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บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจดัเส้นทางการท่องเท่ียวในจงัหวดัสุโขทยั 2. เพื่อเสนอแนวทางการจดั
เส้นทางการท่องเท่ียวในจงัหวดัสุโขทยัเป็นการวิจยักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมและความคิดเป็นใน
การตดัสินใจมาเท่ียวจงัหวดัสุโขทยั จ านวน 400 ราย การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา และการวิเคราะห์เชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ t-test และ การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการถดถอยเชิงพหุคูณ 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-35 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปวส/อนุปริญญา 
ประกอบอาชีพพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความคิดเห็นต่อดา้นผลิตฑ์ ดา้นราคา ดา้นราคา 
ดา้นสถานท่ี ดา้นโปรโมชัน่ ดา้นบุคลากร ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพและปัจจยัดา้นกระบวนการ 
ในระดบัมาก ทั้งน้ีปัจจยัส่วน สถานภาะ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้ส่งผลต่อการตดัสินใจใน
การเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสุโขทยั 

 

1.บทน า 
จงัหวดัสุโขทยัมีความโดดเด่นในเร่ืองวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกนัมายาวนาน ดงัค าในหลกัศิลา

จารึก  “ไพร่ฟ้าหน้าใส ในน ้ ามีปลา ในนามีข้าว” ซ่ึงสะท้อนออกมาในเร่ืองของงานศิลปะ
เคร่ืองประดบั เคร่ืองใชไ้มส้อยในอดีตและประเพณีต่างๆ ท่ียงัคงสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ของพื้นท่ี 
เช่น สังคมโลก เคร่ืองป้ันดินเผา ผา้ทอ เคร่ืองประดบัทองค า เงินลายโบราณ อาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของตนเองรวมทั้ งยงัมีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมุ่งสัมผสั วิถีชีวิตชนบทท่ีประชาชนส่วนหน่ึง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีสามารถสร้าง  ภาพลักษณ์ด้านการ

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 



ท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดีและการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภททั้งท่ี
เ ก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ ด้านการขนส่ง ท่ีพัก อาหาร และธุรกิจน าเท่ียวซ่ึงผลผลิตหลักท่ี
นกัท่องเท่ียวซ้ือโดยตรงคือบริการกบัท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้มไดแ้ก่ การผลิตสินคา้รวมเป็นการซ้ือสินคา้
และการบริการและส าหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างประเทศถือเป็นการส่งสินคา้ออกอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวจึงเป็นแหล่งท่ีมาของเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญัทั้งการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
นอกจากผลประโยชน์จะตกอยู่ภายในประเทศยงัช่วยสร้างงานอาชีพ เกิดการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจขณะท่ีดา้นสังคมการท่องเท่ียวเป็นการพกัผ่อนท่ีช่วยลดความตึงเครียด พร้อมสร้างความ
เขา้ใจอนัดีระหวา่งผูม้าเยือนและเจา้ของทอ้งถ่ินนั้นๆ แต่เน่ืองจากผลกระทบการระบาดของโควิคท่ี
ผา่นมา ท าให้มาตรการควบคุมดงักล่าวไดถู้กประกาศและสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสท่ียงั
ไม่แน่นอนส่งผลให้ภาครัฐของประเทศต่างๆ ออกมาตรการควบคุมการเดินทางของนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาจากประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีนเพื่อติดตามและเฝ้าระวงั
อาการ เป็นตน้ 

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจดัเส้นทางการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัสุโขทยั  

2. เพื่อเสนอแนวทางการจดัเส้นทางการท่องเท่ียวในจงัหวดัสุโขทยั 
 

3. สมมติฐานการวจัิย 
จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัขา้งตน้ ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมติฐานการวจิยัเพื่อใชเ้ป็นกรอบใน

การด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัส่งผลต่อการจดัเส้นทางการท่องเท่ียว  
2.พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพนัธ์การจดัการเส้นทางการท่องเท่ียว 
 

4. ขอบเขตของการวจัิย 
4.1 ขอบเขตการวิจยัดา้นประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสุโขทยัโดยก าหนดขนาประชากร

จากจ านวน 400 คน  
4.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา การจดัเส้นทางการท่องเท่ียวในจงัหวดัสุโขทยั ซ่ึงเป็นงานวจิยัเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 



