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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงระดับความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยว และเพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดการท่องเที่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 250 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวมทั้งพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอ าเภอ 
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะค าถามปลายปิด ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความ
คาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว โดยเป็นค าถามปลายปิด ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้
ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตัวแปร และการทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้ง
สองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ย
ความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติมีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือด้าน
ประวัติศาสตร์และกิจกรรม ส่วนการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมายังพ้ืนที่ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการรับรู้ด้านสิ่ง
ดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาคือด้านกิจกรรมและประวัติศาสตร์ และ
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านธรรมชาติ และ
ด้านประวัติศาสตร์ ไม่แตกต่างจากการรับรู้จริง ส่วนด้านกิจกรรมแตกต่างจากการรับรู้จริง 
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ABSTRACT 
 

This research paper attentively explored the levels of tourist’s expectation and 
perception toward tourist attractions and compare them with the demographic factors 
of the Thai tourists’ who visited the tourist attractions in Laplae District, Uttaradit 
Province. The sample group was a group of 250 Thai tourists who used to visit the tourist 
attractions in Laplae district and the research tools was the questionnaire developed by 
the researcher according to the literature review and it consisted of 3 parts: Part 1: Close-
ended question on the tourists’ personal factor including gender, age, marital status, 
educational background, occupation, monthly income, and travelling behavior while 
visiting the attractions around the district; Part 2: Close-ended questions regarding the 
tourists’ expectation toward the tourist attractions in the district; and Part 3: Close-ended 
questions on the tourists’ perception toward the tourist attractions in the district. The 
statistics for data analysis consisted of percentage, mean score, standard deviation, and 
Mutivariate Analysis of Variance (MANOVA), and paired t-test. The research outcome 
suggested that the mean score of the tourist’s expectation was high in which the highest 
score was given to natural attractions followed by historical attraction and tourism 
activities. Similarly, the mean score of the Thai tourists’ perception toward the tourist 
attractions in Laplae District was high in which the highest score was rated on natural 
attraction followed by tourism activities and historical attraction. In conclusion, the Thai 
tourists’ expectation toward the natural and historical attractions in Laplae district was 
similar to common tourists’ actual expectation but their expectation was notably 
different from the actual expectation in term of tourism activities. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
หลายประเทศ (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) ข้อมูลจากองค์การการ
ท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้เปิดเผยว่า ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละ 43 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4 และคาดการณ์ว่า ในปี 
2030 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศ 1.8 พันล้านคน (World Tourism Organization, 
2011) จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้ประเทศต่าง ๆ ที่มีศักยภาพด้านพื้นที่ทั้งในแง่ทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งดึงดูดอ่ืน ๆ พยายามพัฒนาและผลักดันให้ตนเป็นจุดหมายปลายทางหลักที่
นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือก (ชลัมพ์ ศุภวาท,ี 2560) แม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศต่าง ๆ ได้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของสถานการณ์โลก เช่น เศรษฐกิจชะลอตัว ความวุ่นวายทางการเมือง 
การก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในการเดินทางของนักท่องเที่ยว (ศูนย์วิจัย
ด้านการตลาดการท่องเที่ยว, 2563) แต่อย่างไรก็ตาม หลายประเทศยังคงพยายามผลักดันภาคการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์, 2562) ไทยเป็นหนึ่งประเทศที่ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งช่วยลดปัญหาความยากจน เกิดการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสามารถสร้างรายได้อย่างกว้างขว้าง เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดรายได้
โดยตรงแล้ว ยังก่อให้เกิดรายได้ทางอ้อมต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ร้าน
จ าหน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งท าให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557)  
 จากผลกระทบข้างต้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวจึงได้ท าการปรับกลยุทธ์และวางนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดย
มุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพ่ือทดแทนกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ก าลังชะลอตัว (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, 2561) ในปี พ.ศ. 2557 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ริเริ่มนโยบาย “การ
ท่องเที่ยวเมืองรอง” ขึ้น โดยแนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ใน
เมืองอ่ืนทีน่อกเหนือจากเมืองหลัก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ การพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ดึงดูดใจยิ่งขึ้น การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องพัฒนารูปแบบการ
บริการให้มีความหลากหลาย เป็นต้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) การด าเนินการเหล่านี้น าไปสู่
การกระจายจ านวนนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่เมืองรอง เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ฐานราก ช่วย
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ลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม รวมทั้ง ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด (สุดสวาสดิ์ ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล และทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์, 2562) นอกจากนี้ ยังเกิด
แคมเปญต่าง ๆ ที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวตามมา ไม่ว่าจะเป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” เพ่ือสร้างการ
รับรู้ถึงภาพลักษณ์ด้านบวกของประเทศไทยโดยเฉพาะความสุข ความรื่นเริง ความเป็นอยู่แบบไทยที่
พบเห็นได้ทุกถิ่นทั่วไทยที่เชื่อมโยงความรู้สึกของนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงวิถีไทย (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, ม.ป.ป.) โครงการ “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” โดยมีการคัดเลือกจังหวัดที่มีเอกลักษณ์และ
มีเรื่องราวที่น่าสนใจ 12 จังหวัดจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดที่คนไทยไม่รู้จัก จากนั้น มีการต่อยอดสู่โครงการ “12 เมืองต้องห้าม...พลาด 
PLUS” เพื่อขยายเส้นทางการท่องเที่ยวของ 24 จังหวัดทางเลือกใหม่ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2561) รวมทั้ง โครงการ “เขาเล่าว่า...” ที่มีแนวคิดหลักที่ว่า ทุก ๆ ที่ในเมืองไทยเต็มไปด้วยเรื่องเล่า
ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้คนไทยออกไปรับรู้ สัมผัส และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เพราะนอกจาก
จะมีความสวยงามแล้ว ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561) 
แคมเปญเหล่านี้ นอกจากจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างกระแสให้คนไทยเที่ยวในประเทศ
แล้ว ยังช่วยด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของท้องถิ่นและวิถีไทยอย่างยั่งยืน รวมทั้ง ก่อให้เกิดการเดินทาง
ท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมและการกระจายความเจริญตัวสู่เมืองรอง  

อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายการ
ท่องเที่ยวเมืองรอง โดยในปี พ.ศ. 2559 โดยได้เข้าร่วมแคมเปญ “เขาเล่าว่า...” ซึ่งการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยได้คัดเลือกเมืองที่มีความโดดเด่นด้านเรื่องเล่า ต านานหรือความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่ 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเป็นการปลุกกระแสและสร้างทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการ
เดินทางเพ่ือค้นหาประสบการณ์ใหม่และตามรอยเรื่องเล่า (ทีมข่าวเสาร์สวัสดี, 2559) ในมิติของการ
ท่องเที่ยว เมืองลับแลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ มีบรรยากาศที่เงียบสงบ และวิถี
ชีวิตของชาวบ้านที่เป็นไปอย่างเรียบง่าย (ฐานเศรษฐกิจ, 2562) รวมทั้ง ด้วยศักยภาพด้านเอกลักษณ์
ที่มีการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คือ ล้านช้าง ล้านนา และไทยกลาง จึงช่วยสร้างความโดดเด่นใน
ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และ อัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น 
ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ที่มาเยือนอ าเภอลับแล (ไทยแลนด์พลัส, 2561) อย่างไรก็ตาม แม้จะ
ได้รับการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันพบว่า การท่องท่องเที่ยวของอ าเภอลับแล ยังไม่เป็น
ที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย จะเห็นได้จากสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล ปี พ.ศ. 2560 
มีจ านวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 129 คน (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์, 2561) อีกทั้ง
พ้ืนที่ยังขาดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งเชิงธรรมชาติและเชิง
วัฒนธรรม จึงท าให้สถานที่ต่าง ๆ เกิดการเสื่อมโทรมลง (เสฐียรพงศ์ มากศิริ, 2561) รวมทั้ง ที่ผ่านมา 
พบว่า อ าเภอลับแลไม่ได้ให้ความส าคัญกับความต้องการและความรู้สึกของนักท่องเที่ยว จึงท าให้ไม่
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สามารถประเมินได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอลับแลตรงกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวหรือไม่ 
และมีการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแลอย่างไร  

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและสนใจที่จะศึกษาถึงความคาดหวังและ
การรับรู้ด้านการท่องเที่ยวที่มีต่ออ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้เห็นถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพ่ือน าเอาผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักเดินทางและท าให้การท่องเที่ยวของเมืองลับแลมีความยั่งยืนและสวยงามต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดการท่องเที่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ

สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวัง
และการรับรู้ 

1.3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ อายุ รายได้ สถานภาพ 

   ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว และ การรับรู้ด้าน 
สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว 

1.3.3 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยว

ยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1.3.4 ขอบเขตการวิจัยด้านระยะเวลา 
  งานวิจัยนี้จะท าการเก็บข้อมูลภาคสนามและท าการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 

เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
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1.4 ค าถามของงานวิจัย 
1.4.1 ความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายัง

พ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ในระดับใด 
1.4.2 การรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่

อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับใด 
1.4.3 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวที่

แตกต่างกันหรือไม่ โดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ทราบถึงความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ 

1.5.2 ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ทราบถึงความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะแนวในการพัฒนาองค์ประกอบทางด้าน
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง 

1.5.3 นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยนี้สามารถน าข้อมูลที่ได้
ไปประยุกต์ใช้หรือท าการศึกษาต่อยอดในเรื่องของความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยวต่อไป 

 
1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 ความคาดหวัง หมายถึง การคาดการณ์ล่วงหน้าต่อสถานที่ท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง
ไปยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยเป็นการคาดหวังต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว ทั้งด้าน
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมพิเศษของนักท่องเที่ยว 

1.6.2 การรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อสภาพความเป็นจริงของสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว 
ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และกิจกรรม เป็นการตีความข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัส
ของนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางไปถึงอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1.6.3 นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง บุคคลที่เดินทางท่องเที่ยวจากท่ีพ านักของตนเองจาก
จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมายังอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่มิใช่เพ่ือไปท างานหรือหารายได้ 
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1.6.4 สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวสนใจ จนท าให้ต้อง
เดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยสิ่งดึงดูดใจด้านธรรมชาติ สิ่งดึงดูด
ใจด้านประวัติศาสตร์ และสิ่งดึงดูดในด้านกิจกรรม 

1.6.5 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติในเขตพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นทรัพยากรที่มีความงดงามและโดดเด่น
สามารถดึงดูดให้คนเดินทางมาท่องเที่ยว 

1.6.6 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ หมายถึง ทรัพยากรที่มีน าเสนอใน
รูปของโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นทรัพยากรที่มีความน่าสนใจและโดดเด่นสามารถดึงดูดให้คนเดินทางมาท่องเที่ยว 

1.6.7 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม หมายถึง ทรัพยากรที่น าเสนอในรูปของ
กิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะในเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วม 
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บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ เพ่ือน าผล
การศึกษาท่ีได้มาเปรียบเทียบกันให้เห็นถึงความพึงพอใจ รวมทั้งน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเดินทาง ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง (Expectancy) 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ (Perception) 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยว 
2.4 ประเภทของสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
2.5 ลักษณะทั่วไปของอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.7 สมมติฐาน 
2.8 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง (Expectancy) 
 2.1.1 ค าจ ากัดความของความคาดหวัง 
 Hornby (2000) ได้อธิบายว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคลที่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าต่อบางสิ่งบางอย่าง ว่าควรจะเป็นหรือจะเกิดขึ้น 
 Parasuraman et al. (อ้างใน พงศ์ธวัช ศรีจ านอง, 2553) กล่าวว่า ความคาดหวัง 
หมายถึง ทัศนคติที่เกี่ยวกับความปรารถนาหรือความต้องการของบุคคลที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นจาก
การใช้บริการ และจะประเมินผลจากพ้ืนฐานของความคาดหวัง  
 สุขุม เฉลยทรัพย์ (2552) ให้ความหมายของความคาดหวังว่า เป็นระดับพฤติกรรมของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อาศัยประสบการณ์เดิมของตนในการตัดสินใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่จะไปให้ถึง
เป้าหมายที่ก าหนด หรือให้เป็นไปตามความต้องการของตน ซึ่งความคาดหวังของแต่ละบุคคลอาจจะ
เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความเข้าใจ ความเชื่อ ความรู้สึก และ
ทัศนคติของบุคคลนั้น ๆ 
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 อารี ลือกลาง (2555) ได้กล่าวว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือความ
คิดเห็นด้วยวิจารณญาณเกี่ยวกับการคาดคะเนหรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าควรจะมี 
ควรจะเป็น ควรจะเกิดข้ึน หรือควรจะเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็นที่มีต่อการรับบริการของบุคลากร 
ดังนั้น ความคาดหวังนี้จะถูกต้องมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 จากค าจ ากัดความที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึก
คิดท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยจะอาศัยประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคลใน
การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คิดว่าจะเกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยว หากได้รับการ
ตอบสนองก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งความคาดหวังของนักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลาและแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน 
 2.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
 งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาถึงความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจในการเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้บรรลุความตั้งใจ ดังนั้น 
จ าเป็นต้องเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง ซึ่งนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยมได้กล่าวไว้ว่า 
 “มนุษย์เรำนั้นเป็นสัตว์โลกที่ใช้ปัญญำหรือควำมคิดของตนในกำรตัดสินใจว่ำจะกระท ำ
หรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดออกไปเพ่ือที่จะน ำไปสู่เป้ำหมำยที่สนองตอบควำมต้องกำรของ
ตน”  
 จากค ากล่าวนี้ จึงท าให้เกิดเป็นสมมุติฐาน ดังนี้ (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2547) 
  1) พฤติกรรมของมนุษย์เรานั้นเกิดขึ้นจากผลรวมของแรงผลักดันภายในตัวของเขาเอง 
และแรงผลักดันจากสิ่งแวดล้อม 
  2) มนุษย์แต่ละคนมีความต้องการ ความปรารถนา และเป้าหมายที่แตกต่างกัน   
  3) มนุษย์แต่ละคนตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมใดโดยเลือกจากพฤติกรรมหลายอย่าง 
ซึ่งสิ่งที่เป็นข้อมูลให้เลือก ได้แก่ ความคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะได้ภายหลังจากการแสดงพฤติกรรมนั้น
ออกไปแล้ว 
  จากสมมุติฐานข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่า ความคาดหวังของบุคคลนั้นเป็นความคิด
หรือความหวังที่คาดการณ์ถึงอนาคตอย่างมีเหตุผล ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นที่ท าให้มนุษย์แต่ละคน
พยายามที่จะท าในสิ่งที่ตนเองต้องการ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะท าการศึกษาเพ่ือหาค าตอบว่า
ลักษณะพ้ืนฐานที่แตกต่างกันของมนุษย์ส่งผลต่อความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
หรือไม่ 
 2.1.3 ปัจจัยท่ีก าหนดความคาดหวัง 
 การที่บุคคลจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักมีความคาดหวังว่าจะได้รับความส าเร็จเป็น
ผลตอบแทน ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ความคาดหวังเป็นสิ่งที่เกิดก่อนการกระท า ซึ่งความคาดหวังของแต่
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ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันไป โดยนักวิชาการ ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ก าหนดความคาดหวังไว้ 3 
ประการ (ทิพย์นารี แพทย์วงศ์, 2556) ดังนี้ 
  1) ลักษณะควำมแตกต่ำงของแต่ละบุคคลและสภำพแวดล้อม ปัจจัยนี้จะท าให้ 
  2) ควำมยำกง่ำยของกำรปฏิบัติและประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ หากบุคคลเคยประสบ
ความส าเร็จมาก่อน จะท าให้มีการก าหนดระดับความคาดหวังในครั้งต่อไปสูงขึ้น และใกล้เคียงกับ
สภาพความเป็นจริงมากข้ึน แต่ในทางตรงกันข้าม อาจจะก าหนดความคาดหวังให้ต ่าลงมาเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความรู้สึกเสียใจจากระดับความคาดหวังที่ตั้งไว้สูงเกินไป 
  3) กำรประเมินควำมเป็นไปได้ เนื่องจากความหวังนั้นเป็นความรู้สึกนึกคิดและการ
คาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งนี้ สิ่งนั้น ๆ อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ จะเป็นการ
ประเมินค่าที่มีมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัด โดยการประเมินค่าของแต่ละคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ชนิดเดียวกัน อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจ การให้คุณค่าต่อสิ่งนั้น ๆ 
ของแต่ละบุคคล 
  นอกจากนี้ Parasuraman et al. (อ้างใน จิราพร ค าทา, 2552) ได้ท าการศึกษาถึง
แหล่งที่มาของความคาดหวังพบว่า ปัจจัยที่ก าหนดความคาดหวังของบุคคลนั้นได้รับอิทธิพลมาจาก 4 
แหล่งส าคัญ ดังนี้ 
  1) ควำมต้องกำรส่วนบุคคล (Personal Needs) ความต้องการส่วนบุคคลนั้นมีความ
แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมของบุคคลแต่ละกลุ่ม โดยแต่ละคน
จะมีความคาดหวังต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของตน  
  2) กำรบอกเล่ำแบบปำกต่อปำกเก่ียวกับกำรบริกำร (Word-of-Mount 
Communication) คือ ข้อมูลที่แต่ละคนได้รับรู้จากบุคคลอ่ืนที่เคยได้ยินหรือรับบริการมา แล้วน ามา
ให้ค าแนะน า ชักชวน และบอกต่อเกี่ยวกับบริการดังกล่าว  
  3) ประสบกำรณ์ในอดีต (Past Experience) การที่บุคคลเคยได้รับประสบการณ์ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อระดับของความคาดหวัง เนื่องจาก
ประสบการณ์ในอดีตท าให้การเรียนรู้และจดจ าประสบการณ์ในอดีต 
  4) กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ต่อผู้บริโภค (External Communication to 
Customer) คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ และท าให้
บุคคลเหล่านั้นเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความคาดหวังต่อสิ่งนั้น ๆ 
แตกต่างกันออกไปของแต่ละคน 
  จากรายละเอียดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ก าหนดความคาดหวังนั้นเกิดจาก
การที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนมีลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน จึง
ท าให้มีความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกันออกไป โดยงานวิจัยนี้จะมุ่งท าการศึกษาปัจจัย
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ส่วนบุคคลซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของมนุษย์เพ่ือให้ทราบถึงความคาดหวังของและการรับรู้ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ (Perception) 
 ในขณะเดียวกัน งานวิจัยนี้มุ่งเน้นท าการศึกษาถึงการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วย ทั้งนี้ เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจต่อสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยว ผู้วิจัยจึงได้ท าการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับค าจ ากัดความ แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการรับรู้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 จ ากัดความของการรับรู้ 

