนส่งท่ีให้บริการอยา่ง
สม ่าเสมอและเพียงพอ เช่น รถประจ าทาง รถสองแถว และจกัรยานยนต์รับจา้งซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกั
แนวคิดของ(จุไลรัตน์ โคหนองบวั.2552) ไดศึ้กษาเร่ือง องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม: ศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลต าบลอมัพวา จงัหวดัสมุทรสาคร กบัเทศบาลต าบล
สามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการคมนาคมใน
การเดินทาง ตามแหล่งท่องเท่ียว มากหนกั เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะให้ความส าคญัเก่ียวกบั
แหล่งท่องเท่ียว เช่นความสะอาด อาหาร ของฝาก ความเป็นเอกลกัษณ์ และกิจกรรมของตลาดน ้ าในแต่ละ
จงัหวดั หากแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ มีความประทบัใจ หรือหน้าสนใจมาก จะเป็นผลต่อการตดัสินใจให้
นกัท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียว โดยไม่ค  านึงถึงเส้นทางหรือการเดินทาง  
4.   การตัดสินใจท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จังหวดัน่านด้านทีพ่กั 
 จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นท่ีพกัโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ท่ีพกัเพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว มีการ
ใหบ้ริการและส่ิงอ านวยความสะดวก แก่นกัท่องเท่ียว เช่น เคร่ืองท าน ้าอุ่น สระวา่ยน ้ า ฟิตเนส เป็นตน้ ท่ี



พกัมีหลายประเภท เช่น โฮมสเตย ์เกสต์เฮาส์ รีสอร์ท โรงแรม เป็นตน้ ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก คือ ท่ีพกัมีมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น มีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด มี
พนกังานรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัแนวคิดของ (ทฤษฎี 5A’s ของ Tourism 
Western Australia ,2008) เก่ียวกบัท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียวควรมีจ านวนท่ีพกัท่ีเพียงพอ พร้อมทั้งมีความ
หลากหลายดา้นราคาและการบริการและมีความเหมาะสมต่อสถานท่ี และท่ีพกัควรอยูไ่ม่ไกลจากแหล่ง
ท่องเท่ียวมากนกัใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวไดง่้ายและมีความปลอดภยัท่ีพกัใน
แหล่งท่องเท่ียว เช่น โรงแรม รีสอร์ท บงักะโล และเกสตเ์ฮาส์ 
5.   การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอเมือง จังหวัดน่านด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเทีย่ว 
 จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีมาก
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การให้บริการห้องน ้ า – ห้อง
สุขาในแหล่งท่องเท่ียว ท่ีจดรถมีความเพียงพอกบัความตอ้งการแก่นกัท่องเท่ียว ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก คือ มีจุดใหบ้ริการความช่วยเหลือแก่นกัท่องเท่ียวตามจุด ต่าง ๆ บริเวณแหล่งท่องเท่ียว มี
จุดบริการน ้ าด่ืม - น ้ าใช้ในแหล่งท่องเท่ียวช่องทางในการส่ือสาร เช่น โทรศพัทส์าธารณะ อินเตอร์เน็ต 
WIFI ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัแนวคิดของ(สมบติั การญจนกิจ, 2544) เก่ียวกบั ส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเท่ียวท่ีให้บริการนกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้นเกิดความ
ประทบัใจเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวอยากจะท่องเท่ียวยาวนานมากยิ่งข้ึน หรือตอ้งการการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า
ในโอกาสหนา้ เช่น ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นอาคารและส่ิงก่อสร้าง ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นบริการ
ในแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวก
ดา้นป้ายในแหล่งท่องเท่ียว เป็นตน้  
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง การศึกษาองคป์ระกอบการท่องเท่ียว 5A’S ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. ด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ว พบวา่ โดยรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิง 
วฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ควรมีการจดัการและปรับปรุงใหแ้หล่งท่องเท่ียวมีใหมี้ความสงบร่มเยน็
มีธรรมชาติท่ีสวยงาม และเป็นแหล่งท่ีสงบทางจิตใจ, มีการจดัการสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
อารายธรรมและวถีิชีวติของทอ้งถ่ินดัง่เดิม เช่น จิตรกรมฝาผนงัปู่ ม่าน ยา่ม่าน ในวดัภูมินทร์ให้คงอยูเ่พื่อ
รักษาความเป็นอารายธรรมสืบต่อไป, มีการบุรณะสถานท่ีท่องเท่ียวประวติัศาสตร์วฒันธรรม