5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
5.1 ไดท้ราบองคค์วามรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมและความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อการจดัการ
เส้นทางการท่องเท่ียวในจงัหวดัสุโขทยั 
5.2 น าเสนอเส้นทางการท่องเท่ียวในจงัหวดัสุโขทยั 

6.ระเบียบวธีิวจัิย 
  งานวจิยัช้ินน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitive Research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างข้ึนจากการสอบถามเอกสาร และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
แบ่งเน้ือหาเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้
และภูมิล าเนา เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิด มีค าตอบให้เลือกและให้ผูต้อบเลือกเพียง
ค าตอบเดียว 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวประกอบดว้ยจ านวนคร้ังของ
การท่องเท่ียววตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียวรูปแบบของการท่องเท่ียวระยะเวลาของการท่องเท่ียว 
ยานพาหนะท่ีใชใ้นการท่องเท่ียวแหล่งขอ้มูลในการท่องเท่ียวสถานท่ีพกัในการท่องเท่ียวค่าใชจ่้าย
ของการท่องเท่ียว เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิดมีค าตอบให้เลือกและให้ผูต้อบเลือกเพียง
ค าตอบเดียว 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับกับความคิดเห็นต่อการตดัสินใจในการเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสุโขทัยประกอบด้วย 7 ด้าน โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  

ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
 

7. ผลการศึกษา 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสุโขทยั จ านวน 400 คน เป็นเพศหญิง จ านวน
218 คน (ร้อยละ54.5)  เพศชายจ านวน 182 คน (ร้อยละ45.5) มีอายุ 31-35 ปี จ  านวน 77 คน (ร้อยละ
19.25)  รองลงมาอายุระหว่าง 41-45 ปี จ  านวน 75  คน (ร้อยละ18.75) และอายรุะหว่าง 26-30 ปี
จ านวน 72 คน (ร้อยละ18.00) ช่วงอายุต่อมาระหว่าง 16-25 ปี จ  านวน 71 คน (ร้อยละ17.75) ต่อมา
อายุ 36-40 ปี จ  านวน 63 คน (ร้อยละ 15.75) และอายุ  46-50 ปี จ  านวน 23 คน (ร้อยละ5.75) สุดทา้ย
อายุ ต  ่ากว่า 15 ปี จ  านวน 19 คน (ร้อยละ 4.75) ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 
บาท จ านวน 151 คน (ร้อยละ 37.75 ) รองมารายได ้20,001-30,000 บาท จ านวน 122 คน (ร้อยละ



30.50) และรายไดร้ะหวา่ง 30,001-40,000 บาท จ านวน 68 คน (ร้อยละ17.00) ต่อมารายไดร้ะหว่าง
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท จ านวน55 คน (ร้อยละ13.75) และรายไดร้ะหวา่ง 40,001-50,000 บาท จ านวน 
3 คน จ านวน 3 คน คิดเป็น (ร้อยละ0.75) และสุดทา้ยรายไดร้ะหวา่งมากกวา่ 50,000 บาทจ านวน 1 
คน (ร้อยละ 0.25) มีระดบัการศึกษาปวส/อนุปริญญา จ านวน 159 คน (ร้อยละ39.75) รองลงมาระดบั
มธัยมศึกษา/ปวช 128  คน (ร้อยละ32.00) และระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษาจ านวน 111 คน (ร้อยละ
27.75) ต่อมาเป็นปริญาตรี 2 คน (ร้อยละ0.50) 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางเข้ามาท่องเทีย่วยงัจังหวดัสุโขทัย 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสุโขทยั ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product ระดบัอาหารท่ีอร่อยและธรรมชาติท่ีสวยงามท่ี
เห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย4.34 รองลงมาคือสัมผสักบัวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดยค่าเฉล่ียอยู่ท่ี
4.31ดา้น.ความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียวโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.30และดา้นกิจกรรมระหว่าง
ท่องเท่ียว เช่น ถ่ายภาพชุดประวติัศาสตร์โยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 ภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(x =4.31, SD =0.48( พบวา่ อนัดบัหน่ึง นกัท่องเท่ียวเห็นดว้ยในระดบัมาก 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product( 
  n =400  

�̅� SD ระดับ อนัดับ 

1.ความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียว 4.30 0.51 มาก 3 

2.อาหารท่ีอร่อยและธรรมชาติท่ีสวยงาม 4.34 0.56 มาก 1 
3.สัมผสักบัวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 4.31 0.54 มาก 2 