  Goldenson (อ้างใน วิภาดา พิศดู, 2553) ได้กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง การรู้ถึงวัตถุ
สิ่งของความสัมพันธ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยการสัมผัสและกิจกรรมเหล่านี้ท าได้โดยใช้อวัยวะรับ
สัมผัสและแปลความหมายสิ่งเร้า 

  อิงอร ยิ้มมุก (2559) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ว่าหมายถึง การที่บุคคลได้รับ 
ตีความ และตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น การรับรู้ประกอบด้วย 2 กิจกรรมได้แก่ การรับข้อมูลและการ
แปลข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ โดยการรับรู้จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในข้อมูล
ข่าวสาร ความสนใจ และประสบการณ์จึงสามารถท าให้แปลความถูกต้อง 

  ภูริกรณ์ เดชดี (2557) ได้ให้ค าจ ากัดความของการรับรู้ว่าเป็นกระบวนการในการ
ตีความหมายและประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราผ่านการสัมผัส การเห็น การได้ยิน การรู้สึก 
และการได้กลิ่น ซึ่งการรับรู้จะเป็นกระบวนการที่ตีความจากสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นความหมาย  

  ธนบูลย์ พรหมพรต (2561) ได้กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลได้
น าเอาสิ่งที่ตนได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผัส และได้รู้สึกจากสิ่งเร้าภายนอกรอบตัวเข้ามาจัดระเบียบและให้
ความหมายโดยอาศัยประสบการณ์หรือความรู้สึกเดิม ซึ่งเป็นความรู้และความเข้าใจที่เกิดข้ึนในจิตใจ
ของตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งประเภทของปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของบุคคลได้เป็น 2 ประเภท 
ดังนี้ 

  1) ปัจจัยที่เก่ียวกับลักษณะของสิ่งเร้า คือ ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งเร้าซึ่งก่อให้เกิดการ
รับรู้แก่บุคคลได้ต่างกัน เช่น สิ่งเร้าที่มีความเข้มกว่า มีการเปลี่ยนแปลง มีการเกิดขึ้นบ่อย ๆ จะ
กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ได้ดี  

  2) ปัจจัยที่เก่ียวกับผู้รับรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน คือ  
   - ด้านร่างกาย เป็นลักษณะของความปกติของร่างกาย หากร่างกายมีความผิดปกติ

ก็จะท าให้การสัมผัสการรับรู้นั้นผิดไปด้วย 
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   - ด้านจิตวิทยา การรับรู้เป็นสิ่งที่เลือกสรรแล้ว เลือกท่ีจะสัมผัส เลือกเฉพาะสิ่งที่
ต้องการและแปลความหมายให้เข้ากับตัวเอง โดยมีอิทธิพลจากความรู้เดิม ความต้องการ ทัศนคติ 
ภาวะทางอารมณ์และลักษณะวัฒนธรรม การรับรู้ของบุคคลจึงแตกต่างตามคุณสมบัติส่วนบุคคลและ
ปัจจัยทางสังคม 

  จากที่ค าจ ากัดความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การรับรู้เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่ง
เร้ารอบตัวที่ผ่านการสัมผัส การมองเห็น การได้กลิ่น และการได้ยิน โดยบุคคลจะสามารถแยก
ความรู้สึกในการรับรู้ได้ว่าตนรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งเร้านั้นและสามารถจดจ าการรับรู้เหล่านั้นได้ รวมถึง
สามารถบอกเล่าแก่ผู้อ่ืนเพ่ือให้ผู้อ่ืนรับรู้ในสิ่งที่ตนเข้าใจด้วยได้  
 2.2.2 กระบวนการรับรู้ 

  การรับรู้เป็นกระบวนการที่นักท่องเที่ยวได้รับความรู้สึกท่ีแตกต่างกันและแปลความ
ความจากสิ่งเร้าที่รับเข้ามา โดยผ่านการวิเคราะห์จากความจ า ความรู้ ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ออกมา
เป็นการรับรู้ ท าให้เกิดกระบวนการเป็นล าดับขั้นตอนจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน นักวิจัยได้ท าการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้จากการศึกษาของนักวิชาการหลายท่าน ดังนี้ 

  Morison (อ้างใน ภัสสร วรวงษ์วิวัฒน์, 2558) กล่าวถึงกระบวนการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวว่าเป็นกระบวนการเลือก รวบรวมและตีความสิ่งเร้าทางการตลาดและสภาพแวดล้อมให้
เป็นภาพรวม ผ่านประสาทสัมผัสเพ่ือรับรู้ถึงการบริการและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากทางผู้ให้บริการ 
ดังนี้ 

  1) กำรเลือกสนใจ (Selective Attention) นักท่องเที่ยวจะเลือกรับรู้ในสิ่งที่สนใจ 
หรือข้อมูลที่มากระทบ และเลือกท่ีจะรับรู้ในสิ่งที่ผิดแปลกไปจากประสบการณ์ที่เคยทราบมา เพื่อที่จะ
สร้างเป็นภาพด้วยประสาทสัมผัส แล้วจึงสร้างภาพในสมองที่มีความหมายหรือสอดคล้องกับความทรง
จ าที่เคยมีมาในอดีต แล้วจึงส่งผลให้เกิดเป็นการกระท า 

  2) กำรเลือกตีควำม (Selective Distortion) เป็นการจัดระเบียบและตีความรู้สึก ของ
ความประทับใจของตนเพ่ืออธิบายความหมายถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการบิดเบือนข้อมูลตามความเชื่อ
หรือประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวแต่ละคน หากข้อมูลที่รับมาไม่ตรงกับข้อมูลในอดีต นักท่องเที่ยว
สามารถเลือกท่ีจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อข้อมูลนั้นได้ 

  3) กำรเลือกจดจ ำ (Selective Retention) นักท่องเที่ยวจะเลือกจดจ าในสิ่งที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกับความเชื่อหรือทัศนคติท่ีนักท่องเที่ยวได้รับรู้มาจากในอดีต 

  ในขณะที่เสรี วงษ์มณฑา (อ้างใน ณัฐทินี รวยส าราญ, 2553) ได้กล่าวถึงกระบวนการ
รับรู้ในมิติของการท่องเที่ยวว่าเป็นกระบวนการสร้างภาพในสมอง ให้เห็นเป็นภาพที่มีความหมายและ
มีความกลมกลืน ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
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  1) กำรเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) เป็นกระบวนการนักท่องเที่ยวเปิดรับสิ่ง
เร้าต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ แล้วนักท่องเที่ยวแต่ละคนจะเลือกเฉพาะสิ่งเร้าที่ตรงกับความต้องการและ
ทัศนคติของตน ทั้งนี้รูปแบบของการเลือกรับรู้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

   (1) การเปิดรับ (Exposure) จะเกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวได้รับการกระตุ้นจากถึงสิ่ง
เร้าผ่านประสาทสัมผัส เช่น การได้เห็น การได้ยิน การสัมผัส แล้วท าให้เกิดความรู้สึก นักท่องเที่ยวจะ
เปิดรับสิ่งเร้าเหล่านั้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสนใจและความเก่ียวข้องที่มีกับตน  

   (2) การตั้งใจรับ (Attention) เป็นขั้นตอนที่นักท่องเที่ยวมุ่งความสนใจมาสู่สิ่งเร้า
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งมักจะสอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิมของ
บุคคลนั้น  

   (3) การรับรู้แบบเลือกสรร (Selective Perception) เป็นขั้นตอนที่นักท่องเที่ยว
รับรู้สิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ โดยบุคคลจะเลือกรับรู้ตามความต้องการ ทัศนคติ ประสบการณ์และ
ลักษณะส่วนบุคคล ดังนั้น แม้จะเป็นสิ่งเร้าเดียวกัน แต่นักท่องเที่ยวแต่ละคนอาจจะรับรู้แตกต่างกัน 

  2) กำรจัดระบบสิ่งเร้ำ (Perceptual Organization) เป็นกระบวนการที่นักท่องเที่ยว
ท าการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วจัดข้อมูลที่ได้รับเข้าด้วยกันให้เป็นระเบียบเพ่ือสร้างความ
เข้าใจและสามารถน าไปสู่พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งนั้น โดยการจัดระบบเพ่ือการรับรู้แบ่ง
ออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 

(1) หลักการเติมส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์ (Principle of Closure) บุคคลมีแนวโน้มที่
จะรับรู้ภาพที่ไม่สมบูรณ์ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในอดีต ซึ่งหลักการนี้
ช่วยให้บุคคลสนใจในสิ่งนั้น ๆ มากขึ้น 

(2) หลักการจัดกลุ่ม (Principle of Grouping) บุคคลมีแนวโน้มที่จะรับรู ้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ด้วยการรวมข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถประเมินหรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งข้ึน  

 (3) หลักองค์ประกอบรอบข้าง (Principle of Context) บุคคลมีแนวโน้มที่จะรับรู้
สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามลักษณะขององค์ประกอบรอบข้างของสิ่งนั้น ซึ่งปกติบุคลลจะสนใจและเชื่อถือในสิ่งที่
มีความเด่นมากกว่าสิ่งที่ด้อยกว่า 

  3) กำรแปลควำมหมำยจำกกำรรับรู้ (Perceptual Interpretation) เป็นกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นหลังจากท่ีนักท่องเที่ยวได้เลือกและรวบรวมข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ตนได้รับ จากนั้นจะท าการ
ตีความหมายของข้อมูล โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐาน 2 ลักษณะ ได้แก่ 

   (1) การจัดประเภท (Perceptual Categorization) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจต่อสิ่งเร้าและข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการจัดประเภท
ของข้อมูลที่ได้รับเข้ากับประเภทของข้อมูลเดิมที่ตนมีอยู่แล้ว  
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   (2)  การอนุมาน (Perceptual Inference) เป็นกระบวนการที่นักท่องเที่ยวตีความ
ข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ได้รับมาด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวให้เข้ากับข้อมูลอ่ืน ๆ การเชื่องโยงนี้จะเกิด
จากความเชื่อของบุคคลอันสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ในอดีต 

  จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนโดยเริ่มจากการมีสิ่งเร้าหรือข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วนักท่องเที่ยวเลือก
ที่จะเปิดรับ จากนั้นจะท าการจัดระบบและแปลข้อมูลดังกล่าวโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิม
ของตนเป็นพ้ืนฐาน น าไปสู่ความคิดและความเข้าใจที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวที่ตนไป งานวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการดังกล่าวเพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนของการรับรู้ของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทาง
มายังอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญของการตัดสินใจเดินทาง 
 2.2.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 

  การรับรู้ของนักท่องเที่ยวเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ในการ
ตีความหมายจากสิ่งที่ได้รับเข้ามา โดยนักท่องเที่ยวแต่ละคนอาจจะมีการรับรู้ที่ไม่เหมือนกัน ทั้ง ๆ  
ที่เกิดขึ้นจากวิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ได้มีผู้
กล่าวถึงไว้ดังต่อไปนี้  

  พัชนี เชยจรรยา (อ้างใน พรศิริ บินนาราวี, 2555) กล่าวว่า การรับรู้เป็นตัวก าหนด
พฤติกรรม ทัศนคติ และความคาดหวังของบุคคล ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการรับรู้เป็นกระบวนการ
ทางจิตที่ตอบสนองสิ่งเร้าที่ได้รับและเป็นกระบวนการเลือกรับการตีความตามความเข้าใจและ
ความรู้สึกของตนเอง โดยทั่วไปการรับรู้ที่แตกต่างกันเกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรอง ดังต่อไปนี้  

  1) แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลอันเป็นผลมา
จากการกระตุ้นจากภายนอก และเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกและการรับรู้ของแต่ละบุคลล 
โดยทั่วไป บุคคลมักเห็นในสิ่งที่ตนต้องการเห็นและได้ยินในสิ่งที่ตนต้องการได้ยินเพื่อสนองความ
ต้องการของตนเอง  

  2) ประสบกำรณ์เดิม (Past Experience) เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตีความหมายเรื่อง
ต่าง ๆ และยังช่วยให้บุคคลสามารถรับรู้ได้เร็วขึ้น กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกิดข้ึน
มาแล้วจะมีความคาดหวังล่วงหน้าในเรื่องดังกล่าวซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้  

  3) กรอบอ้ำงอิง (Frame of Reference) เป็นสิ่งที่ถูกหล่อหลอมและพัฒนามาตั้งแต่
เกิด ส่งผลให้การมองสิ่งต่าง ๆ รอบตัวไปในมุมมองที่แตกต่างกันจึงท าให้บุคคลเกิดความเชื่อและ
ทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป  

  4) สภำพแวดล้อม (Environment) เป็นสถานการณ์ที่บุคคลได้สัมผัส อาจจะเป็น
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  หรือสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม แล้วท าให้คนเกิดความรู้สึกนึก
คิดข้ึนในจิตใจอันส่งผลท าให้บุคคลตีความสารที่ได้รับแตกต่างกันไป 
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  5) สภำวะจิตใจและอำรมณ์ (Mood) เป็นสภาพจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก และทัศนคติ 
ณ เวลานั้น ว่ามีความพร้อมที่จะรับรู้หรือไม่ โดยทั่วไปหากบุคคลอารมณ์ไม่ปกติมักจะส่งผลต่อการ
รับรู้  

  นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ยังมีปัจจัยที่สนับสนุนความแตกต่างใน
การรับรู้และกระบวนการการรับรู้ของแต่ละบุคคลในการท ากิจกรรมต่าง ๆ (ธนบูลย์ พรหมพรต, 
2561) ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ดังนี้ 

  1) ผู้รับรู้ (Perceiver) คือ บุคคลที่ได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผัส ได้รู้สึกสิ่งเร้าภายนอก
รอบตัว เมื่อบุคคลได้รับรู้ถึงเป้าหมายจะมีการแปลความหมายของเป้าหมายนั้น ๆ โดยการแปล
ความหมายนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้รับรู้แต่ละคน ได้แก่ ทัศนคติ (Attitudes) แรงจูงใจ 
(Motivates) ความสนใจ (Interest) ประสบการณ์ในอดีต (Past Experiences) และความคาดหวัง 
(Expectation) เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จ  

  2) เป้ำหมำย (Target) คือ สิ่งที่บุคคลสนใจเพ่ือรับรู้ ประกอบด้วย ความใหม่ 
(Novelty) การเคลื่อนไหว (Motion) น ้าเสียง (Sounds) ขนาด (Sizes) ภูมิหลัง (Background) และ
ความใกล้เคียง (Proximity) สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างภาพตามท่ีบุคคลเห็น โดยยบุคคลไม่สามารถที่จะ
มองเป้าหมายในลักษณะเดี่ยว ๆ ได้ ดังนั้น ความสัมพันธ์ของเป้าหมายกับภูมิหลังที่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้มีแนวโน้มที่ท าให้เกิดการจัดหมวดหมู่ของสิ่งที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน  

  3) สถำนกำรณ์ (Situation) คือ องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมภายนอกรอบตัว ซึ่งจะมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือสิ่งแวดล้อมหนึ่ง บุคคลอาจจะรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
ช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปบุคคลอาจจะละเลยไม่สนใจที่จะรับรู้สิ่งนั้นก็ได้ 

  จากปัจจัยที่ท าให้เกิดการรับรู้ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ที่เกิดขึ้นกับแต่ละ
บุคคลแม้ว่าเกิดจากสิ่งเร้าหรือมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน ก็สามารถท าให้บุคคลนั้นแปลความหมายได้
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับทัศนคติ แรงจูงใจ ความสนใจ ประสบการณ์ในอดีต ความคาดหวัง และ
สถานการณ์ต่าง ๆ จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอ
ลับแล ซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละคนมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน ถ้าหากสิ่งที่นักท่องเที่ยวรับรู้นั้นได้สร้างความ
ประทับใจที่เท่ากับหรือเกินกว่าระดับความคาดหวังก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจในทางบวก ในทางตรง
ข้ามจะเกิดความพึงพอใจทางลบ ถ้าหากสิ่งที่นักท่องเที่ยวรับรู้ได้สร้างความประทับใจที่ต ่ากว่าระดับ
ความคาดหวัง  

  ทั้งนี้ ดนัย เทียนพุฒ (อ้างใน วรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ, 2562) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึง
พอใจของผู้บริโภคจะช่วยส่งผลต่อก าไรกับธุรกิจใน 4 หนทางด้วยกัน คือ  
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  1) เพ่ิมโอกำสในกำรกลับมำใช้บริกำรซ ้ำ กล่าวคือ ถ้านักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้และเกิด
ความพึงพอใจ หรือได้รับความพึงพอใจที่สูงกว่าความคาดหวัง นักท่องเที่ยวย่อมเกิดความจงรักภักดี
และมีความต้องการที่จะกลับมาใช้ซ ้าในอนาคต 

  2) สร้ำงกำรส่งเสริมกำรแบบปำกต่อปำกในเชิงบวก เมื่อนักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้และ
เกิดความพึงพอใจ รู้สึกประทับใจในการให้บริการ นักท่องเที่ยวอาจจะบอกต่อไปยังบุคคลอื่น 

  3) เพ่ิมยอดกำรสั่งซื้อ นักท่องเที่ยวอาจจะกลับมาใช้บริการซ ้าอีกครั้ง รวมถึงอาจจะ
แนะน าบุคคลอ่ืนให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ยอดขายก็จะเพ่ิมข้ึน  

  4) มีผลต่อกระแสเงินสดหมุนเวียน เมื่อมียอดขายเพ่ิมสูงขึ้น ย่อมส่งผลต่อกระแสเงิน
สดหมุนเวียนตามไปด้วย 