โบราณสถานส่ิงก่อสร้างอยูเ่สมอเพื่อมีความสวยงามตามวฒันธรรมไทยโบราณและภาพวาดฝาผนงัของ
อุโบสถของวดั  

2. ด้านกจิกรรมการท่องเทีย่ว พบวา่ โดยรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิง 
วฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ส่ิงท่ีควรปรับปรุงมีการสร้างและควบคุมความเหมาะสมและความปลอดภยัของกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียว, สร้างความ
ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น การตกับาตรตอนเชา้ การป่ันจกัยานชมเมือง การร่วมงาน
ทานขนัโตกตอนค ่า เป็นตน้, มีการจดัการเพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดมี้กิจกรรมร่วมกบัคนในทอ้งถ่ินอยา่ง
เพียงพอ 

3. ด้านคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว พบวา่ โดยรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว 
เชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ควรมีป้ายทางหลวงบอกทางอย่างชัดเจน สภาพถนนมีมาตรฐาน 
สามารถรองรับยานพาหนะของนกัท่องเท่ียวไดห้ลากหลายรูปแบบ โดยมีการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ, 
จดัเส้นทางถนนเขา้เพื่อใหเ้กิดการเดินทางเขา้สู่สถานท่ีท่องเท่ียวมีความสะดวกและมีไฟส่องสวา่ง, มีการ
จดัการระบบการขนส่งท่ีใหใ้นบริการอยา่งสม ่าเสมอและเพียงพอต่อนกัท่องเท่ียว เช่น รถประจ าทาง รถ
สองแถว และจกัรยานยนตรั์บจา้ง โดยมีการจดัสรรระบบอยา่งเหมาะสม 

4. ด้านทีพ่กั พบวา่ โดยรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง  
จงัหวดัน่านอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือผูป้ระกอบธุรกิจ ควรมีการศึกษาเร่ืองท่ีพกัเพียงพอต่อความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวโดยคิดลกยุทธ์ทางการตลาด ในการจดัการการตลาดให้เหมาะสมและเพียงพอตอ้งความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เช่น มีการจดัโปรโมชัน่แก่นกัท่องเท่ียว, ผูป้ระกอบธุรกิจ อาจมีการจดักลุ่ม
หรือสมาคมเพื่อมีการจดัระบบการเพื่อมีการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก ในท่ีพกัอยา่งมีมาตรฐาน 
แก่นกัท่องเท่ียว เช่น เคร่ืองท าน ้าอุ่น สระวา่ยน ้า ฟิตเนส หอ้งอาหาร ท่ีไดม้าตรฐาน 

5. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว พบวา่ โดยรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่า อยูใ่นระดบัมาก 
 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ควรมีการจดัให้บริการห้องน ้ า – ห้องสุขาในแหล่งท่องเท่ียวอย่าง
เพียงพอ และมีการจดัการรักษาความสะอาด, เพิ่มสถานท่ีเพื่อเป็นจุดจอรถ ท่ีมีความกวา้งขวา้งมองเห็นได้
ง่าย และเพียงพอแก่นกัท่องเท่ียว, จดัจุดใหบ้ริการใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัท่องเท่ียว  
 
 



ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 การวิจยัในคร้ังน้ีก าหนดปัจจยัท่ีส่งผลเพียง 5 ดา้น เท่านั้น คือ ปัจจยัดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นคมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นท่ีพกั 
ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงอาจจะยงัมีปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน เช่น การศึกษาดา้นวถีิการด าเนินชีวติ การศึกษา
พื้นท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเท่ียว หรือศึกษาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใน
เขตอ าเภออ่ืน ๆ ในจงัหวดัน่าน เป็นตน้ 
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