4.กิจกรรมระหวา่งท่องเท่ียว เช่น ถ่ายภาพ
ชุดประวติัศาสตร์ 

4.28 0.50 
 

มาก 
 

4 

 ค่าเฉล่ีย 4.31 0.48 มาก  
  
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสุโขทยั ดา้นราคา (Price(ระดบัราคา/ ค่าบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมเห็นดว้ยมาก
โดยมีค่าฉล่ียเท่ากบั4.22รองลงมาความสะดวกในการซ้ือสินคา้และบริการความเหมาะสมกบัราคามี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04ดา้นค่าใชจ่้ายในการเดินทางโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.88และ.ความสะดวกในการ
ใชบ้ตัรATMโดยค่าเฉล่ียเท่ากบั3.80 ภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x =3.99, SD =1.21( พบวา่ 
อนัดบัหน่ึง นกัท่องเท่ียวเห็นดว้ยมาก 

 



ดา้นราคา (Price( 
  n =400  

�̅� SD ระดับ อนัดับ 

1.ความสะดวกในการซ้ือสินคา้และบริการ 
ความเหมาะสมกบัราคา 

4.04 0.79 
 

มาก 2 

2.ความสะดวกในการใชบ้ตัรATM 3.80 0.78 มาก 4 

3.ราคา/ ค่าบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 4.22 3.70 มาก 1 
4.ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 3.88 0.85 มาก 3 
 ค่าเฉล่ีย 3.99 1.21 มาก  

 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสุโขทยั ดา้นสถานท่ี.มีบรรยากาศติท่ีดีมีช่ือเสียงความเหมาะสมกบัราคาโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ4.32รองลงมามีแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์โดยค่าเฉล่ียเท่ากับ4.26.การ
คมนาคมเข้าถึงได้สะดวกโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.03และระยะทางไม่ไกลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 
ภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x =4.30, SD =2.08( พบว่า อนัดบัหน่ึง นกัท่องเท่ียวเห็นด้วย
มาก  

ดา้นสถานท่ี 
  n =  

�̅� SD ระดับ อนัดับ 

1.มีบรรยากาศติท่ีดีมีช่ือเสียง 
ความเหมาะสมกบัราคา 

4.32 2.08 มาก 1 

2.มีแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 4.26 0.64 มาก 2 

3.การคมนาคมเขา้ถึงไดส้ะดวก 4.03 0.75 มาก 3 

4.ระยะทางไม่ไกล 3.82 0.74 มาก 4 
 ค่าเฉล่ีย  4.30 2.08 มาก  

 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสุโขทยั ดา้นโปรโมชัน่ไดรั้บค าแนะน าจากคนท่ีเคยมาแลว้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั
3.82 รองลงมามีโฆษณาผา่นทางส่ือออนไลน์ค่าเฉล่ียเท่ากบั3.80และมีการส่งเสริมในการท่องเท่ียว
ตามฤดูกาลค่าเฉล่ีย 3.76 และมีการจดัแพคเกจส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ภาพรวม 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x =3.77, SD =0.61( พบวา่ อนัดบัหน่ึง นกัท่องเท่ียวเห็นดว้ยมาก 



ดา้นโปรโมชัน่ 
  n =  

�̅� SD ระดับ อนัดับ 

1.มีการส่งเสริมในการท่องเท่ียวตามฤดูกาล 3.76 0.73 มาก 3 

2.มีการจดัแพคเกจส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียว 3.74 0.66 มาก 4 

3.มีโฆษณาผา่นทางส่ือออนไลน์ 3.80 0.72 มาก 2 

4.ไดรั้บค าแนะน าจากคนท่ีเคยมาแลว้ 3.82 0.72 มาก 1 
 ค่าเฉล่ีย 3.77 0.61 มาก  

 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสุโขทยั ดา้นบุคลากรมีความสามารถส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศมีค่าเฉล่ีย4.05
รองลงมาการดูแลรักษาความปลอดภยับริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวของเจา้หนา้ท่ีค่าเฉล่ีย4.04 อธัยาศยั
ไมตรีของมคัคุเทศก์น าเท่ียวและมีความสามารถแกปั้ญหาได้ดีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ภาพรวม มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x =4.03, SD =0.70( พบวา่ อนัดบัหน่ึง นกัท่องเท่ียวเห็นดว้ยมาก 