  กล่าวโดยสรุปได้ว่า การรับรู้ความเข้าใจของนักท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อการด าเนิน
กิจกรรมท่องเที่ยว เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ที่ดีเป็นไปตามที่คาดหวังก็จะก่อให้เกิดความพึง
พอใจทางบวก 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยว 
 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความถึงระดับคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์ประกอบของการท่องเที่ยว เพ่ือน าเอาองค์ประกอบเหล่านี้ไปเชื่อมโยงความคาดหวังและ
การรับรู้นักท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่านักวิชาการได้จ าแนกองค์ประกอบของการท่องเที่ยวไว้
หลากหลายแนวคิด ดังนี้ 
 ปาริฉัตร อ้ิงจะนิล (2554) กล่าวว่า การท่องเที่ยวนั้นเป็นการน าเอาทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ท า
ให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งการท่องเที่ยวประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) นักท่องเที่ยว เป็นปัจจัยที่ส าคัญของการท่องเที่ยว เพราะคนกลุ่มนี้ท าให้เกิดธุรกิจและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว ภาคส่วนต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพ่ือน ามาใช้ใน 
การวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของเขาเหล่านี้ 
 2) กำรเดินทำง เป็นการเดินทางไปยังจุดหมายปลายที่ต้องการท่องเที่ยวโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง 
คือ ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ การเดินทางนั้นจะต้องสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว รวมทั้งสภาพยานพาหนะและเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางต้องมีความปลอดภัย  
 3) แรงจูงใจในกำรท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้คนต้องการเดินทาง การท่องเที่ยวนั้นจะ
เกิดข้ึนก็ต่อเมื่อคนมีแรงบันดาลใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทาง 
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 4) ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดการท่องเที่ยว โดยเฉพาะทรัพยากรที่
แตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมเดิมมักจะเป็นแรงดึงดูดที่ท าให้คนต้องการการเดินทางท่องเที่ยว 
 จากแนวคิดนี้สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวนั้นเป็นกิจกรรมที่ต้องมีองค์ประกอบหลักคือ 
นักท่องเที่ยว การเดินทาง แรงจูงใจในการท่องเที่ยว และทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยคนจะต้องเกิด
แรงกระตุ้นที่จะท าให้เกิดความต้องการหรือแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว โดยหนึ่งในตัวกระตุ้นที่
ส าคัญคือทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม และกิจกรรมต่าง ๆ  
 ในขณะที่ Dickman (อ้างใน เขมลักษณ์ คุปคีตพันธ์, 2563) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวจะ
สมบูรณ์ได้นั้นต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ (5As) ดังนี้  
 1) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) หมายถึง สิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจุดหมายปลายทาง 
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ สิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างข้ึน สิ่งดึงดูดใจเชิงศิลปะวัฒนธรรม สิ่ง
ดึงดูดใจเชิงชุมชนสัมพันธ์ เป็นต้น โดยทั่วไปจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจมากจะ
สามารถสร้างแรงจูงใจในการเดินทางได้มากกว่า 
 2) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง (Accessibility) หมายถึง ความสะดวกสบายในการ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปถึงยังจุดหมายปลายทางนั้น ๆ โดยความ
สะดวกสบายในการเดินทางมักพิจารณาจากระยะทาง วิธีการเดินทาง สภาพการคมนาคมขนส่ง  
 3) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ (Amenity) หมายถึง สิ่งบริการขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ต่อการท่องเที่ยวเพื่อท าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้รับความสะดวกสบาย เช่น 
ที่พักแรม ร้านอาหาร สถานบริการอ่ืน ๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สถานรักษาพยาบาล สถานี
ต ารวจ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  
 4) ที่พัก (Accommodation) หมายถึง สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับนักท่องเที่ยวได้พ านักระหว่าง
อยู่ในจุดหมายปลายทาง และมีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการไว้รองรับ เช่น ห้องพัก ห้องอาหาร 
สระว่ายน ้า เป็นต้น ซึ่งที่พักแต่ละแห่งจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล 
เกสต์เฮาส์ เป็นต้น 
 5) กิจกรรมต่ำง ๆ (Activity) หมายถึง กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวสามารถท าในช่วงเวลาที่พ านักในจุดหมายปลายทางนั้น ๆ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจใน
การท่องเที่ยว โดยกิจกรรมมักจะข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้องทางกายภาพของจุดหมายปลายทาง เช่น 
กิจกรรมเดินป่า กิจกรรมทางทะเล กิจกรรมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
 นอกจากนี้ Steven (อ้างใน ธฤษวรรณ มาตกุล, 2556) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวเป็นการผสมผสานระหว่างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ประสบการณ์ และทรัพยากรที่จับ
ต้องไม่ได้มาน าเสนอแก่ผู้บริโภค โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ (6As) ดังนี้ 
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 1) ควำมสำมำรถในกำรจัดรำยกำรกำรท่องเที่ยว (Available Package) หมายถึง การจัด
รายการท่องเที่ยวแบบส าเร็จรูปส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเพ่ือให้ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วตลอดการเดินทาง โดยรายการท่องเที่ยวนั้นควรครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
เดนิทางท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และผจญภัย เป็นต้น 
 2) ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง (Accessibility) หมายถึง การจัดการระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในการเดินทางที่เหมาะสมกับลักษณะของจุดหมายปลายทาง ท าให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งจุดหมายปลายทางแต่ละแห่งจะมีรูปแบบการคมนาคมขนส่ง
ที่เหมาะสมที่แตกต่างกันออกไป เช่น การขนส่งทางบก ทางน ้า และทางอากาศ   
 3) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) หมายถึง จุดดึงดูดที่ท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาเยือน
จุดหมายปลายทางนั้น ๆ อาจจะเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความโดดเด่น เช่น หาดทราย ทะเล ภูเขา ป่า
ไม้ แหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เช่น โบราณสถาน ศาสนสถาน ชุมชนดั้งเดิม สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์
สร้างข้ึน เช่น สวนน ้า สวนสัตว์ สวนสนุก เป็นต้น  
 4) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (Amenities) หมายถึง สิ่งบริการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจุดหมายปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น 
ระบบไฟฟ้า ประปา เครือข่ายโทรศัพท์ และการบริการอ่ืน ๆ เช่น ที่พัก ร้านอาหาร จุดบริการข้อมูล
แหล่งท่องเทีย่ว ร้านจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก เป็นต้น  
 5) กิจกรรม (Activities) หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการจัดขึ้นเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมขณะพ านักในจุดหมายปลายทางนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อเพ่ิมความน่าสนใจและรองรับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น การเดินป่า การด าน ้า การเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่ง
กิจกรรมการท่องเที่ยวเหล่านี้จะช่วยสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้ที่ไปเยือน 
 6) กำรให้บริกำรของแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary Service) หมายถึง การบริการเสริมต่าง ๆ ที่
นอกเหนือจากการบริการขั้นพ้ืนฐานที่คนหรือองค์กรในจุดหมายปลายจัดขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ โรงพยาบาล สถานีบริการน ้ามัน เป็นต้น 
 จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเก่ียวข้องกับหลายภาค
ส่วน เช่น การคมนาคมขนส่ง ธุรกิจบริการ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เป็นต้น รวมทั้งมีการน าเอา
ทรัพยากรของประเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในหลายมิติ จะเห็นได้ว่าครอบคลุมหลายองค์ประกอบ
ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือสิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง ที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรม
ในแหล่งท่องเที่ยว การบริการเสริมต่าง ๆ โดยองค์ประกอบเหล่านี้ นักท่องเที่ยวจะน าไปใช้ในการ
พิจารณาเลือกจุดหมายปลายทาง ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า แม้นักวิชาการแต่ละ
ท่านจะจ าแนกองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป แต่องค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจหรือทรัพยากรการ
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ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวจะถูกกล่าวถึงเสมอ นอกจากนั้นแล้วยังพบว่ามักเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่นักท่องเที่ยวน ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทาง 
 
2.4 ประเภทของสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
 ตามท่ีกล่าวมาในต้นจะเห็นได้ว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวนับเป็นสิ่งดึงดูดใจที่ท าให้เกิดการ
เดินทาง ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงสนใจในการศึกษาว่าระดับของความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวของอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับใดและส่งผลถึงความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวหรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ท าการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับประเภทของสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว โดยมีนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่ง
ประเภทไว้แตกต่างกัน ดังนี้  
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2555) อธิบายว่า สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่ท า
ให้นักท่องเที่ยวออกเดินทาง โดยได้แบ่งสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ เป็นทรัพยากรที่มีความงดงามเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ ภูเขา น ้าตก ถ ้า แม่น ้า ป่าไม้ ชายหาด เป็นต้น  
 2) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณ โบราณวัตถุ และศาสนา เป็น
ทรัพยากรที่เก่ียวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ส าคัญในทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และโบราณคดี เช่น 
ปราสาท พระราชวัง วัด พระพุทธรูป ก าแพงเมือง เครื่องปั้นดินเผาโบราณ จารึก เป็นต้น 
 3) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม เป็นทรัพยากร
ที่เป็นมรดกสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ มีคุณค่าและเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชนเผ่า การแต่งกายประจ าถิ่น ศิลปะการแสดง ภาษาพ้ืนบ้าน เป็นต้น รวมทั้ง กิจกรรมร่วมสมัย 
เช่น การพายเรือ ล่องแก่ง ขี่จักรยาน ปีนเขา เป็นต้น 
 เช่นเดียวกับบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2550) ที่กล่าวว่า สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว เป็น
ทรัพยากรที่สามารถดึงดูดให้คนออกเดินทางไปท่องเที่ยวยังจุดหมายปลายทาง มีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้ 
 1) ประเภทธรรมชาติ คือ ความงามตามธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปเที่ยว
ในพ้ืนที่นั้น เช่น ภูเขา น ้าตก ล าธาร ทะเลทราย ทะเลสาบ เกาะแก่ง น ้าพุร้อน บ่อน ้าร้อน เขตสงวน
พันธุ์สัตว์ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนสัตว์เปิด สวนรุกชาติ แหล่งน ้าจืด หนอง คลอง บึง ปะการัง
ใต้ทะเล เป็นต้น  
 2) ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน และศาสนา เป็นสิ่งดึงดูดใจที่มีความส าคัญและ
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึง สถานที่ อาคาร และสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่
หรือเคยมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เช่น วัด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ 
ชุมชนโบราณ ศาสนสถานอนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เป็นต้น 



18 
 

 3) ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เป็นสิ่งดึงดูดที่มีคุณค่าทางศิลปะและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา เช่น งาน
ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 
 Weaver and Lawton (อ้างใน ฐิติมา รัตนพงศ์, 2558) กล่าวว่า สิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และวัฒนธรรมประเพณีท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงอารยธรรมท้องถิ่นท่ีมีลักษณะเด่นสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยม
ชม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1) สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ได้แก่ 
สภาพภูมิอากาศ อากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น ้าตก ภูเขา ทะเล ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ 
อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 
 2) สิ่งดึงดูดใจทางประวัติศาสตร์ เป็นทรัพยากรที่มีการน าเสนอในรูปของโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น  วัดวาอาราม ปราสาทราชวัง อาคารเก่าแก่ 
เป็นต้น  
 3) สิ่งดึงดูดใจทางศิลปวัฒนธรรม สังคม เทศกาลงานประเพณี เป็นทรัพยากรที่น าเสนอในรูป
ของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทางสังคมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้งที่เป็นรูปธรรมที่แสดงออกทางด้าน
ลักษณะความเป็นอยู่ของผู้คน ภาษา เทศกาล ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ศิลปหัตถกรรม การแต่ง
กาย การละเล่นและการบันเทิงต่าง ๆ สภาพบ้านเรือน และที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกทางด้าน
ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติภูมิปัญญาชาวบ้าน  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเป็นทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่ที่มี
ลักษณะโดดเด่น สามารถสร้างความน่าสนใจและจูงใจให้ผู้คนต่างถ่ินปรารถนาจะมาเยี่ยมชมหรือ
สัมผัส จะเห็นได้ว่ามีผู้แบ่งประเภทของสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 
สิ่งดึงดูดใจด้านธรรมชาติ สิ่งดึงดูดใจด้านประวัติศาสตร์ และสิ่งดึงดูดใจด้านกิจกรรม (ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและกิจกรรม) โดยงานวิจัยนี้จะท าการยึดกรอบนี้เป็นแนวทางในในการศึกษา 
 
2.5 ลักษณะทั่วไปของอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อท่ีทั้งหมด 506.02 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นที่ราบ 117 
ตารางกิโลเมตร เป็นที่ป่าและภูเขา 306 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่มทางตอนใต้ ค่อนข้าง
สูงขึ้นทางตอนกลาง และเป็นภูเขาทางตอนเหนือและทางตะวันตก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด
อุตรดิตถ์ ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ 9 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 
2564) 
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 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด  
                                           สุโขทัย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 การเดินทางมายังอ าเภอลับแล สามารถเดินทางโดยรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1043 
ประมาณ 12 กิโลเมตร และสามารถใช้บริการรถสองแถวที่ถนนตุลาสถิตในอ าเภอเมือง รถจะออกทุก 
30 นาที ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.30 น. (แบกกล้องเที่ยว, 2562) 
 อ าเภอลับแลมีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงาม มีภูเขาสลับซับซ้อน และอากาศบริสุทธิ์ โดย
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้และมีการท าไร่หมุนเวียน พ้ืนที่บางส่วนเป็นแหล่งต้นน ้าล าธาร มีล าธาร
หลายสายไหลผ่านท าให้เกิดความชุ่มชื้น และมีพืชผลไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของอ าเภอลับแล เช่น 
ทุเรียน ลางสาด ลองกอง มังคุด และผักพ้ืนบ้านที่อุดมบูรณ์ นอกจากนี้ชุมชนยังมีวิถีชีวิตชุมชนแบบ
ดั้งเดิม มีศิลปวัฒนธรรมด้านอาชีพ เช่น การทอผ้าจก ผ้าห่ม ไม้กวาดตองกง การแปรูปทุเรียน เป็นต้น 
(ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์, 2564)   
 ส าหรับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของอ าเภอลับแลนั้น เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มี
เรื่องเล่าขานเป็นต านานในเรื่องของ“เมืองแห่งสัจจะวาจา” หรือเมืองที่ไม่มีใครพูดโกหก หรือบ้างบาง
คนก็จะรู้จักกันในชื่อเมืองแม่ม่าย อย่างไรก็ดี ด้วยเรื่องเล่าที่แสนอัศจรรย์นี้ จึงท าให้เชื่อกันว่า ลับแล
เป็นเมืองของคนดี ซึ่งถือวาจาสัตย์ หากใครประพฤติผิดไร้ซึ่งสัจจะวาจา ชีวิตก็จะไม่ราบรื่น อ าเภอลับ
แลมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ คือ เป็นเมืองที่มี 3 วัฒนธรรม ได้แก่ ล้านนา ล้านช้าง และเชียงแสน มี
ประเพณีที่มีแห่งเดียวในโลก คือ งานอัฐมีบูชา เป็นงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า ซึ่งจัด
ขึ้นเป็นประจ าทุกปีในช่วงหลังวันวิสาขบูชา 8 วัน ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง นอกจากนี้อ าเภอลับแล ยัง
มีอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ หมี่พัน ข้าวพันผัก และข้าวแคบ ซึ่งสามารถรับประทานได้ที่
อ าเภอลับแลได้ที่เดียว นอกจากนี้อ าเภอลับแลยังมีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองแห่งจักรยาน เนื่องจากวิถีชีวิต
ของผู้คนในอ าเภอลับแลส่วนใหญ่ใช้จักรยานเป็นยานพาหนะ พร้อมกับมีเส้นทางการปั่นจักรยาน
ส าหรับนักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ชมสวนผลไม้  และทุ่งนา ดังนั้นจึงถือได้ว่าอ าเภอลับ
แลเป็นอ าเภอที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวน่าสนใจ โดยเฉพาะอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ สังคม 
และวัฒนธรรม เหมาะส าหรับการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว ตามกลยุทธ์ “เขาเล่าว่า....” ของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (กรุงเทพธุรกิจ, 2558)  
 งานวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาระดับความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว 3 ประเภท ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาและรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
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และกิจกรรมในพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (องค์การบริหารส่วนต าบล
ชัยจุมพล, 2564) 
 2.5.1 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ 

ลักษณะทางกายภาพของอ าเภอลับแลนั้นมีทิวทัศน์สวยงามรายล้อมด้วยภูเขาจึงท าให้
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจ านวนมาก ดังนี้ 

1) อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เป็นพื้นที่ท่ีมีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยป่า
ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งต้นน ้าล าธาร จุดเด่นคือ ลานสนสามใบภูสอยดาว ซึ่งจะเป็นลานที่มีต้น
สนขึ้นอยู่เต็มลาน 

2) น ้าตกสายทิพย์ เป็นน ้าตกที่อยู่ใน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ซึ่งเป็นน ้าตกขนาด
เล็ก มี 7 ชั้นด้วยกัน แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร อีกท้ังบริเวณโดยรอบน ้าตกยังมีความ
ชุ่มชื้นมาก  

3) อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ บรรยากาศในอุทยานมีความร่มรื่น เหมาะกับ
นักท่องเที่ยวทีต่้องการนั่งพักผ่อน ภายในอุทยานมีการจัดที่นั่ง และศาลานั่งเล่นไว้หลายจุด  

4) อุทยานแห่งชาติล าน ้าน่าน เป็นแหล่งต้นน ้าล าธารของอ่างเก็บน ้าเหนือเขื่อนสิริกิติ์ 
และเป็นจุดแบ่งเขตจังหวัดแพร่กับจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว จุด
ชมวิว ทะเลสาบสุริยันต์จันทรา ที่มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน ้าที่รายล้อมด้วยทิวเขา ช่วงเย็นจะได้เห็นวิว
พระอาทิตย์ตกมีความสวยงาม 
 2.5.2 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ 

อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์มีประเพณีท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ มีโบราณสถานที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจของคนไทยเป็นจ านวนมากให้อยากมาเท่ียวชม ดังนี้ 

1) วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เป็นวัดส าคัญประจ าเมืองทุ่งยั้ง ภายในวัดมีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุท่ีน่าสนใจ คือ วิหารหลวงเก่าแก่ สมัยกรุงศรีอยุธยาก่อด้วยศิลาแลงและอิฐ หลังคาลดหลั่น 
3 ชั้น หน้าบันแกะสลักลงรักปิดทอง ประดิษฐานหลวงพ่อหลักเมือง หรือ หลวงพ่อโต ชาวบ้านนิยม
เรียกว่า หลวงพ่อประธานเฒ่า นับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่ 

2) วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตั้งอยู่ที่บนเนินเขาเต่า วัดพระแท่นศิลาอาสน์เป็นที่
ประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์ ปูชนียวัตถุส าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นศิลาแลงรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 8 ฟุต ยาว 10 ฟุต สูง 3 ฟุต โดยฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกลีบ
บัวงดงาม มีความเชื่อกันว่า หากได้มาสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์แล้ว จะได้รับอานิสงส์สูงสุด 
นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในศาลาการเปรียญเก่าตกแต่งแบบล้านนา จัดแสดง
เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาววังและชาวบ้านในสมัยก่อน รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ในอดีต
ให้นักท่องเทีย่วเข้าเยี่ยมชม 
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3) วัดดอนสัก ตั้งอยู่ที่ บ้านฝายหลวง อ าเภอลับแล ค่ะ ที่วัดดอนสักนี้มีจุดเด่น คือ 
วิหารที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีบานประตูแกะสลักงดงามเป็นลวดลายกนกก้านขดไขว้ 
ประกอบด้วยรูป หงส์ รูปเทพพนม และยักษ์ บานประตูเป็นไม้แกะสลักทั้งบาน รูปลายกนกก้านขด มี
รูปสัตว์หิมพานต์แทรกอยู่ในลวดลายกนกต่าง ๆ มีความอ่อนช้อยสวยงาม ลวดลายที่บานซ้ายและขวา
นั้นไม่เหมือนกัน แต่เมื่อปิดประตูแล้วลวดลายมีความลงตัวเข้ากันได้สนิท เป็นคู่บานประตูไม้จ าหลัก
โบราณสมัยอยุธยา  
 2.5.3 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม  

อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์นั้นมีแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและความโดดเด่น 

แสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จึงท าให้กิจกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เน้นถึงวัฒนธรรมที่เป็นอัต

ลักษณ์ของพ้ืนที่ ดังนี้ 

1) ประเพณีนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์มีการจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 8 
ค ่า ไปจนถึง 15 ค ่า เดือน 3 ครั้งหนึ่ง และในกลางเดือน 4 อีกครั้งหนึ่งที่ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในงานนี้มีร้านจ าหน่ายของพ้ืนเมืองและของป่า สินค้าพ้ืนเมืองที่มาจากจังหวัดต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังมีมหรสพแสดงให้ชมอีกด้วย 

2) ประเพณีแห่น ้าขึ้นโรง เป็นการน าน ้าศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน ้าทิพย์ เวียงเจ้าเงาะผสมกับ
น ้าอบ น ้าหอม ขึ้นไปสักการะดวงวิญญาณอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ ม่อน
อารักษ์ พร้อมเครื่องถวาย เพ่ือท าการขอพรให้ประชาชนชาว อ าเภอลับแล อยู่ดี กินดี มีความร่มเย็น
เป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล ไม้ผลอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี และมีการรดน ้าด าหัวให้แก่บรรพบุรุษที่
ล่วงลับไปแล้ว 

3) ประเพณีอัฐมีบูชา หรืองานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจ าลอง ซึ่งจัด
ขึ้นระหว่างวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค ่า เดือน 6 จนถึงแรม 8 ค ่า เดือน 6 ของทุกปี รวม 9 วัน 
9 คืน จัดขึ้น ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ตาบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ งานอัฐมีบูชาเป็น
งานประเพณีและวัฒนธรรมเก่าแก่ของท้องถิ่นท่ีมีการสืบทอดกันมาช้านานกว่า 50 ปี 

4) ประเพณีตานสลากชะลอมค้างบูยา เป็นประเพณีท่ีมีการปฏิบัติสืบทอดมาแต่
โบราณซึ่งเป็นความศรัทธาและความเชื่อของผู้จะทานค้างบูยา ค้างบูยาเดิมอาจใช้เป็นกิ่งไม้ แล้ว
น าเอาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ชาวบ้านบริจาคมามาห้อยแขวน คล้ายๆ ต้นกฐิน ทางภาคกลาง 

5) พิธีบายศรีสู่ขวัญผลไม้ เป็นพิธีกรรมเก่ียวกับการขอบคุณพืชพรรณธัญญาหารที่ชาว
ชุมชนลับแลได้เก็บเกี่ยวแล้ว เป็นประเพณีพ้ืนถิ่นที่ชาวชุมชนลับแลปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 
มีการจัดขบวนแห่โตก บายศรีสู่ขวัญผลไม้มาประกวดประชันกันอย่างสนุกสนาน โดยมีหมอเรียกขวัญ 
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หรือ พ่อหมอออกมาท าพิธีบายศรี มีการสาธิตการขนทุเรียนจ านวนมาก ๆ ด้วยจักรยานยนต์ดัดแปลง
ให้ชม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้เห็นวิถีของคนลับแลได้อย่างชัดเจน 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พรศิริ บินนาราวี (2555) ได้ท าการศึกษา ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว โดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นการเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังที่มีต่อการท่องเที่ยวใน
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในระดับมาก ส่วนการรับรู้จริงภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยว พบว่า มีผลต่างที่มีแนวโน้ม
ไปสู่ความไม่พึงพอใจ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในด้าน
ต่างๆ เพื่อลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้จริงให้น้อยที่สุด เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
พึงพอใจมากที่สุด 
 ธัญวลัย ชุติมาวัฒนานันทน์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เดินทางมากับคณะทัวร์ท่องเที่ยวในเมืองพัทยา โดยใช้การเก็บแบบสอบถาม
จ านวน 400 ชุด โดยใช้เครื่องมือตามหลักการของทาโรยามาเน พบว่า ด้านความคาดหวังเรื่องท่ีพัก
แรม ด้านความปลอดภัย และด้านการให้บริการ มีความคาดหวังอยู่ในระดับที่มากท่ีสุด ส่วนของด้าน
ความพึงพอใจหลังจากเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา พบว่า ด้านการบริการมีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว และอาหาร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง จากการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาแล้วนั้น พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อม ที่พักแรม และอาหาร มีความแตกต่าง
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนด้านการให้บริการ พบว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
 แคทรียา ปันทะนะ (2557) ได้ท าการศึกษา ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ โดยการสุ่มประชากรตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (Infinite Population) 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ านวน 100 
คน จากผลการศึกษาความพึงพอใจพบว่า นักท่องเที่ยวพึงพอใจด้านบริการในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านความรู้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว ด้านสถานที่ ด้านความสะดวก และด้านราคา โดย
เมื่อจ าแนกตามอายุ มีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน และเม่ือจ าแนกตามเพศ การศึกษา อาชีพ มี
ระดับความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน 
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 Jie Hu (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวคุณหมิง (Kunming) ที่ขับรถมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เส้นทาง R3A จาก
การศึกษาความคาดหวัง ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวคุณหมิง เป็นการศึกษา
เชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลแบบ Online Survey ผ่านทาง QQ WeChat จ านวนตัวอย่าง 400 คน 
พบว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีความคาดหวังด้านการเดินทาง
สูงสุด ความพึงพอใจด้านประเภทแหล่งท่องเที่ยวสูงสุด รวมถึง ปัจจัยด้านอายุ อาชีพ และรายได้ มีผล
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยมีข้อมูลทางสถิติทางการวิจัยนี้ สามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้
ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวคุณ
หมิงได้ 
 รินรดา กุลีช่วย (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อ
มาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในจังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวัง การ
รับรู้ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ที่พักแบบโฮมสเตย์ ในจังหวัดชุมพร เพ่ือเปรียบเทียบความ
คาดหวังต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในจังหวัดชุมพร โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวจ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
และทดสอบด้วยค่า t-test One-Way ANOVA และค่า ทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) จาก
การศึกษาพบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวทางด้านอาหารมากท่ีสุด การรับรู้สูงสุดคือด้าน
อัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน และด้านพฤติกรรม พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เดินทางมาเพ่ือพักผ่อนสูงที่สุด จากการเปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐาน
การจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดชุมพร พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ 
สถานภาพ ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การรับรู้ของนักท่องเที่ยวแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากการ
เปรียบเทียบการรับรู้ต่อมาตรฐาน พบว่า มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกับความหวังต่อมาตรฐาน พบว่า มีความแตกต่าง
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกับ
การรับรู้ พบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการ มีความแตกต่างทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
 อินทิรา จันทรัฐ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการ
บริการสายการบินต้นทุนต ่า เที่ยวบินภายในประเทศ เพ่ือศึกษาความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อ
คุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนต ่า และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการบริการและการกลับมาใช้ซ ้า โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการจ านวน 400 คน และใช้ 
แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการวิจัย พบว่า จากการเปรียบเทียบระดับ
ความคาดหวังที่มีต่อคุณภาพบริการสายการบินต้นทุนต ่า มีความคาดหวังอยู่ในระดับที่มาก ในด้าน
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ของความมั่นใจ การตอบสนองที่รวดเร็ว และความน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้าน เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ 
การศึกษา และ อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังและการรับรู้จริง จากค่าเฉลี่ยของคุณภาพ
การบริการและการรับรู้จริงของผู้รับบริการมีค่าต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของคุณภาพบริการตามความคาดหวัง 
5 ด้าน ซึ่งแสดงว่า ลูกค้าไม่พึงพอใจ ดังนั้นควรมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 ภาณุรังสี เดือนโฮ้ง (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง เมืองลับแล เมืองต้องห้าม (พลาด) :  
อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ในบริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษา 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของอ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะเมืองรอง ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษา พบว่า เมืองลับแลเต็มไปด้วย
ชุมชนผสมผสานหลายรูปแบบ ซึ่งได้รับอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมมาจากรัฐชาติขนาดใหญ่กว่า
บริเวณใกล้เคียง ส่งผลต่อการผสมผสานทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตน เมืองลับแล
ก าลังน าเสนอตัวตนทางวัฒนธรรมในฐานะพ้ืนที่ท่องเที่ยวชุมชนที่มีวัฒนธรรมล้านนาแบบ ไท-ยวน 
หรือ คนเมือง จึงเป็น เมืองต้องห้ามพลาด ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสชุมชนทางวัฒนธรรม 
 ทั้งนี้จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ เป็นปัจจัยที่ไม่มี
ผลต่อความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวในการศึกษาครั้งนี้จึงท าการเปรียบเทียบความ
คาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดการท่องเที่ยวกับปัจจัยด้านส่วนบุคคล ด้านอายุ รายได้ และ
สถานภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เท่านั้น 
 
2.7 สมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ รายได้ และสถานภาพ) แตกต่าง
กัน มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้าน
กิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน   
 สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
แตกต่างกัน    
 สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันมีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.3 นักท่องเที่ยวไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์แตกต่างกัน    
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 สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ รายได้ และสถานภาพ) แตกต่าง
กัน มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้าน
กิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2.1 นักท่องเที่ยวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
แตกต่างกัน    
 สมมติฐานที่ 2.2 นักท่องเที่ยวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันมีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 2.3 นักท่องเที่ยวไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
แตกต่างกัน   
 สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์แตกต่างจากการรับรู้จริง  
 สมมติฐานที่ 3.1 ความคาดหวังต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ของ
นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างจากการรับรู้จริงต่อสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ 
 สมมติฐานที่ 3.2 ความคาดหวังต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ของ
นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างจากการรับรู้จริงต่อสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ 

สมมติฐานที่ 3.3 ความคาดหวังต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม ของ
นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างจากการรับรู้จริงต่อสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม 
 
2.8 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 

การศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีกรอบแนวคิดตามทฤษฎีดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1: กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
 
           ตัวแปรอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 

ความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูด

ทางการท่องเที่ยว 

- ธรรมชาติ 
- ประวัติศาสตร์ 
- กิจกรรม 

การรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการ

ท่องเที่ยว  

- ธรรมชาติ 
- ประวัติศาสตร์ 
- กิจกรรม 

ตัวแปรด้าน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- อายุ 
- รายได้ 
- สถานภาพ 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ เพื่อน าระดับความ
คาดหวังและการรับรู้ดังกล่าวมาเปรียบเทียบ ซึ่งจะท าให้เห็นถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมายังพ้ืนที่ โดยผลการศึกษาที่ได้จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
การท่องเที่ยวต่อไป ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 
3.2 กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
3.6 วิธีการทางสถิติ 

 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมุ่งเน้นศึกษาให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุ
ถึง ความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยว อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกลุ่มค าถามในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ความคาดหวังด้าน
สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว และการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
3.2 กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง 
ดังนี้ 
 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้ อ้างอิงจากสูตรการก าหนดขนาด
ตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของ Cohen (1997) โดยใช้โปรแกรม G*Power 
เวอร์ชั่น 3.1.9.7 (ภาพที่ 3.1) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen และผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจาก นักวิจัยหลายท่าน (Buchner, 2010; Erdfelder, 1996 และนงลักษณ์ วิรัชชัย, 
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2555) ซึ่งเป็นการก าหนดตามสถิติ การวิเคราะห์ด้วยความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
โดยมีตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) ได้แก่ อายุ รายได้ และสถานภาพ ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) ได้แก่ ความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวและการรับรู้ด้านสิ่ง
ดึงดูดทางการท่องเที่ยว ซึ่งก าหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ดังนี้  

 2 คือ ค่าขนาดของอิทธิพล (Effect Size) เป็นค่าสถิติที่ใช้บอกขนาดความต่าง เมื่อผลการ 
ทดสอบสมมติฐานต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ = 0.25 

 α คือ ค่าความเชื่อม่ันที่ระดับนัยส าคัญ (Level of Significant) หรือความน่าจะเป็นของ 
ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ (Error Probability) โดยก าหนดที่ระดับ 0.05 (=0.05) เท่ากับ 
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

14- β คือ ค่าอ านาจการทดสอบ (Power of Test) โดยก าหนดให้ผลต่างของความผิดพลาด 
เท่ากับ 0.05 และความน่าจะเป็นในการตัดสินใจที่ถูกต้อง = 0.85 
 Number of Predictors คือ จ านวนตัวแปรท านาย = 5 
 จากผลการค านวณ ผลที่ได้คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 220 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในกรณีตอบค าถามไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจะเก็บกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมร้อยละ 10 
ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยนี้จะมีจ านวนทั้งสิ้น 250 ตัวอย่าง 

ภาพที่ 3.1: ผลการวิเคราะห์ขนาดตัวอย่าง 
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เนื่องจากไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน งานวิจัยนี้จึงใช้วิธีเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความ
น ่าจะเป ็น (Non – Probability Sampling) ด ้วยเทคน ิคการเล ือกต ัวอย ่างแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) (อัศวิน แสงพิกุล, 2556) กล่าวคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางมา
ท่องเที่ยวยังพื้นที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจะด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองใน
พ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งท าแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยเริ่มศึกษาเนื้อหาและข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยว แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ของนักท่องเที่ยว แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว  เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม รวมทั้ง ขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
จากนั้นจึงจะสร้างแบบสอบถามที่จะใช้เก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย ส าหรับแบบสอบถามของการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที ่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี ่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะค าถามปลายปิด (Close –
end Response Questions) แบบเลือกตอบ (Check List) 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพื้นที่
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะค าถามปลายปิด (Close –end 
Response Questions) แบบเลือกตอบ (Check List) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมายังพื้นที่ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเป็นค าถามปลายปิดประกอบด้วย 
ค าตอบย่อย ที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย 

1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ 
 2) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ 
 3) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเป็นค าถามปลายปิดประกอบด้วย ค าตอบ
ย่อย ที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย 

 1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ 
 2) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ 
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 3) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม 
จากนั้น จะใช้แบบสอบถามดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และแสดงผลการวิจัยเป็น 

จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  ส าหรับแบบสอบถามส่วนที่ 2 – 3 เป็นค าถามที่มลีักษณะปลายปิด โดยจัดระดับการวัดข้อมูล
เป็นประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งท าขึ้นมาเพื่อให้คะแนนแบบวัดเจตคติตามหลักของ 
Likert (Likert’s Scale) ลักษณะค าถามจะมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  มีค่าคะแนนเป็น 5 
 ระดับความคิดเห็นมาก มีค่าคะแนนเป็น 4 
 ระดับความคิดเห็นปานกลาง  มีค่าคะแนนเป็น 3 
 ระดับความคิดเห็นน้อย มีค่าคะแนนเป็น 2 
 ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  มีค่าคะแนนเป็น 1 
 

ส าหรับการแปลผลข้อมูลความหมายของคะแนน โดยค านวณค่าอันตรภาคชั้นเพื่อก าหนดช่วง
ชั้น ด้วยการใช้สูตรค านวณและค าอธิบายส าหรับแต่ละช่วงชั้น ดังนี้  
  
  อันตรภาคชั้น     =            คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด 
                                                         จ านวนระดับของคะแนน 
    =                  5-1   

      5 
    =              0.08 

ดังนั้น เกณฑ์การประเมินผลและการแปลผลค่าเฉลี่ยในส่วนของการวิจัยเชิงพรรณนา มี
รายละเอียด ดังนี้ 
  ช่วงชั้นคะแนน   ค าอธิบายส าหรับการแปลผล 
  1.00 – 1.80    ระดับน้อยที่สุด 
  1.81 – 2.61    ระดับน้อย 
  2.62 – 3.42    ระดับปานกลาง 
  3.43 – 4.23    ระดับมาก 
  4.24 – 5.00    ระดับมากท่ีสุด 
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3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 แบบสอบถามที่น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 น าแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือมาทบทวนวัตถุประสงค์และความเชื่อมโยงกับ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกัน และจัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพ่ือท าการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความถูกต้อง จากนั้นจึงน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความชัดเจนและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 3.4.2 น าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขแล้ว ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านเพ่ือท าการวิเคราะห์
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย (Content Validity) โดยการ
ตรวจสอบและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ทั้งนี้
ผู้วิจัยจะเลือกเฉพาะข้อรายการ (Items) ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 รวมทั้งปรับปรุง
แบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

3.4.3 น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปท าการเก็บข้อมูลเสมือนจริง (Try 
Out) โดยจะท าการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ และจะน าไปวิเคราะห์หาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
โดยก าหนดค่าความเชื่อม่ันตั้งแต่ 0.65 ขึ้นไป (Nunnally อ้างใน กัลยา เมืองตะ, 2559) รวมทั้งจะท า
การปรับปรุงแก้ไขด้านภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามให้เหมาะสมเพ่ือให้เครื่องมือมีความ
สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นก่อนการน าไปใช้เก็บข้อมูลจริง  
 
3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรงและเก็บข้อมูลแบบ
ออนไลน์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.5.1 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง 

1) ด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากนักท่องเที ่ยวไทยที่
เดินทางมายังอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์

2) น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในแต่ละชุดเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  

3.5.2 การเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ 
1) ท าแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
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2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบสอบถามออนไลน์เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปต่อไป 

 
3.6 วิธีการทางสถิติ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 3.6.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 

 ข้อมูลส่วนที่ 1 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการแจกแจง 
ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
           ข้อมูลส่วนที่ 2 -3 เป็นค าถามที่เก่ียวกับความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยท า
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