ดา้นบุคลากร 
  n =  

�̅� SD ระดับ อนัดับ 

1อธัยาศยัไมตรีของมคัคุเทศกน์ าเท่ียว 4.02 0.77 มาก 3 
2.มีความสามารถส่ือสารดว้ย
ภาษาต่างประเทศ 

4.05 0.76 มาก 1 

3.การดูแลรักษาความปลอดภยับริเวณ
สถานท่ีท่องเท่ียวของเจา้หนา้ท่ี 

4.04 
 

0.76 มาก 
 

2 
 

4.มีความสามารถแกปั้ญหาไดดี้ 4.02 0.77 มาก 4 
 ค่าเฉล่ีย 4.03 0.70 มาก  

 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสุโขทยั ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพจ านวนห้องนา้ / ห้องสุขามีค่าเฉล่ียเท่ากบั
4.16รองลงมาจ านวนสถานท่ีจอดรถค่าเฉล่ียเท่ากบั4.15และระบบการขนส่งสาธารณะค่าฌล่ีย
เท่ากบั4.14จ านวนแหล่งอาหารและเคร่ืองด่ืมมีค่าเท่ากบัจ านวนแหล่งอาหารและเคร่ืองด่ืมค่าเฉล่ีย
เท่ากบั4.13ดา้นการเดินทางการเดินทางทางถนนค่าเฉล่ีย 4.1 ภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x 
=4.13, SD =0.61( พบวา่ อนัดบัหน่ึง นกัท่องเท่ียวเห็นดว้ยมาก 



ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 
  n =  

�̅� SD ระดับ อนัดับ 

1.การเขา้ถึงแหล่งอาหารและเคร่ืองด่ืม 4.13 0.69 มาก 5 
2.จ านวนแหล่งอาหารและเคร่ืองด่ืม 4.13 0.69 มาก 4 
3.การเดินทางทางถนน 4.11 0.73 มาก 6 

4.จ านวนสถานท่ีจอดรถ 4.15 0.72 มาก 2 
5.ระบบการขนส่งสาธารณะ 4.14 0.63 มาก 3 
6.จ านวนห้องนา้ / หอ้งสุขา 4.16 0.70 มาก 1 

 ค่าเฉล่ีย 4.13 0.61 มาก  
 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสุโขทยั ดา้นกระบวนการการผสานงานของพนกังานท่ีรวดเร็วต่อการช่วยเหลือ
มีค่า เฉล่ียเท่ากับ4.12รองลงมา .มีบริการให้ข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวและความเพียงพอของ
สาธารณูปโภคตามสถานท่ีท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.09.การให้บริการท่ีถูกตอ้งตามความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวค่าเฉล่ียเท่ากับ4.08 ภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (x =4.09, SD 
=0.68( พบวา่ อนัดบัหน่ึง นกัท่องเท่ียวเห็นดว้ยมาก 

ดา้นกระบวนการ 
  n =400  

�̅� SD ระดับ 
1.การใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งตามความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว 

4.08 
 

0.72 
 

มาก 

2.มีบริการใหข้อ้มูลท่ีนกัท่องเท่ียว  4.09 0.70 มาก 

3.การผสานงานของพนกังานท่ีรวดเร็วต่อการ
ช่วยเหลือ 

4.12 
 

0.72 
 

มาก 
 

4.ความเพียงพอของสาธารณูปโภคตามสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

4.09 0.76 มาก 
 

 ค่าเฉล่ีย 4.09 0.68 มาก 
 
 
 



ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสุโขทยั 
สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพนัธ์การจัดการเส้นทางการ

ท่องเท่ียว 
 

8. การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาเร่ือง การจดัการเส้นทางท่องเท่ียวในจงัหวดัสุโขทยั สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
สมมติฐานขอ้ท่ี1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสุโขทยั แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานมีดงัน้ี 
- ดา้นเพศ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความไม่แตกต่างกนั 

สามารถอธิบายได้ว่าผูต้ดัสินใจมาท่องเท่ียวในจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นได้ทั้งชายและ
หญิงท่ีมีทศันคติคลา้ยๆกนั 

- ด้านอายุ พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่ีมี อายุต่างกันมีผลต่อปัจจัยในการ
ตดัสินใจไม่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ว่าอายุไม่ส าคญัในการตดัสินใจในการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัสุโขทยัท่ีมีแหล่งวฒันธรรมของโลกและของกินมากมาย  

- ดา้นสถานภาพ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ีมีสถานภาพพต่างกนัมีผลต่อปัจจยั
ในการตดัสินใจแตกต่างกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานอธิบายไดว้า่ซ่ึงสถานภาพสมรสมี
ปัจจยัการตดัสินใจดีกวา่สถานภาพโสดหรือการหยา่ร้าง 

- ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีผล
ต่อปัจจยัในการตดัสินใจแตกต่างดงันั้นจึงทดสอบความแตกต่างต่อการตดัสินใจมา
ท่องเท่ียวแตกต่างกันซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงผูต้ ัดสินใจท่องเท่ียวท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมีมากกวา่การศึกษาปริญาโทเน่ืองจากผูต้ดัสินใจในการท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นวยัท างาน 

- ด้านอาชีพ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ีมีอาชีพต่างกนัมีผลต่อปัจจยัในการ
ตดัสินใจแตกต่าง ดังนั้นจึงทดสอบความแตกต่างต่อการตัดสินใจมาท่องเท่ียวซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานอธิบายไดว้่าอาชีพพนกังาน /ลูกจา้งบริษทัเอกชนและประกอบ

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จะหาเวลาเท่ียวมากกวา่ ขา้ราชการ  



- ดา้นรายไดต่้อเดือน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ีมีอาชีพต่างกนัมีผลต่อปัจจยั
ในการตดัสินใจแตกต่าง ดงันั้นจึงทดสอบความแตกต่างต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียว
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานรายไดมี้ผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว  

- วิเคราะห์การจดัการเส้นทางการท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสุโขทยั One Day trip  ’ในอ าเภอ
ของจงัหวดัสุโขทยัมีปัจจยัดา้นต่างๆท่ีนกัท่องเท่ียวชอบมาเท่ียวซ่ึงอ าเภอในจงัหวดัท่ี
คนนิยมมากสุดสุดคือ อ าเภอทุ่งเสล่ียม เป็นผลต่อการตดัสินใจในด้านๆ เช่น ด้าน
ผลิตภณัฑ์ค่าเฉล่ีย 2.26 ความสวยงามของสถานท่ี อาหารอร่อย หรือจะเป็นวฒันธรรม

1.94ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ดา้นราคาค่าเฉล่ีย มี ราคาท่ีเหมาะสม ดา้นสถานค่าเฉล่ีย .062 และ
1.72มีแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ ดา้นโปรชัน่ค่าเฉล่ีย 1.99ดา้นบุคลากร ดา้น

ภาพลกัษณ์ทางกายภาพค่าเฉล่ีย 2.08 และ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ จ านวนสุขา และ
ด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 2.04 ทั้ งน้ีส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีม าใหม่ขอแนะน าให้

ท่องเท่ียวในเส้นทางอ าเภอ ทุ่งเสล่ียม เป็นอันดับแรก จากการวิเคราะห์เส้นทาง
ท่องเท่ียวสถานท่ีอ าเภอทุ่งเสล่ียมเห็นว่าคนส่วนใหญ่มีผลการตดัสินใจในท่องเท่ียว
มากท่ีสุดในเร่ืองของดา้น ผลิตภณัฑ ์ราคาท่ีเหมาะสม สถานท่ีสวยงาม 

- วิเคราะห์การจดัการเส้นทางการท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสุโขทยั One Day trip  ’ในอ าเภอ
ของสุโขทัยท่ีมีปัจจัยด้านต่างๆท่ีนักท่องเท่ียวชอบมาเท่ียวอันดับแรกวดัศรีชุมมี
ค่าเฉล่ีย ดา้นผลิตภฑัณ์เท่ากบั ดา้นราคาเท่ากบั3.44 3.12 ดา้นสถานท่ีเท่ากบั 3.24 ดา้น

โปรโมชัน่เท่ากบั 2.90 ดา้นบุคลากรเท่ากบั 3.16 ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพเท่ากบั 
3.26 ะ ดา้นการบริการเท่ากบัแล 3.22 รองลงมา ก๋วยเต๋ียวตาปุ้ย ดา้นผลิตภฑัณ์เท่ากบั