3.6.2 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้ส าหรับ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้  
  สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ รายได้ และสถานภาพ) 
แตกต่างกัน มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 
3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน   
  สมมติฐานย่อยท่ี 1.1 นักท่องเที่ยวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านสิ่ง
ดึงดูดทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน    
  สมมติฐานย่อยท่ี 1.2 นักท่องเที่ยวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันมีความคาดหวังด้านสิ่ง
ดึงดูดทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน 
  สมมติฐานย่อยท่ี 1.3 นักท่องเที่ยวไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคาดหวังด้าน
สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน    
  ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบหลายตัวแปร (Multivariate Analysis of Variance: MANOVA) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 
95% และค่านัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ 0.05 
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  สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ รายได้ และสถานภาพ) 
แตกต่างกัน มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้าน
กิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน  
  สมมติฐานที่ 2.1 นักท่องเที่ยวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
แตกต่างกัน    
  สมมติฐานที่ 2.2 นักท่องเที่ยวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันมีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์แตกต่างกัน  
  สมมติฐานที่ 2.3 นักท่องเที่ยวไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์แตกต่างกัน   
  ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบหลายตัวแปร (Multivariate Analysis of Variance: MANOVA) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 
95% และค่านัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ 0.05 
  สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างจากการรับรู้จริง  
  สมมติฐานที่ 3.1 ความคาดหวังต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ของ
นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างจากการรับรู้จริงต่อสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ 
  สมมติฐานที่ 3.2 ความคาดหวังต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ 
ของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างจากการรับรู้จริงต่อสิ่งดึงดูด
ใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ 

 สมมติฐานที่ 3.3 ความคาดหวังต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม ของ
นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างจากการรับรู้จริงต่อสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม 

 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่ม
ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent t-test) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% และค่านัยส าคัญทาง
สถิติไว้ที่ 0.05   
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 งานวิจัยนี้ศึกษาถึงเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเปรียบเทียบความความ

แตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของประชากรแต่ละกลุ่ม ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้     

 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบสอบถาม 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 4.4 ผลการวิเคราะห์ระดับของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน 

 ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสื่อความหมายได้เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึง
ก าหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 X̅ แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t แทน ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน 
 F แทน ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
 P แทน ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 X̅1 แทน ค่าเฉลี่ยของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว 

X̅2 แทน ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว 
 *  แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 งานวิจัยนี้น าแบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ้นไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 250 คน 
โดยท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ในพื้นที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งท าแบบสอบถามผ่าน
ระบบออนไลน์ ได้แบบสอบถามกลับมาจ านวน 250 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ภูมิล าเนา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในรูปของจ านวนและร้อยละ แสดงผลดังตารางที่ 4.1  
 
ตารางที่ 4.1:  จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

(n = 250) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 83 33.20 
หญิง 167 66.80 

2. อายุ   
ต ่ากว่า 20 ปี  9 3.60 
21-30 ปี 211 84.40 
31-40 ปี 14 5.60 
41-50 ปี 16 6.40 

3. สถานภาพ   
โสด 213 85.20 
สมรส 30 12.00 
หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 7 2.80 

4. ระดับการศึกษา   
ต ่ากว่าปริญญาตรี 31 12.40 
ปริญญาตรี  182 72.80 
สูงกว่าปริญญาตรี 37 14.80 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ):  จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
(n = 250) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 

5. ภูมิล าเนา   
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 91 36.40 
ภาคกลาง 21 8.40 
ภาคเหนือ 56 22.40 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 32 12.80 
ภาคตะวันตก 5 2.00 
ภาคตะวันออก 32 12.80 
ภาคใต้ 13 5.20 

6. อาชีพ   
นักเรียน/ นักศึกษา 39 15.60 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    29 11.60 
พนักงานบริษัทเอกชน 84 33.60 
ธุรกิจส่วนตัว 83 33.20 
รับจ้างทั่วไป 10 4.00 
อ่ืน ๆ 5 2.00 

7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ไม่มีรายได้    9 3.60 
ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท   25 10.00 
10,001-20,000 บาท 110 44.00 
20,001-30,000 บาท 58 23.20 
30,001-40,000 บาท   17 6.80 
มากกว่า 40,000 บาท 31 12.40 
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จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบถามซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.80 รองลงมา เป็นเพศชาย จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 33.20 ตามล าดับ 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.40 รองลงมา อายุ 41-50 ปี จ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 6.40 อายุ 31-40 ปี จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.60 และอายุต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามล าดับ 

สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 213 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 85.20 รองลงมาสถานภาพสมรส จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และสถานภาพหม้าย/ 
หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
182 คน คิดเป็นร้อยละ 72.80 รองลงมา ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.80 และระดับการศึกษาต า่กว่าปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 12.40 
ตามล าดับ 

ภูมิล าเนา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา กรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 
91 คน คิดเป็นร้อยละ 36.40 รองลงมา ภาคเหนือ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันวันออก จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 ภาคกลาง 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 ภาคใต้ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 และภาคตะวันตก 
จ านวน 5 คน คิดเป้นร้อยละ 2.00 ตามล าดับ 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 84 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.60 รองลงมาอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 33.20 อาชีพนักเรียน/
นักศึกษา จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และอาชีพอ่ืน ๆ 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดับ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-
20,000 บาท จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20 รายได้เฉลี่ต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 12.40 รายได้เฉลี่ต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน  
25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 6.80 และไม่มีรายได้ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามล าดับ 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอ 
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย จ านวนครั้งในการมาท่องเที่ยวยังอ าเภอลับแล วัตถุประสงค์ 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง บุคคลผู้ร่วมเดินทาง ระยะเวลาการเดินทาง
ท่องเที่ยว สถานที่ที่ท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล และกิจกรรมในระหว่างท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล  
ในรูปของจ านวนและร้อยละ แสดงผลดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2:  จ านวนและค่าร้อยละของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่

อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(n = 250) 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน  ร้อยละ 
1. จ านวนครั้งในการมาท่องเที่ยว   

1 ครั้ง 177 70.80 
2 ครั้ง 20 8.00 
มากกว่า 3 ครั้ง 53 21.20 

2. วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว   
ท่องเที่ยว/พักผ่อน 198 79.20 
เยี่ยมญาติ/เพ่ือน 17 6.80 
การศึกษา 4 1.60 
เป็นทางผ่านในการเดินทาง 31 12.40 

3. พาหนะท่ีใช้ในการเดินทางมาอ าเภอลับแล   
รถยนต์ส่วนตัว 220 88.00 
รถจักรยานยนต์  22 8.80 
รถโดยสารประจ าทาง 5 2.00 
รถบัสของบริษัทน าเที่ยว/ องค์กร 1 0.40 
รถรับจ้าง 1 0.40 
รถเช่าขับเอง 1 0.40 

(ตารางมตี่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ):  จ านวนและค่าร้อยละของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

(n = 250) 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน  ร้อยละ 

4. บุคคลผู้ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล   
มาคนเดียว 24 9.60 
มากับครอบครัว/ญาติ 109 43.60 
มากับเพ่ือน 45 18.00 
มากับคนรัก/แฟน 72 28.80 

5. ระยะเวลาของการมาท่องเที่ยวแต่ละครั้ง   
1 วัน 45 18.00 
2 – 3 วัน 183 73.20 
มากกว่า 3 วัน 22 8.80 

6. สถานที่ที่ไประหว่างการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล   
ซุ้มประตูเมืองลับแล 75 30.00 
พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล 16 6.40 
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง 14 5.60 
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ 16 6.40 
ม่อนลับแล 22 8.80 
ตลาดสดเทศบาลศรีนพมาศ 9 3.60 
อนุสาวรีย์พระศรีนพมาศ 10 4.00 
น ้าตกแม่พูล 64 25.60 
เฮือนลับแล 5 2.00 
ตลาดผลไม้หัวดง 5 2.00 
วัดดอนสัก 14 5.60 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ):  จ านวนและค่าร้อยละของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

(n = 250) 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน  ร้อยละ 

7. กิจกรรมที่ท าระหว่างการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล   
ปั่นจักรยานชมเมืองลับแล 17 6.80 
ไหว้พระ/ ท าบุญ 57 22.80 
ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ 67 26.80 
ถ่ายรูป 63 25.20 
ซื้อของที่ระลึก 5 2.00 
รับประทานอาหาร 41 16.40 

 
จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายัง

พ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
จ านวนครั้งในการมาท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มาเคยท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ครั้ง จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.80 รองลงมา เคยมามากกว่า 3 ครั้ง จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 และเคยมา 2 ครั้ง 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์
ในการเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือท่องเที่ยว/พักผ่อน จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 79.20 รองลงมา 
เป็นทางผ่านในการเดินทาง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 12.40 เพื่อเยี่ยมญาติ/เพื่อน จ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 และเพ่ือการศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 ตามล าดับ 

พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาอ าเภอลับแล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางโดย
รถยนต์ส่วนตัว จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 รองลงมา เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ จ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 รถโดยสารประจ าทาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และเดินทาง
โดยรถบัสของบริษัทน าเที่ยว/องค์กร รถรับจ้าง และรถเช่าขับเอง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 
ตามล าดับ 

บุคคลผู้ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทาง
มากับครอบครัว/ญาติ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 43.60 รองลงมา เดินทางมากับคนรัก/แฟน 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 มากับเพ่ือน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และมาคน
เดียว จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 ตามล าดับ 
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 ระยะเวลาของการมากท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยว  
2 – 3 วัน จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 73.20 รองลงมา เดินทางมาท่องเที่ยว 1 วัน จ านวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และมากกว่า 3 วัน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 ตามล าดับ 
 สถานที่ที่ไประหว่างการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เดินทางไปซุ้มประตูเมืองลับแล จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมา เดินทางไปน ้าตกแม่
พูล จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60 ม่อนลับแล จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 พิพิธภัณฑ์
เมืองลับแล และวัดพระแท่นศิลาอาสน์ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งและ
วัดดอนสัก จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 อนุสาวรีย์พระศรีนพมาศ จ านวน 10 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 4.00 ตลาดสดเทศบาลศรีนพมาศ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 และเฮือนลับแล และ
ตลาดผลไม้หัวดง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดับ 
 กิจกรรมที่ท าระหว่างการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 รองลงมา ถ่ายรูป จ านวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.20 ไหว้พระ/ท าบุญ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 รับประทานอาหาร จ านวน  
41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 ปั่นจักรยานชมเมืองลับแล จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 ซื้อของ
ที่ระลึก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดับ 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมายังพื้นที่ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ผลการวิเคราะห์ระดับของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ และด้วยการน าเสนอ
ในรูปของค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงผลดังตารางที่ 4.3 – 4.6 
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4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้าน
ธรรมชาติ 
 
ตารางที่ 4.3: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ 
 

ด้านธรรมชาติ X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพ
และภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

4.28 0.67 มากที่สุด 

2. ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีความอุดม
สมบูรณ์ 

4.32 0.66 มากที่สุด 

3. ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพอากาศ
ที่ดี ไม่มีมลภาวะ 

4.21 0.72 มาก 

4. ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด
เรียบร้อย 

4.23 0.71 มาก 

5. ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีบรรยากาศที่
น่าพักผ่อน 

4.30 0.68 มากที่สุด 

รวม 4.27 0.61 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติโดยรวม

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับ

มากที่สุด (X̅ = 4.27) เมื่อพิจารณารายข้อล าดับแรกคือ ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีความอุดม

สมบูรณ์ (X̅ = 4.32) รองลงมาคือ ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีบรรยากาศท่ีน่าพักผ่อน  

(X̅ = 4.30) ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม (X̅ = 4.28) ต้องการไป

แหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาดเรียบร้อย (X̅ = 4.23) และต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพอากาศท่ีดี 

ไม่มีมลภาวะ (X̅ = 4.21) ตามล าดับ 
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4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้าน
ประวัติศาสตร์ 
 
ตารางที่ 4.4: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ 
 

ด้านประวัติศาสตร์ X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ามายาวนาน 

4.16 0.75 มาก 

2. ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีความ
หลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์ 

4.10 0.84 มาก 

3. ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์และคง
สภาพเดิมไว้ 

4.05 0.84 มาก 

4. ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความสวยงาม 

4.20 0.81 มาก 

5. ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติ
ความเป็นมาอันน่าสนใจ 

4.31 0.69 มากที่สุด 

รวม 4.16 0.70 มาก 
 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์

โดยรวมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ใน

ระดับมาก (X̅ = 4.16) เมื่อพิจารณารายข้อล าดับแรกคือ ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติความ

เป็นมาอันน่าสนใจ (X̅ = 4.31) รองลงมาคือ ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความ

สวยงาม (X̅ = 4.20) ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ามายาวนาน  

(X̅ = 4.16) ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์ (X̅ = 4.10) และ

ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์และคงสภาพเดิมไว้ (X̅ = 4.05) 
ตามล าดับ 
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4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้าน
กิจกรรม 
 
ตารางที่ 4.5: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม 
 

ด้านกิจกรรม X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ต้องการหากิจกรรมการท่องเที่ยวที่แสดง
ถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 

4.17 0.77 มาก 

2. ต้องการหากิจกรรมการท่องเที่ยวที่มี
หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการ
ของท่าน 

4.14 0.75 มาก 

3. ต้องการหากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เปิด
โอกาสให้ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วม 

4.08 0.77 มาก 

4. ต้องการแสวงหาความรู้และประสบการณ์
จากกิจกรรมการท่องเที่ยว 

4.16 0.74 มาก 

5. ต้องการหากิจกรรมการท่องเที่ยวที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

4.10 0.73 มาก 

รวม 4.13 0.65 มาก 
 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมโดยรวม

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับมาก 

(X̅ = 4.13) เมื่อพิจารณารายข้อล าดับแรกคือ ต้องการหากิจกรรมการท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์

ของพ้ืนที่ (X̅ = 4.17) รองลงมาคือ ต้องการแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว (X̅ = 4.16) ต้องการหากิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีหลากหลายสามารถตอบสนองความ

ต้องการของท่าน (X̅ = 4.14) ต้องการหากิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

(X̅ = 4.10) และต้องการหากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วม (X̅ = 4.08) 
ตามล าดับ 
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4.3.4  ผลการวิเคราะห์ระดับของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวในแต่ละ
ด้าน 
 
ตารางที่ 4.6: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวในแต่ละด้าน 
 

คาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ 4.27 0.61 มากที่สุด 
สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้าน
ประวัติศาสตร์ 

4.16 0.70 มาก 

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม 4.13 0.65 มาก 

รวม 4.19 0.59 มาก 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวโดยรวมนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.19) 
เมื่อพิจารณารายด้านล าดับแรกคือ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ  

(X̅ = 4.27) รองลงมาคือ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ (X̅ = 4.16) และสิ่งดึงดูดใจ

ทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม (X̅ = 4.13) ตามล าดับ 
 
4.4 ผลการวิเคราะห์ระดับของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมายังพื้นที่ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ผลการวิเคราะห์ระดับของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมายังพ้ืนที่ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ และสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวด้านกิจกรรม ด้วยการน าเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงผลดัง
ตารางที ่4.7 – 4.9 
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4.4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ 
 
ตารางที่ 4.7: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ 
 

ด้านธรรมชาติ X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. แหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพและภูมิทัศน์
ที่สวยงาม 

4.32 0.72 มากที่สุด 

2. แหล่งท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์ 4.26 0.65 มากที่สุด 

3. แหล่งท่องเที่ยวมีสภาพอากาศที่ดี ไม่มี
มลภาวะ 

4.32 0.69 มากที่สุด 

4. แหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาดเรียบร้อย 4.23 0.69 มากที่สุด 

5. แหล่งท่องเที่ยวมีบรรยากาศท่ีน่าพักผ่อน 4.32 0.72 มากที่สุด 
รวม 4.29 0.62 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า การรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติโดยรวม

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (X̅ = 4.29) เมื่อพิจารณารายข้อล าดับแรกคือ แหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่
สวยงาม, แหล่งท่องเที่ยวมีสภาพอากาศที่ดี ไม่มีมลภาวะ และแหล่งท่องเที่ยวมีบรรยากาศท่ีน่า

พักผ่อน (X̅ = 4.32) รองลงมาคือ แหล่งท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์ (X̅ = 4.26) และแหล่ง

ท่องเที่ยวมีความสะอาดเรียบร้อย (X̅ = 4.23) ตามล าดับ 
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4.4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้าน
ประวัติศาสตร์ 
 
ตารางที่ 4.8: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ 
 

ด้านประวัติศาสตร์ X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. แหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์อัน
ทรงคุณค่ามายาวนาน 

4.21 0.66 มาก 

2. แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย
ทางด้านประวัติศาสตร์ 

4.11 0.66 มาก 

3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับ
การอนุรักษ์และคงสภาพเดิมไว้ 

4.14 0.75 มาก 

4. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความ
สวยงาม 

4.18 0.67 มาก 

5. แหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติความเป็นมาอัน
น่าสนใจ 

4.28 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.18 0.60 มาก 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า การรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์โดยรวม

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับมาก 

(X̅ = 4.18) เมื่อพิจารณารายข้อล าดับแรกคือ แหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าสนใจ  

(X̅ = 4.28) รองลงมาคือ แหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ามายาวนาน (X̅ = 4.21) 

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความสวยงาม (X̅ = 4.18) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่

ได้รับการอนุรักษ์และคงสภาพเดิมไว้ (X̅ = 4.14) และแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลายทางด้าน

ประวัติศาสตร์ (X̅ = 4.11) ตามล าดับ 
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4.4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม 
 
ตารางที่ 4.9: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม 
 

ด้านกิจกรรม X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. กิจกรรมการท่องเที่ยวแสดงถึงเอกลักษณ์
ของพ้ืนที่ 

4.28 0.66 มากที่สุด 

2. กิจกรรมการท่องเที่ยวมีหลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการของท่าน 

4.26 0.70 มากที่สุด 

3. กิจกรรมการท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้ท่าน
ได้เข้าไปมีส่วนร่วม 

4.11 0.74 มาก 

4. ได้รับความรู้และประสบการณ์จาก
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

4.18 0.76 มาก 

5. กิจกรรมการท่องเที่ยวส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

4.10 0.71 มาก 

รวม 4.19 0.62 มาก 
 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า การรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมโดยรวม

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับมาก 

(X̅ = 4.19) เมื่อพิจารณารายข้อล าดับแรกคือ กิจกรรมการท่องเที่ยวแสดงถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ (X̅ 
= 4.28) รองลงมาคือ กิจกรรมการท่องเที่ยวมีหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของท่าน 

(X̅ = 4.26) ได้รับความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมการท่องเที่ยว (X̅ = 4.18) กิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วม (X̅ = 4.114) และกิจกรรมการท่องเที่ยวส่งเสริมการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (X̅ = 4.10) ตามล าดับ 
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4.4.4  ผลการวิเคราะห์ระดับของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวในแต่ละด้าน 
 

ตารางที่ 4.10: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวในแต่ละด้าน 
 

การรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ 4.27 0.61 มากที่สุด 

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้าน
ประวัติศาสตร์ 

4.16 0.70 มาก 

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม 4.13 0.65 มาก 
รวม 4.19 0.59 มาก 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า การรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว โดยรวมนักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.22) เมื่อ

พิจารณารายด้านล าดับแรกคือ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ (X̅ = 4.29) รองลงมาคือ 

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม (X̅ = 4.19) และสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้าน

ประวัติศาสตร์ (X̅ = 4.18) ตามล าดับ 
 
4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวไทยที่มีลักษณะทางปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ รายได้ และ
สถานภาพ) แตกต่างกัน มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้าน
ประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน   
 สมมติฐานย่อยท่ี 1.1 นักท่องเที่ยวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์แตกต่างกัน    
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ตารางที่ 4.11: การเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวที่
มีอายุต่างกัน (MANOVA) 

 

สถิติทดสอบ ความคาดหวังด้าน 
สิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเที่ยว 

Hypothesis 
df 

Error df F p 

Wilk’s Lambda 3 ด้าน 9.000 593.982 5.580 0.000 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการการเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวแต่ละด้านระหว่าง
นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน ดังตารางที่ 4.12 – 4.17 
 
ตารางที่ 4.12: การเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ระหว่าง

นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน (MANOVA) 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 
อาย ุ 1. ต ่ากว่า 20 ปี 4.36 0.42 Contrast 

Error 
12.653 
80.364 

3 
246 

4.218 
0.327 

12.911 0.000 
2. 21-30 ปี 4.35 0.60 
3. 31-40 ปี 3.90 0.42 
4. 41-50 ปี 3.50 0.37 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.12 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงอายุเพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทางสถิติที่
ชัดเจนมากข้ึน โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านธรรมชาติ จ าแนกตามอายุ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน พบว่า ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอายุต ่ากว่า 
20 ปี มีคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รองลงมา 
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อายุ 21-30 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และอายุ 41-50 ปี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ตามล าดับ และเม่ือทดสอบความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่มอายุมีค่าเฉลี่ยแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 12.911, p = 0.000) จึงท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) ดังตารางที่ 4.13  
 
ตารางที่ 4.13: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของอายุกับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจ

ทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

 
อายุ Mean S.D. ต ่ากว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

ต ่ากว่า 20 ปี   - 0.01 0.46 0.86* 

21-30 ปี    - 0.45* 0.85* 
31-40 ปี     - 0.40 

41-50 ปี      - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.13 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านธรรมชาติ เป็นรายคู่
ของอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีอายุ
ต ่ากว่า 20 ปี มคีวามคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 41 – 50 
ปี และนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 31 – 40 ปี และอายุ 41 – 50 ปี 
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ตารางที่ 4.14: การเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ 
ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน (MANOVA) 

 
ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 
อาย ุ 1. ต ่ากว่า 20 ปี 4.47 0.32 Contrast 

Error 
9.228 

113.128 
3 

246 
3.076 
0.460 

6.689 0.000 
2. 21-30 ปี 4.22 0.72 

3. 31-40 ปี 3.61 0.30 
4. 41-50 ปี 3.70 0.23 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.14 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงอายุเพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทางสถิติที่
ชัดเจนมากข้ึน โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านประวัติศาสตร์ จ าแนกตามอายุ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน พบว่า ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอายุต า่
กว่า 20 ปี มีคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 
รองลงมา อายุ 21-30 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และอายุ  
31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ตามล าดับ และเมื่อทดสอบความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่มอายุมี
ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 6.689, p = 0.000) จึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference 
(LSD) ดังตารางที่ 4.15 
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ตารางที่ 4.15: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของอายุกับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

 

อายุ Mean S.D. ต ่ากว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

ต ่ากว่า 20 ปี   - 0.24 0.85* 0.77* 
21-30 ปี    - 0.61* 0.52* 

31-40 ปี     - -0.09 

41-50 ปี      - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.15 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านประวัติศาสตร์ เป็น
รายคู่ของอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 4 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มี
อายุต ่ากว่า 20 ปี มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 31 
– 40 ปี และ 41 – 50 ปี และนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 31 – 40 ปี และอายุ 41 – 50 ปี 
 
ตารางที่ 4.16: การเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมระหว่าง

นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน (MANOVA) 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 
อาย ุ 1. ต ่ากว่า 20 ปี 4.58 0.21 Contrast 

Error 
12.522 
93.095 

3 
246 

4.174 
0.378 

11.029 0.000 

2. 21-30 ปี 4.19 0.66 
3. 31-40 ปี 3.63 0.33 

4. 41-50 ปี 3.50 0.10 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.16 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงอายุเพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทางสถิติที่
ชัดเจนมากข้ึน โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
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ไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านกิจกรรม จ าแนกตามอายุ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวด้านกิจกรรม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน พบว่า ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอายุต ่ากว่า 20 
ปี มีคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 รองลงมา 
อายุ 21-30 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และอายุ 41-50 ปี  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ตามล าดับ และเม่ือทดสอบความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่มอายุมีค่าเฉลี่ยแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 11.029, p = 0.000) จึงท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) ดังตารางที่ 4.17 
  
ตารางที่ 4.17: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของอายุกับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจ

ทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ์  

 
อายุ Mean S.D. ต ่ากว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

ต ่ากว่า 20 ปี   - 0.38 0.95* 1.08* 
21-30 ปี    - 0.56* 0.69* 

31-40 ปี     - 0.13 

41-50 ปี      - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.17 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านกิจกรรม เป็นรายคู่
ของอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 4 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีอายุ
ต ่ากว่า 20 ปี มคีวามคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 31 – 40 
ปี และ 41 – 50 ปี และนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 31 – 40 ปี และอายุ 41 – 50 ปี 
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 สมมติฐานย่อยท่ี 1.2 นักท่องเที่ยวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันมีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 4.18: การเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวที่

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน (MANOVA) 
 
สถิติทดสอบ ความคาดหวังด้าน 

สิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว 

Hypothesis 
df 

Error df F p 

Wilk’s Lambda 3 ด้าน 15.000 668.457 5.231 0.000 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคาดหวัง
ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผู้วิจัยจึงได้ท าการการเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวแต่ละ
ด้าน ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน ดังตารางที่ 4.19  
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ตารางที่ 4.19: การเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ด้านธรรมชาติ 
ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน (MANOVA) 

 
ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 
รายได ้ 1. ไม่มีรายได้    4.58 0.21 Contrast 

Error 
8.987 
84.030 

5 
244 

1.797 
0.344 

5.219 0.000 
2. ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท   

4.20 0.32 

3. 10,001-20,000 
บาท 

4.35 0.58 

4. 20,001-30,000 
บาท 

3.97 0.63 

5. 30,001-40,000 
บาท   

4.18 0.88 

6. มากกว่า 40,000 
บาท 

4.52 0.55 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.19 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงรายไดเ้พ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทางสถิติ
ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านธรรมชาติ จ าแนกตามรายได้ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มรีายได้ต่างกัน พบว่า ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่มีรายได้ 
มีคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 รองลงมา 
มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รายได้ 10,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.35 รายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รายได้ 30,001-40,000 บาท  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และรายได้ 20,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ตามล าดับ และเม่ือ
ทดสอบความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่มรายได้มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (F = 5.219, p = 0.000) จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้
วิธี Least Significant Difference (LSD) ดังตารางที่ 4.20 – 4.24 
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ตารางที่ 4.20: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของรายไดก้ับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ด้านธรรมชาติ 

 
รายได ้ ไม่มรีายได้    ต ่ากว่าหรือ

เท่ากับ 
10,000 บาท   

10,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001-
40,000 บาท   

มากกว่า 
40,000 บาท 

ไม่มรีายได้    - 0.38 0.23 0.61* 0.40 0.06 
ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 
10,000 บาท   

 - -0.15 0.23 0.02 -0.32* 

10,001-
20,000 บาท 

  - 0.38* 0.18 -0.17 

20,001-
30,000 บาท 

   - -0.20 -0.55* 

30,001-
40,000 บาท   

    - -0.35 

มากกว่า 
40,000 บาท 

     - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.20 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านธรรมชาติ เป็นรายคู่
ของรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 4 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่ไม่มี
รายได้ มคีวามคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 20,001 – 
30,000 บาท นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวน้อยกว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 
10,001-20,000 บาท มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มี
รายได ้20,001 – 30,000 บาท และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีความคาดหวัง
ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวน้อยกว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท 
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ตารางที่ 4.21: การเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ 
ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน (MANOVA) 

 
ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 
รายได ้ 1. ไม่มีรายได้    3.36 1.37 Contrast 

Error 
18.419 
103.937 

5 
244 

3.684 
0.426 

8.648 0.000 
2. ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 
บาท   

4.00 0.29 

3. 10,001-20,000 
บาท 

4.37 0.58 

4. 20,001-30,000 
บาท 

3.88 0.67 

5. 30,001-40,000 
บาท   

3.99 0.76 

6. มากกว่า 
40,000 บาท 

4.43 0.71 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.21 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงรายได้เพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทางสถิติ
ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านประวัติศาสตร์ จ าแนกตามรายได้ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน พบว่า ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
รายได้มากกว่า 40,000 บาท มีคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมารายได้ 10,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 รายได้ต ่ากว่า
หรือเท่ากับ 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รายได้ 30,001-40,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99
รายได้ 20,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และไม่มีรายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 
ตามล าดับ และเมื่อทดสอบความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่มรายไดม้ีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 8.648, p = 0.000) จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
เป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) ดังตารางที่ 4.22 
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ตารางที่ 4.22: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของรายได้กับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

 
รายได ้ ไม่มรีายได้    ต ่ากว่าหรือ

เท่ากับ 
10,000 บาท   

10,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001-
40,000 บาท   

มากกว่า 
40,000 บาท 

ไม่มรีายได้    - -0.64* -1.01* -0.53* -0.63* -1.07* 
ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 
10,000 บาท   

 - -0.37* 0.12 0.01 -0.43* 

10,001-
20,000 บาท 

  - 0.49* 0.38* -0.06 

20,001-
30,000 บาท 

   - -0.11 -0.54* 

30,001-
40,000 บาท   

    - -0.44* 

มากกว่า 
40,000 บาท 

     - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.22 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านประวัติศาสตร์ เป็น
รายคู่ของรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 11 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยว
ที่ไม่มีรายได้ มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวน้อยกว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต ่ากว่า
หรือเท่ากับ 10,000 บาท รายได้ 10,001-20,000 บาท รายได้ 20,001-30,000 บาท รายได้ 30,001-
40,000 บาท และรายได้มากกว่า 40,000 บาท นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 
บาท มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวน้อยกว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 10,001-
20,000 บาท และรายได้ มากกว่า 40,000 บาท นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มี
ความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท 
และรายได้ 30,001-40,000 บาท นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท และรายได้ 30,001-
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40,000 บาท มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวน้อยกว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้    
มากกว่า 40,000 บาท 
 
ตารางที่ 4.23: การเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรม ระหว่าง

นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน (MANOVA) 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 
รายได ้ 1. ไม่มีรายได้    3.91 0.84 Contrast 

Error 
11.788 
93.828 

5 
244 

2.358 
0.385 

6.131 0.000 

2. ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 
บาท   

4.04 0.33 

3. 10,001-20,000 
บาท 

4.32 0.63 

4. 20,001-30,000 
บาท 

3.80 0.59 

5. 30,001-40,000 
บาท   

4.00 0.67 

6. มากกว่า 40,000 
บาท 

4.30 0.69 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.23 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงรายได้เพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทางสถิติ
ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านกิจกรรม จ าแนกตามรายได้ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวด้านกิจกรรม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน พบว่า ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 
10,001-20,000 บาท มีคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.32 รองลงมารายได้ มากกว่า 40,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รายได้ 30,001-40,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ไม่มีรายได้ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และรายได้ 20,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ตามล าดับ และเม่ือ
ทดสอบความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่มรายได้มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.05 (F = 6.131, p = 0.000) จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้
วิธี Least Significant Difference (LSD) ดังตารางที่ 4.24 
  
ตารางที่ 4.24: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของรายได้กับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจ

ทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ์  

 
รายได ้ ไม่มรีายได้    ต ่ากว่าหรือ

เท่ากับ 
10,000 บาท   

10,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001-
40,000 บาท   

มากกว่า 
40,000 บาท 

ไม่มรีายได้    - -0.13 -0.41 0.11 -0.09 -0.39 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 
10,000 บาท   

 - -0.28* 0.24 0.04 -0.26 

10,001-
20,000 บาท 

  - 0.51* 0.32 0.02 

20,001-
30,000 บาท 

   - -0.20 -0.49* 

30,001-
40,000 บาท   

    - -0.30 

มากกว่า 
40,000 บาท 

     - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.24 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านกิจกรรม เป็นรายคู่
ของรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มี
รายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวน้อยกว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท นักท่องเที่ยวที่มีรายได ้10,001-20,000 บาท มีความ
คาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท 
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวน้อย
กว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท 
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 สมมติฐานย่อยท่ี 1.3 นักท่องเที่ยวไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์แตกต่างกัน    
 
ตารางที่ 4.25: การเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวที่

มีสถานภาพต่างกัน (MANOVA) 
 

สถิติทดสอบ ความคาดหวังด้าน 
สิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเที่ยว 

Hypothesis 
df 

Error df F p 

Wilk’s Lambda 3 ด้าน 6.000 490.000 6.633 0.000 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.25 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวแต่ละด้านระหว่าง
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน ดังตารางที่ 4.26 – 4.33 
 
ตารางที่ 4.26: การเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติระหว่าง

นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน (MANOVA) 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 

สถานภาพ 1. โสด 4.33 0.61 Contrast 
Error 

6.379 
86.638 

2 
247 

3.190 
0.351 

9.093 0.000 
2. สมรส 3.86 0.35 

3. หม้าย/ หย่า
ร้าง/ แยกกันอยู ่

4.00 0.77 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.26 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงสถานภาพเพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทาง
สถิติที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ
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นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านธรรมชาติ จ าแนกตาม
สถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มสีถานภาพต่างกัน พบว่า ในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวสถานภาพโสด มีคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 รองลงมา สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และสถานภาพ
สมรส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ตามล าดับ และเมื่อทดสอบความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่มสถานภาพมี
ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 9.093, p = 0.000) จึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference 
(LSD) ดังตารางที่ 4.27 
  
ตารางที่ 4.27: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของสถานภาพกับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูด

ใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

 

สถานภาพ โสด สมรส หม้าย/ หย่าร้าง/ 
แยกกันอยู่ 

โสด  - 0.47* 0.33 
สมรส  - -.14 

หม้าย/ หย่าร้าง/ 
แยกกันอยู่ 

  - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.27 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านธรรมชาติ เป็นรายคู่
ของสถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพโสด มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพ
สมรส 
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ตารางที่ 4.28: การเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์
ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน (MANOVA) 

 
ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 

สถานภาพ 1. โสด 4.26 0.65 Contrast 
Error 

12.849 
109.507 

2 
247 

6.425 
0.443 

14.491 0.000 
2. สมรส 3.60 0.77 

3. หม้าย/ หย่า
ร้าง/ แยกกันอยู ่

3.71 0.60 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.28 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงสถานภาพเพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทาง
สถิติที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านประวัติศาสตร์ จ าแนก
ตามสถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้าน
สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน พบว่า ใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวสถานภาพโสด มีคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมา สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และ
สถานภาพสมรส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ตามล าดับ และเม่ือทดสอบความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่ม
สถานภาพมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 14.491, p = 0.000)  
จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant 
Difference (LSD) ดังตารางที่ 4.29 
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ตารางที่ 4.29: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของสถานภาพกับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูด
ใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

 

สถานภาพ โสด สมรส หม้าย/ หย่าร้าง/ 
แยกกันอยู่ 

โสด  - 0.66* 0.54* 

สมรส  - -.11 
หม้าย/ หย่าร้าง/ 
แยกกันอยู่ 

  - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.29 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านประวัติศาสตร์ เป็น
รายคู่ของสถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า นักท่องเที่ยว
ที่มีสถานภาพสมรส และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
 
ตารางที่ 4.30: การเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ด้านประวัติศาสตร์

ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน (MANOVA) 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 
สถานภาพ 1. โสด 4.26 0.65 Contrast 

Error 
12.849 
109.507 

2 
247 

6.425 
0.443 

14.491 0.000 

2. สมรส 3.60 0.77 
3. หม้าย/ หย่า
ร้าง/ แยกกันอยู ่

3.71 0.60 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.30 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงสถานภาพเพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทาง
สถิติที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ
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นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านประวัติศาสตร์ จ าแนก
ตามสถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้าน
สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน พบว่า ใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวสถานภาพโสด มีคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมา สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และ
สถานภาพสมรส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ตามล าดับ และเม่ือทดสอบความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่ม
สถานภาพมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 14.491, p = 0.000)  
จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant 
Difference (LSD) ดังตารางที่ 4.31 
  
ตารางที่ 4.31: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของสถานภาพกับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูด

ใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

 

สถานภาพ โสด สมรส หม้าย/ หย่าร้าง/ 
แยกกันอยู่ 

โสด  - 0.66* 0.54* 
สมรส  - -.11 

หม้าย/ หย่าร้าง/ 
แยกกันอยู่ 

  - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.31 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านประวัติศาสตร์ เป็น
รายคู่ของสถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า นักท่องเที่ยว
ที่มีสถานภาพสมรส และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
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ตารางที่ 4.32: การเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมระหว่าง
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน (MANOVA) 

 
ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 

สถานภาพ 1. โสด 4.19 0.67 Contrast 
Error 

4.471 
101.145 

2 
247 

2.236 
0.409 

5.459 0.005 
2. สมรส 3.82 0.41 

3. หม้าย/ หย่า
ร้าง/ แยกกันอยู ่

3.77 0.60 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.32 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงสถานภาพเพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทาง
สถิติที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านกิจกรรม จ าแนกตาม
สถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน พบว่า ในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวสถานภาพโสด มีคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 รองลงมา สถานภาพสมรส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/
แยกกันอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ตามล าดับ และเมื่อทดสอบความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่มสถานภาพ
มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 5.459, p = 0.005) จึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference 
(LSD) ดังตารางที่ 4.33 
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ตารางที่ 4.33: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของสถานภาพกับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูด
ใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