ดา้นราคาเท่ากบั3.43 3.11 ดา้นสถานท่ีเท่ากบั 3.23 ดา้นโปรโมชัน่เท่ากบั 2.89 ดา้น
บุคลากรเท่ากบั 3.15 ด้านภาพลกัษณ์ทางกายภาพเท่ากบั 3.25 และ ด้านก ารบริการ

เท่ากบั ต่อมาเป็น3.21 ก๋วยเต๋ียวเรือบา้นไทค่าเฉล่ีย ดา้นผลิตภฑัณ์เท่ากบั 3.13 ดา้น
ราคาเท่ากบั 2.81 ดา้นสถานท่ีเท่ากบั 2.93 ดา้นโปรโมชัน่เท่ากบั 2.59 ดา้นบุคลากร

เท่ากบั 2.85 ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพเท่ากบั 2.95 และ ดา้นการบริการเท่ากบั 2.91 

ทั้งส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาใหม่ขอแนะน าให้ท่องเท่ียวในเส้นทางอ าเภอเมืองจงัหวดั
สุโขทยัสถานท่ีคือ วดัศรีชุม รองลงมาก๋วยเต๋ียวตาปุ้ยและก๋วยเตียวเรือบา้นไท 

- วิเคราะห์การจดัการเส้นทางการท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสุโขทยั One Day trip  ’ในอ าเภอ
ของศรีสัชนาลัยท่ีมีปัจจยัด้านต่างๆท่ีนักท่องเท่ียวชอบมาเท่ียวอนัดับแรก อุทยาน
ประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั มีค่าเฉล่ีย ดา้นผลิตภฑัณ์เท่ากบั 2.43 ดา้นราคาเท่ากบั 2.11 

ดา้นสถานท่ีเท่ากบั 2.23 ดา้นโปรโมชัน่เท่ากบั 1.89 ดา้นบุคลากรเท่ากบั 2.15 ดา้น



ภาพลกัษณ์ทางกายภาพเท่ากบั 2.25 และ ด้านการบ ริการเท่ากบั 2.21 รองลงมา วดั
เจดียเ์จ็ดแถว มีค่าเฉล่ีย ดา้นผลิตภฑัณ์เท่ากบั 2.15 ดา้นราคาเท่ากบั 1.83 ดา้นสถานท่ี 

เท่ากบั 1.95 ดา้นโปรโมชัน่เท่ากบั 1.61 ดา้นบุคลากรเท่ากบั 1.87 ดา้นภาพลกัษณ์ทาง
กายภาพเท่ากบั 1.97 และ ดา้นการบริการเท่ากบั 1.93 และ วดัชา้งลอ้ม มีค่าเฉล่ีย ดา้น

ผลิตภฑัณ์เท่ากบั 1.37 บดา้นราคาเท่ากั 1.05 ดา้นสถานท่ีเท่ากบั 1.17 ดา้นโปรโมชัน่
เท่ากบั 0.83 ดา้นบุคลากรเท่ากบั 1.10 ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพเท่ากบั 1.19 และ 

ดา้นการบริการเท่ากบั 1.16 ทั้งน้ีส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาใหม่ขอแนะน าให้ท่องเ ท่ียว
ในเส้นทางอ าเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยสถานท่ีคือ อุทย านประวติัศาสตร์
รองลงมาคือวดัเจดียเ์จด็แถว และวดัชา้งลอ้ม 

- วเิคราะห์การจดัการเส้นทางการท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสุโขทยั One Day trip  ’ในอ าเภอ ทุ่ง
เสล่ียมท่ีมีปัจจัยด้านต่างๆท่ีนักท่องเท่ียวชอบมาเท่ียวอันดับแรก วดัทุ่งเสล่ียม มี
ค่าเฉล่ีย ดา้นผลิตภฑัณ์เท่ากบั านราคาเท่ากบัด้2.18 1.86 ดา้นสถานท่ีเท่ากบั 1.98 ดา้น

โปรโมชัน่เท่ากบั 1.64 ดา้นบุคลากรเท่ากบั 1.90 ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพเท่ากบั 
2.00 และ ดา้นการบริการเท่ากบั 1.96 รองลงมา วดัพิพฒัน์มงคลมีค่าเฉล่ีย ดา้นผลิต