 

สถานภาพ โสด สมรส หม้าย/ หย่าร้าง/ 
แยกกันอยู่ 

โสด  - 0.37* 0.42 

สมรส  - 0.05 
หม้าย/ หย่าร้าง/ 
แยกกันอยู่ 

  - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.33 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านกิจกรรม เป็นรายคู่
ของสถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพโสด มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพ
สมรส  
 
 สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ รายได้ และสถานภาพ) แตกต่าง
กัน มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน (1. ด้าน
ธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) 
 สมมติฐานย่อยท่ี 2.1 นักท่องเที่ยวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน    
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ตารางที่ 4.34: การเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอายุ
ต่างกัน (MANOVA) 

 

สถิติทดสอบ การรับรู้ด้าน 
สิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเที่ยว 

Hypothesis 
df 

Error df F p 

Wilk’s Lambda 3 ด้าน 9.000 593.982 6.288 0.000 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.34 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยจึง
ได้ท าการเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวแต่ละด้านระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอายุ
ต่างกัน ดังตารางที่ 4.35 – 4.39 
 
ตารางที ่4.35: การเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ด้านธรรมชาติ ระหว่าง

นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน (MANOVA) 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 
อาย ุ 1. ต ่ากว่า 20 ปี 4.58 0.21 Contrast 

Error 
5.962 
89.002 

3 
246 

1.987 
0.362 

5.493 0.001 
2. 21-30 ปี 4.33 0.63 
3. 31-40 ปี 4.03 0.51 
4. 41-50 ปี 3.80 0.44 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.35 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงอายุเพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทางสถิติที่
ชัดเจนมากข้ึน โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านธรรมชาติ จ าแนกตามอายุ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้าน
ธรรมชาติ ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน พบว่า ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอายุต ่ากว่า 20 ปี มีการรับรู้
ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 รองลงมา อายุ 21-30 ปี 
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และอายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.80 ตามล าดับ และเมื่อทดสอบความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่มอายุมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 5.493, p = 0.001) จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) ดังตารางที่ 4.36  
 
ตารางที่ 4.36: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของอายุกับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

 
อายุ Mean S.D. ต ่ากว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

ต ่ากว่า 20 ปี   - 0.24 0.55* 0.78* 

21-30 ปี    - 0.31 0.53* 
31-40 ปี     - 0.23 

41-50 ปี      - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.36 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านธรรมชาติ เป็นรายคู่ของ
อายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีอายุต ่ากว่า 
20 ปี มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 31 – 40 ปี และอายุ 
41 – 50 ปี และนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 41 – 50 ปี 
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ตารางที่ 4.37: การเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ระหว่าง
นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน (MANOVA) 

 
ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 
อาย ุ 1. ต ่ากว่า 20 ปี 4.13 0.63 Contrast 

Error 
9.840 
79.136 

3 
246 

3.280 
0.322 

10.196 0.000 
2. 21-30 ปี 4.26 0.59 

3. 31-40 ปี 3.71 0.26 
4. 41-50 ปี 3.60 0.33 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.37 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงอายุเพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทางสถิติที่
ชัดเจนมากข้ึน โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านประวัติศาสตร์ จ าแนกตามอายุ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้าน
ประวัติศาสตร์ ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน พบว่า ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอายุ 21-30 ปี มีการ
รับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมา อายุต ่ากว่า  
20 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 อายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และอายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.60 ตามล าดับ และเมื่อทดสอบความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่มอายุมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 10.196, p = 0.000) จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) ดังตารางที่ 4.38  
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ตารางที่ 4.38: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของอายุกับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

 

อายุ Mean S.D. ต ่ากว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

ต ่ากว่า 20 ปี   - -0.13 0.42 0.53* 
21-30 ปี    - 0.55* 0.66* 

31-40 ปี     - 0.11 

41-50 ปี      - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.38 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านประวัติศาสตร์ เป็นรายคู่
ของอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีอายุ
ต ่ากว่า 20 ปี มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 41 – 50 ปี 
และนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 31 – 40 ปี และอายุ 41 – 50 ปี 
 
ตารางที่ 4.39: การเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม ระหว่าง

นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน (MANOVA) 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 
อาย ุ 1. ต ่ากว่า 20 ปี 4.04 0.53 Contrast 

Error 
13.064 
83.785 

3 
246 

4.355 
0.341 

12.786 0.000 

2. 21-30 ปี 4.28 0.61 
3. 31-40 ปี 3.77 0.51 

4. 41-50 ปี 3.45 0.17 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.39 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงอายุเพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทางสถิติที่
ชัดเจนมากข้ึน โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
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เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านกิจกรรม จ าแนกตามอายุ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้าน
กิจกรรม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน พบว่า ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอายุ 21-30 ปี มีการรับรู้ด้าน
สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมา อายุต ่ากว่า  
20 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 อายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และอายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.45 ตามล าดับ และเมื่อทดสอบความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่มอายุมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 12.786, p = 0.000) จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) ดังตารางที่ 4.40 
 
ตารางที่ 4.40: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของอายุกับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเที่ยวด้านกิจกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

 
อายุ Mean S.D. ต ่ากว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

ต ่ากว่า 20 ปี   - -0.23 0.27 0.59* 
21-30 ปี    - 0.51* 0.83* 

31-40 ปี     - 0.32 

41-50 ปี      - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.40 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านกิจกรรม เป็นรายคู่ของ
อายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีอายุต ่ากว่า 
20 ปี มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 41 – 50 ปี และ
นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มี
อายุ 31 – 40 ปี และอายุ 41 – 50 ปี 
 
 สมมติฐานย่อยท่ี 2.2 นักท่องเที่ยวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันมีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
แตกต่างกัน   
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ตารางที่ 4.41: การเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน (MANOVA) 

 

สถิติทดสอบ การรับรู้ด้าน 
สิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว 

Hypothesis 
df 

Error df F p 

Wilk’s Lambda 3 ด้าน 15.000 668.457 8.027 0.000 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.41 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ด้านสิ่ง
ดึงดูดทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ผู้วิจัยจึงได้ท าการเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ระหว่าง
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน ดังตารางที่ 4.42 – 4.47 
 
ตารางที่ 4.42: การเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ระหว่าง

นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน (MANOVA) 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 
รายได ้ 1. ไม่มีรายได้    4.36 0.42 Contrast 

Error 
22.112 
72.852 

5 
244 

4.422 
0.299 

14.812 0.000 
2. ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 
บาท   

4.28 0.33 

3. 10,001-20,000 
บาท 

4.42 0.58 

4. 20,001-30,000 
บาท 

3.79 0.67 

5. 30,001-40,000 
บาท   

4.38 0.44 

6. มากกว่า 
40,000 บาท 

4.71 0.35 

*p < 0.05 
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 จากตารางที่ 4.42 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงรายได้เพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทางสถิติ
ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านธรรมชาติ จ าแนกตามรายได้ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้าน
ธรรมชาติ ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน พบว่า ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้มากกว่า 
40,000 บาท มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71
รองลงมารายได้ 10,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 รายได้ 30,001-40,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 ไม่มีรายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.28 และรายได้ 20,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ตามล าดับ และเม่ือทดสอบ
ความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่มรายได้มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
(F = 14.812, p = 0.000) จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี 
Least Significant Difference (LSD) ดังตารางที่ 4.43 
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ตารางที่ 4.43: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของรายได้กับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ด้านธรรมชาติ 

 
รายได ้ ไม่มรีายได้    ต ่ากว่าหรือ

เท่ากับ 
10,000 บาท   

10,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001-
40,000 บาท   

มากกว่า 
40,000 บาท 

ไม่มรีายได้    - 0.08 -0.07 0.57* -0.02 -0.35 
ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 
10,000 บาท   

 - -0.14 0.49* -0.10 -0.43* 

10,001-
20,000 บาท 

  - 0.63* 0.05 -0.29* 

20,001-
30,000 บาท 

   - -0.59* -0.92* 

30,001-
40,000 บาท   

    - -0.33* 

มากกว่า 
40,000 บาท 

     - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.43 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านธรรมชาติ เป็นรายคู่ของ
รายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 8 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่ไม่มี
รายได้ มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเทีย่วที่มีรายได้ 20,001-30,000 
บาท นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท แต่มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 10,001-
20,000 บาท มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 20,001-
30,000 บาท แต่มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้มากกว่า 
40,000 บาท นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 30,001-40,000 บาท และ รายได้มากกว่า 40,000 บาท 



77 
 

และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 30,001-40,000 บาท มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวน้อยกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท 
 
ตารางที่ 4.44: การเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ระหว่าง

นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน (MANOVA) 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 
รายได ้ 1. ไม่มีรายได้    3.80 0.95 Contrast 

Error 
11.254 
77.722 

5 
244 

2.251 
0.319 

7.066 0.000 

2. ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 
บาท   

4.28 0.44 

3. 10,001-20,000 
บาท 

4.30 0.60 

4. 20,001-30,000 
บาท 

3.85 0.53 

5. 30,001-40,000 
บาท   

4.19 0.35 

6. มากกว่า 
40,000 บาท 

4.43 0.53 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.44 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงรายได้เพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทางสถิติ
ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านประวัติศาสตร์ จ าแนกตามรายได้ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้าน
ประวัติศาสตร์ ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน พบว่า ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้มากกว่า 
40,000 บาท มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71
รองลงมารายได้ 10,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 รายได้ 30,001-40,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 ไม่มีรายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.28 และรายได้ 20,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ตามล าดับ และเม่ือทดสอบ
ความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่มรายได้มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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(F = 7.066, p = 0.000) จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี 
Least Significant Difference (LSD) ดังตารางที่ 4.45 
  
ตารางที่ 4.45: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของรายได้กับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

 
รายได ้ ไม่มรีายได้    ต ่ากว่าหรือ

เท่ากับ 
10,000 บาท   

10,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001-
40,000 บาท   

มากกว่า 
40,000 บาท 

ไม่มรีายได้    - -0.48* -0.50* -0.05 -0.39 -0.63* 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 
10,000 บาท   

 - -0.02 0.43* 0.09 -0.15 

10,001-
20,000 บาท 

  - 0.45* 0.11 -0.13 

20,001-
30,000 บาท 

   - -0.34* -0.57* 

30,001-
40,000 บาท   

    - -0.24 

มากกว่า 
40,000 บาท 

     - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.45 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านประวัติศาสตร์ เป็นรายคู่
ของรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 7 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่ไม่มี
รายได้ มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวน้อยกว่านักทอ่งเที่ยวที่มีรายได้ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท  รายได้ 10,001-20,000 บาท และรายได้ มากกว่า 40,000 บาท นักท่องเที่ยวที่มี
รายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีการรับรู้
ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท นักท่องเที่ยวที่
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มีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มี
รายได ้30,001-40,000 บาท และ รายได้มากกว่า 40,000 บาท  
 
ตารางที่ 4.46: การเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม ระหว่าง

นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน (MANOVA) 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 
รายได ้ 1. ไม่มีรายได้    4.04 0.53 Contrast 

Error 
16.656 
80.193 

5 
244 

3.331 
0.329 

10.136 0.000 

2. ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 
บาท   

4.08 0.46 

3. 10,001-20,000 
บาท 

4.41 0.54 

4. 20,001-30,000 
บาท 

3.77 0.63 

5. 30,001-40,000 
บาท   

4.24 0.44 

6. มากกว่า 40,000 
บาท 

4.30 0.72 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.46 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงรายได้เพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทางสถิติ
ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านกิจกรรม จ าแนกตามรายได้ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้าน
กิจกรรม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน พบว่า ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 10,001-20,000 
บาท มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 
รองลงมารายได้มากกว่า 40,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รายได้ 30,001-40,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 รายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ไม่มีรายได้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04 และรายได้ 20,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ตามล าดับ และเม่ือทดสอบ
ความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่มรายได้มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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(F = 10.136, p = 0.000) จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี 
Least Significant Difference (LSD) ดังตารางที่ 4.47 
  
ตารางที่ 4.47: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของรายได้กับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเที่ยวด้านกิจกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

 
รายได ้ ไม่มรีายได้    ต ่ากว่าหรือ

เท่ากับ 
10,000 บาท   

10,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001-
40,000 บาท   

มากกว่า 
40,000 บาท 

ไม่มรีายได้    - -0.04 -0.36 0.28 -0.19 -0.26 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 
10,000 บาท   

 - -0.33* 0.31* -0.16 -0.22 

10,001-
20,000 บาท 

  - 0.64* 0.17 0.11 

20,001-
30,000 บาท 

   - -0.47* -0.54* 

30,001-
40,000 บาท   

    - -0.07 

มากกว่า 
40,000 บาท 

     - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.47 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านกิจกรรมเป็นรายคู่ของ
รายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 5 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีรายได้
ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มี
รายได้ 10,001-20,000 บาท แตม่ีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มี
รายได ้20,001-30,000 บาท นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 
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20,001-30,000 บาท มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 
30,001-40,000 บาท และ รายไดม้ากกว่า 40,000 บาท  
 
 สมมติฐานย่อยท่ี 2.3 นักท่องเที่ยวไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์แตกต่างกัน   
 
ตารางที่ 4.48: การเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวที่มี

สถานภาพต่างกัน (MANOVA) 
 

สถิติทดสอบ การรับรู้ด้าน 
สิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเที่ยว 

Hypothesis 
df 

Error df F p 

Wilk’s Lambda 3 ด้าน 6.000 490.000 6.920 0.000 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.48 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวแต่ละด้านระหว่าง
นักท่องเที่ยวที่มสีถานภาพต่างกัน ดังตารางที่ 4.49 – 4.54 
 
ตารางที่ 4.49: การเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ด้านธรรมชาติระหว่าง

นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน (MANOVA) 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 
สถานภาพ 1. โสด 4.37 0.60 Contrast 

Error 
8.893 
86.071 

2 
247 

4.446 
0.348 

12.760 0.000 

2. สมรส 3.79 0.45 
3. หม้าย/ หย่า
ร้าง/ แยกกันอยู ่

4.20 0.69 

*p < 0.05 
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 จากตารางที่ 4.49 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงสถานภาพเพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทาง
สถิติที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านธรรมชาติ จ าแนกตามสถานภาพ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน พบว่า ในกลุ่มนักท่องเที่ยว
สถานภาพโสด มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 
รองลงมา สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และสถานภาพสมรส มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ตามล าดับ และเม่ือทดสอบความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่มสถานภาพมีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 12.760, p = 0.000) จึงท าการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) ดังตารางที่ 
4.50 
  
ตารางที่ 4.50: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของสถานภาพกับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจ

ทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

 

สถานภาพ โสด สมรส หม้าย/ หย่าร้าง/ 
แยกกันอยู่ 

โสด  - 0.58* 0.17 

สมรส  - -0.41 
หม้าย/ หย่าร้าง/ 
แยกกันอยู่ 

  - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.50 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านธรรมชาติ เป็นรายคู่ของ
สถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพโสด มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส  
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ตารางที่ 4.51: การเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ด้านประวัติศาสตร์ระหว่าง
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน (MANOVA) 

 
ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 

สถานภาพ 1. โสด 4.26 0.59 Contrast 
Error 

8.945 
80.031 

2 
247 

4.473 
0.324 

13.804 0.000 
2. สมรส 3.70 0.37 

3. หม้าย/ หย่า
ร้าง/ แยกกันอยู ่

3.89 0.51 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.51 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงสถานภาพเพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทาง
สถิติที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านประวัติศาสตร์ จ าแนกตามสถานภาพ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน พบว่า ในกลุ่มนักท่องเที่ยว
สถานภาพโสด มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 
รองลงมา สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และสถานภาพสมรส มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ตามล าดับ และเม่ือทดสอบความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่มสถานภาพมีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 13.804, p = 0.000) จึงท าการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) ดังตารางที่ 
4.52 
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ตารางที่ 4.52: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของสถานภาพกับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

 

สถานภาพ โสด สมรส หม้าย/ หย่าร้าง/ 
แยกกันอยู่ 

โสด  - 0.56* 0.38 

สมรส  - -0.19 
หม้าย/ หย่าร้าง/ 
แยกกันอยู่ 

  - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.52 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านประวัติศาสตร์ เป็นรายคู่
ของสถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพโสด มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส  
 
ตารางที่ 4.53: การเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมระหว่าง

นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน (MANOVA) 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร Mean S.D. Source SS df MS F p 
สถานภาพ 1. โสด 4.28 0.60 Contrast 

Error 
13.011 
83.838 

2 
247 

6.506 
0.339 

19.166 0.000 
2. สมรส 3.62 0.43 

3. หม้าย/ หย่า
ร้าง/ แยกกันอยู ่

3.74 0.54 

*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.53 ได้ท าการรวมกลุ่มในช่วงสถานภาพเพ่ือให้ท าการหาค่าและพบเห็นค่าทาง
สถิติที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านกิจกรรม จ าแนกตามสถานภาพ 
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวด้านกิจกรรม ระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน พบว่า ในกลุ่มนักท่องเที่ยว
สถานภาพโสด มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 
รองลงมา สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และสถานภาพสมรส มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ตามล าดับ และเม่ือทดสอบความแตกต่างพบว่า ทุกกลุ่มสถานภาพมีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 19.166, p = 0.000) จึงท าการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) ดังตารางที่ 
4.54 
  
ตารางที่ 4.54: การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของสถานภาพกับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจ

ทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ์  

 
สถานภาพ โสด สมรส หม้าย/ หย่าร้าง/ 

แยกกันอยู่ 
โสด  - 0.66* 0.54* 

สมรส  - -0.12 

หม้าย/ หย่าร้าง/ 
แยกกันอยู่ 

  - 

*p < 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.54 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านกิจกรรม เป็นรายคู่ของ
สถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพโสด มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส 
และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่  
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 สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์แตกต่างจากการรับรู้จริง  
 
ตารางที่ 4.55: การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคาดหวังกับการรับรู้จริง โดยรวมและรายด้าน 
 

เปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับการรับรู้
จริงของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาใน

อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ค่าทางสถิติ 

X̅1 - X̅2 t p 

คู่ที่ 1 ความคาดหวังต่อสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ เปรียบเทียบกับการ
รับรู้จริงต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้าน
ธรรมชาติ 