ภฑัณ์เท่ากับ 2.06 ด้านราคาเท่ากบั 1.74 บด้านสถานท่ีเท่ากั 1.86 ด้านโปรโมชั่น 
เท่ากบั 1.52 ดา้นบุคลากรเท่ากบั 1.78 ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพเท่ากบั 1.88 และ 

ด้านการบริการเท่ากับ และ1.84 ป่ันจกัรยานชมวิวทุ่งนา มีค่าเฉล่ีย ด้านผลิตภฑัณ์
เท่ากบั ดา้นร1.83 าคาเท่ากบั 1.51 ดา้นสถานท่ีเท่ากบั 1.64 ดา้นโปรโมชัน่เท่ากบั 1.30 

านบุคลากรเท่ากับด้ 1.56 ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพเท่ากับ 1.66 และ ด้านการ
บริการเท่ากับ 1.62 ทั้ งน้ีส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีมาใหม่ขอแนะน าให้ท่องเท่ียวใน

เส้นทางอ าเภอทุ่งเสล่ียมจงัหวดัสุโขทยัสถานท่ีคือ วดัทุ่งเสล่ียม รองลงมาวดัพิพฒัน์
มงคล และป่ันจกัรยานชมววิทุ่งนา 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพนัธ์การจดัการเส้นทางการ
ท่องเท่ียว 
  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวโดยความงาม
ของธรรมชาติสัมผสักบัธรรมชาติและยงัมีกิจกรรมระหวา่งท่องเท่ียว 

- ปัจจยัดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวโดยทาง
จงัหวดัจะมีความสะดวกสบายในการซ้ือสินคา้และบริการท่ีมีราคาท่ีเหมาะสมไม่
แพงไปหรือถูกไป 



- ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวโดยจะ
มีบรรยากาศท่ีดีมีช่ือเสียงหลายๆสถานท่ีท่องเทียยวและยงัมีการคมนาคมเขา้ถึง
สะดวก 

- ปัจจยัดา้นโปรโมชัน่อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวโดยจะ
มีการโฆษณาผา่นส่ือหรือผา่นทางคนท่ีเคยมาเท่ียวและเป็นท่ีช่ืนชมต่อคนท่ีเคยมา
เท่ียวแลว้ไปบอกต่อ 

- ปัจจยัดา้นบุคลากร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวมีอธั
ยาไสไมตรีท่ีดีต่อนักท่องเท่ียวและจะมีการดูแลความปลอดภัยบริ เวณท่ี
นกัท่องเท่ียวเท่ียวอยู ่

- ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวมีแหล่งอาหารท่ีข้ึนช่ือ ถนนท่ีดีไม่ล าบาก มีจ านวนท่ีจอดรถส าหรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีเพียงพอและหอ้งน ้าท่ีสะอาด 

- ปัจจยัดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวมี
บริการข้อมูลสถานท่ีเท่ียวแก่นักท่องเท่ียวท่ีไม่รู้จะไปเท่ียวท่ีไหนต่อภายใน
จงัหวดัสุโขทยั 
 

9. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
 จากการศึกษาเร่ืองการจดัการเส้นทางท่องเท่ียวจงัหวดัสุโขทยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. ขอ้เสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช ้

1.1 ผูใ้หบ้ริการในการท่องเท่ียวควรใหค้วามส าคญัในดา้นความหลากหลายในสถานท่ีและ
เท่ียวไดทุ้กเพศ ทุกวยัส่วนมากจะเป็นจะเป็นคนช่วงกลางคนท่ีจะมาเท่ียวจงัหวดัสุโขทยัตอ้งมี
ส่ิงดึงดูดต่อนกัท่องเท่ียว 
1.2 แนวทางการจดัการเส้นทางท่องเท่ียวจงัหวดัสุโขทยั ในปัจจุบนัส่ือโฆษณานาเสนอขอ้มูล

จากเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ จึงท าใหก้ารคน้หาขอ้มูลเป็นปัจจยัท่ีถูก
มองขา้มไป ดงันั้น ผูใ้หบ้ริการในการท่องเท่ียวจึงตอ้งมีกลยทุธ์ิเพื่อเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียว 
2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี ควรมีการศึกษา วจิยัการจดัการเส้นทาง
ท่องเท่ียวจงัหวดัสุโขทยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม ซ่ึงจะมีส่งผลต่อพฤติกรรมและความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว
ท่ีแตกต่างกนั รวมไปถึงดา้นความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย 
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