-0.026 -0.953 0.342 

คู่ที่ 2 ความคาดหวังต่อสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์เปรียบเทียบกับ
การรับรู้จริงต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ด้านประวัติศาสตร์ 

-0.020 -0.667 0.506 

คู่ที่ 3 ความคาดหวังต่อสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวด้านกิจกรรมเปรียบเทียบกับการรับรู้
จริงต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้าน
กิจกรรม 

-0.058 -2.412 0.017* 

โดยรวม -0.034 -1.786 0.075 

*p < 0.05  
 
 จากตารางที่ 4.55 พบว่า ค่า Probability (p) โดยรวมเท่ากับ 0.075 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดง
ว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่แตกต่างจาก
การรับรู้จริง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านธรรมชาติ และด้านประวัติศาสตร์ พบว่า มีความ
น่าจะเป็น (Probability) เท่ากับ 0.342 และ 0.506 แสดงว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวไทยที่
เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านธรรมชาติและด้านประวัติศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน ส่วน
ด้านกิจกรรม พบว่า มีความน่าจะเป็น (Probability) เท่ากับ 0.017 แสดงว่า ความคาดหวังของ
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นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านกิจกรรม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางที่ 4.56: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านสิ่ง
ดึงดูดทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน    ✓ 

สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันมีความคาดหวังด้าน
สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน ✓ 

สมมติฐานที่ 1.3 นักท่องเที่ยวไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคาดหวัง
ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน    ✓ 

สมมติฐานที่ 2.1 นักท่องเที่ยวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน    ✓ 

สมมติฐานที่ 2.2 นักท่องเที่ยวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันมีการรับรู้ด้านสิ่ง
ดึงดูดทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน    ✓ 

สมมติฐานที่ 2.3 นักท่องเที่ยวไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านสิ่ง
ดึงดูดทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน    ✓ 

สมมติฐานที่ 3.1 ความคาดหวังต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ 
ของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่าง
จากการรับรู้จริงต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ 

 

สมมติฐานที่ 3.2 ความคาดหวังต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้าน
ประวัติศาสตร์ ของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์แตกต่างจากการรับรู้จริงต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้าน
ประวัติศาสตร์ 

 

สมมติฐานที่ 3.3 ความคาดหวังต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม 
ของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่าง
จากการรับรู้จริงต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม 

✓ 

✓ยอมรับสมมติฐาน  ปฏิเสธสมมติฐาน 
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 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวท าให้สามารถสรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านอายุ รายได้ และสถานภาพแตกต่างกัน มีความคาดหวัง และการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์ด้านธรรมชาติ และ
ด้านประวัติศาสตร์ไม่แตกต่างจากการรับรู้จริง ขณะที่ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมา
ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านกิจกรรม แตกต่างจากการรับรู้จริงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

 
 
 



 
 

บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้    
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดการท่องเที่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ ์จ านวน 250 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะค าถามปลายปิด (Close –
end Response Questions) แบบเลือกตอบ (Check List) จ านวน 14 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเป็นค าถามปลายปิดประกอบด้วย 
ค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
จ านวน 15 ข้อ 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเป็นค าถามปลายปิดประกอบด้วย ค าตอบ
ย่อยท่ีแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 
15 ข้อ 

เมื่อพัฒนาแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระแล้วแก้ไขตามค าแนะน า จึงท าการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ด้วย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 และท าการ
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ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองเก็บ
ข้อมูลกับกับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 ชุด คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ และได้น าผลลัพธ์การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อม่ัน
ของเครื่องมือในภาพรวม (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่า Cronbach’s Apha อยู่ที่ 0.98 แสดงให้เห็นว่า เครื่องมือนี้
มีความน่าเชื่อถือ น าไปใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไปได้ 

การศึกษาครั้งนี้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรงจากนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทาง
มายังอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์และเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ผ่านทาง Google Form ผลปรากฏ
ว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 250 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100.00 จากนั้นน าแบบสอบถามมาลง
รหัส และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) และท าการทดสอบสมมติฐาน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตัวแปร 
(Multivariate Analysis of Variance: MANOVA) และการทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent t-test) ส าหรับผลการวจิัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 5.1.1 ผลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท  
 5.1.2 ผลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่ อ าเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยว/พักผ่อน เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว โดย
เดินทางมากับครอบครัว/ญาติ มีระยะเวลาของการท่องเที่ยว 2 – 3 วัน โดยสถานที่ท่ีไประหว่างการ
ท่องเที่ยวลับแล คือ ซุ้มประตูเมืองลับแล และกิจกรรมที่ท าระหว่างการท่องเที่ยวอ าเภอลับแล คือ ชม
ทิวทัศน์ธรรมชาติ 
 5.1.3 ผลสรุปข้อมูลระดับของความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติโดยรวมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ อันดับแรก คือ ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์ รองลงมาคือ 
ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีบรรยากาศที่น่าพักผ่อน อันดับสุดท้าย คือ ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมี
สภาพอากาศท่ีดี ไม่มีมลภาวะ 

ความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์โดยรวมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ อันดับแรก คือ ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าสนใจ รองลงมาคือ 
ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความสวยงาม อันดับสุดท้าย คือ ต้องการไปแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์และคงสภาพเดิมไว้ 

ความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
อันดับแรก คือ ต้องการหากิจกรรมการท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ รองลงมาคือ ต้องการ
แสวงหาความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมการท่องเที่ยว อันดับสุดท้าย คือ ต้องการหากิจกรรม
การท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วม 

5.1.4 ผลสรุปข้อมูลระดับของการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติโดยรวมนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อ อันดับแรก คือ แหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวมี
สภาพอากาศท่ีดี ไม่มีมลภาวะ และแหล่งท่องเที่ยวมีบรรยากาศที่น่าพักผ่อน รองลงมาคือ แหล่ง
ท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์ อันดับสุดท้าย คือ แหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาดเรียบร้อย 

การรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์โดยรวมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคย
เดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ อันดับ
แรก คือ แแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าสนใจ รองลงมาคือ แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ามายาวนาน อันดับสุดท้าย คือ แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลายทางด้าน
ประวัติศาสตร์ 

การรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมโดยรวมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคย
เดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ อันดับ
แรก คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวแสดงถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ รองลงมาคือ กิจกรรมการท่องเที่ยวมี
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หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของท่าน อันดับสุดท้าย คือ กิจกรรมการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

5.1.5 ผลสรุปข้อมูลการทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ รายได้ และสถานภาพ) แตกต่าง
กัน มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้าน
กิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน   
 สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
แตกต่างกัน    
 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักท่องเที่ยวไทยท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันมีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
แตกต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักท่องเที่ยวไทยท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.3 นักท่องเที่ยวไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์แตกต่างกัน    
 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักท่องเที่ยวไทยท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีความคาดหวังด้าน 
สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ รายได้ และสถานภาพ) แตกต่าง
กัน มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้าน
กิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 2.1 นักท่องเที่ยวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
แตกต่างกัน    
 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักท่องเที่ยวไทยท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานที่ 2.2 นักท่องเที่ยวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันมีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
แตกต่างกัน  
   ผลการวิเคราะห์พบว่า นักท่องเที่ยวไทยที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2.3 นักท่องเที่ยวไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว (1. ด้านธรรมชาติ 2. ด้านประวัติศาสตร์ 3. ด้านกิจกรรม) ในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
แตกต่างกัน   
  ผลการวิเคราะห์พบว่า นักท่องเที่ยวไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์แตกต่างจากการรับรู้จริง  
 สมมติฐานที่ 3.1 ความคาดหวังต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ของ
นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างจากการรับรู้จริงต่อสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านธรรมชาติ ไม่แตกต่างจากการรับรู้จริง  

สมมติฐานที่ 3.2 ความคาดหวังต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ของ
นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างจากการรับรู้จริงต่อสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านประวัติศาสตร์ ไม่แตกต่างจากการรับรู้จริง  

สมมติฐานที่ 3.3 ความคาดหวังต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม ของ
นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างจากการรับรู้จริงต่อสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านกิจกรรมแตกต่างจากการรับรู้จริง  
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5.2 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์งานวิจัย ดังนี้  
 1. ระดับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวคาดหวังว่า 
จะได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งนี้อาจเกิดจากความปรารถนาหรือความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยว จึงมีผลให้ระดับความ
คาดหวังของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า  มีความคาดหวังด้านสิ่ง
ดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาคือด้านประวัติศาสตร์และด้านกิจกรรม 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสกับทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมที่แตกต่างจากเดิม 
รวมถึงต้องการแสวงหาประสบการณ์ที่มากกว่าการท่องเที่ยวในรูป สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อินทร์ชญาณ์ เอกธนวัตน์ (2559) ได้ท าการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ต่อคุณลักษณะจุดหมายปลายทางของแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา เมืองพัทยา พบว่า นักท่องเที่ยวมี
ความคาดหวังด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปริญญา บรรจงมณี และสุเมธ ธุวดาราตระกูล (2561) ได้ท าการศึกษาความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวด้านมืดในประเทศไทย พบว่า นักท่องเที่ยวมีความหวังการ
ท่องเที่ยวด้านมืด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคาดหวังในด้าน
กิจกรรมในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอิงอร ยิ้มมุก (2559) ได้ท าการศึกษาความ
คาดหวังและการรับรู้ประสบการณ์จริงของนักท่องเที่ยวในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่บ้านคีรีวง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก   
 2. ระดับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งการรับรู้ของนักท่องเที่ยวคือการที่
นักท่องเที่ยวได้เห็น ได้สัมผัส และให้ความหมายโดยอาศัยประสบการณ์หรือความรู้สึกเดิม จึงเกิดการ
รับรู้ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวด้าน
ธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาคือด้านกิจกรรม และด้านประวัติศาสตร์ เนื่องจากนักท่องเที่ยวรู้สึก
ประทับใจต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว น ้าตกสาย
ทิพย์ เป็นต้น สิ่งดึงดูดทางด้านประวัติศาสตร์ เช่น วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัด
ดอนสัก เป็นต้น และกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ประเพณีนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประเพณี
แห่น ้าขึ้นโรง ประเพณีอัฐมีบูชา เป็นต้น จึงท าใหน้ักท่องเที่ยวมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอิงอร ยิ้มมุก (2559) ได้ท าการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ประสบการณ์จริงของ
นักท่องเที่ยวในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 
นักท่องเที่ยวมีการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้าน
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กายภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรดาว อยู่ยง (2559) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการเปิดรับสื่อ การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน ้าคลองลัด
มะยมของนักท่องเที่ยวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ต่อตลาดน ้าคลองลัดมะยม ด้านกิจกรรม  
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของรามณรงค์ นิลก าแหง (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  
การรับรู้ทุนทางวัฒนธรรม และการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการ
กลับมาเยือนซ ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า นักท่องเที่ยวมีการรับรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านมรดกทางประวัติศาสตร์อยู่ในระดับมาก 
 3. การเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดการท่องเที่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  
 นักท่องเที่ยวไทยที่มีอายุ รายได้ และสถานภาพแตกต่างกัน มีความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของทิพย์นารี 
แพทย์วงศ ์(2556) ได้กล่าวว่า ลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล ท าให้ความคาดหวังและการ
แสดงออกของบุคคลมีความแตกต่างกัน เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลและภูมิหลังของแต่ละบุคคลจะ
ส่งผลต่อความคิด ความต้องการ และการกระท าที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของอินทิรา  
จันทรัฐ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า เที่ยวบินภายในประเทศ พบว่า ปัจจัยด้านอายุ สถานภาพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความคาดหวัง และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทูร แจ่มจ ารัส (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความ
คาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวสเปนต่อการท่องเที่ยวปางช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวสเปนที่มีสถานภาพ อายุ และรายได้แตกต่างกันมีความคาดหวังใน
การท่องเที่ยวแตกต่างกันทุกด้าน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธาสินี วิยาภรณ์ และคณะ (2562) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว รอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ พบว่า นักทอ่งเที่ยวที่มี อายุ สถานภาพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีความคาดหวังใน
การทอ่งเที่ยวไมแ่ตกต่างกัน 

นักท่องเที่ยวไทยที่มีอายุ รายได้ และสถานภาพแตกต่างกัน มีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์แตกต่างกัน สอดคล้องกับ รินรดา กุลีช่วย (2561) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อมาตรฐานการจัดการที่พักแบบโฮมส
เตย์ ในจังหวัดชุมพร พบว่า นักท่องเที่ยวเที่ยวที่มีอายุ รายได้ และสถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลให้
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทูร แจ่มจ ารัส (2562) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวสเปนต่อการท่องเที่ยวปางช้าง 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวสเปนที่มีสถานภาพ อายุ และรายได้แตกต่าง
กันมรีะดับการรับรู้ในการท่องเที่ยวแตกต่างกันทุกด้าน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธาสินี  
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วิยาภรณ์ และคณะ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีตอ่แหล่งท่องเที่ยว รอบเกาะรัตนโกสินทร์ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี อายุ สถานภาพ และรายได้ที่
แตกต่างกันมีการรับรู้ในการท่องเที่ยวไมแ่ตกตา่งกัน 
 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้าน
ธรรมชาติ และด้านประวัติศาสตร์ ไม่แตกต่างจากการรับรู้จริง ส่วนด้านกิจกรรม แตกต่างจากการรับรู้
จริง โดยพบว่าการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะและมีความเป็นธรรมชาติ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วได้รับประสบการณ์ที่ดี 
เกิดความผ่อนคลาย มีความสุข จึงท าให้เกิดการรับรู้มากกว่าที่เคยคาดหวังเอาไว้ ดังที่ ภาณุรังสี  
เดือนโฮ้ง (2561) กล่าวว่า เมืองลับแลเต็มไปด้วยชุมชนผสมผสานหลายรูปแบบ มีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญจ านวนมาก มีศักยภาพการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การท่องเที่ยวเพื่อมาเลือกซ้ือสินค้า และเมือง
ลับแลยังสามารถพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อีกมากมาย  และจะกลายเป็นอัต
ลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเฉพาะถิ่น ที่น าเสนออัตลักษณ์ความเป็นตัวตนแบบดั้งเดิม เพ่ือตอบสนอง
ปรากฏการณ์โหยหาอดีตของสังคมไทย จึงเป็นเมืองรองที่ที่ควรค่าแก่การเดินทางมาท่องเที่ยว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธาสินี วิยาภรณ์ และคณะ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและ
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว รอบเกาะรัตนโกสินทร์ พบว่า  ความคาดหวัง
ในการท่องเที่ยวกับการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ พบว่าไมม่ีความ
แตกต่างในคะแนนเฉลี่ยรวม แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพรศริิ บินนาราวี (2555) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวในอ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบว่า ความคาดหวังและการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความแตกต่างในคะแนนเฉลี่ยรวมและในแต่ละด้าน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิทูร แจ่มจ ารัส (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาว
สเปนต่อการท่องเที่ยวปางช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการ
รับรู้แตกต่างกัน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 5.3.1 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ จากผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านธรรมชาติไม่แตกต่างจากการรับรู้
จริง ดังนั้นต้องให้ความส าคัญกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ให้เสื่อมโทรม หรือลด
ความสวยงามลงไป เช่น การพัฒนาทัศนียภาพและภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม การรักษาความสะอาด
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ของแหล่งท่องเที่ยว การสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยว เป็นต้น เพ่ือให้สามารถสร้างความประทับใจ
แก่นักท่องเที่ยว  
 5.3.2 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ จากผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวัง
ของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านประวัติศาสตร์ไม่แตกต่างจาก
การรับรู้จริง โดยนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจมากกว่าการรับรู้จริง ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญกับการจัดท าป้ายแนะน า และบอกเล่าถึง
ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวให้น่าสนใจ 
 5.3.3 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม จากผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านกิจกรรมแตกต่างจากการรับรู้จริง 
ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญกับการสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ
และรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กิจกรรม
ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปมีส่วนร่วม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเหล่านี้จะช่วยสร้าง
ประสบการณ์และความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
 
5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้ที่เดินทางมายัง
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือให้ทราบกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน (การรับรู้ปัญหา 
การค้นคว้าข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังซื้อ) และน าผลการศึกษา
ที่ได้มาพัฒนาระบบการจัดการการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 2)  ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว 
เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกและน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้าน
ธรรมชาติ ด้านประวัติศาสตร์ และด้านกิจกรรม 
 3) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงความพึงพอใจในการเดินทางมายังอ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ และน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่  
เพ่ือท าให้ผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยที่เดินทางมายังพืน้ที่อ าเภอลับแล จังหวดัอตุรดิตถ์ 
 

ค าชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดท าข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพ้ืนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของนักศึกษาปริญญาโท 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ทางผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านในการตอบแบบค าถาม 
ให้ครบถ้วนทุกข้อและตรงตามความคิดเห็นที่แท้จริงของท่าน โดยใช้เวลาในการท าโดยประมาณ 5-10 
นาที โดยข้อมูลที่ได้จากท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น ผู้วิจัยขอขอบคุณท่ี
ท่านให้ความอนุเคราะห์ 
ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้  

 
 

ณหทัย มุขดีสุทธวัฒน์ 
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ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
 
1. เพศ 
  ชาย      หญิง 
 
2. อายุ 

 ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี   21-30 ปี   
 31-40 ปี     41-50 ปี   
 51-60 ปี     61 ปีขึ้นไป 
 

3. สถานภาพ 
 โสด      สมรส   
 หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................) 
 

4. ระดับการศึกษา 
 ต ่ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี   
 สูงกว่าปริญญาตรี    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................) 
 

5. ภูมิล าเนา 
 กรุงเทพฯ และปริมณฑล   ภาคกลาง   
 ภาคเหนือ     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 ภาคตะวันตก    ภาคตะวันออก 
 ภาคใต้ 

 
6. อาชีพ 

 นักเรียน/ นักศึกษา    ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    
 พนักงานบริษัทเอกชน   ธุรกิจส่วนตัว  
 รับจ้างทั่วไป     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................) 
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7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ไม่มีรายได้     ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท    
 10,001-20,000 บาท     20,001-30,000 บาท 
 30,001-40,000 บาท         มากกว่า 40,000 บาท 

 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพื้นที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
 
1. ท่านเคยมาท่องเที่ยวยังอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กี่ครั้ง (นับรวมครั้งนี้ด้วย) 

 1 ครั้ง   2 ครั้ง   มากกว่า 3 ครั้ง   
 

2. วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว 
 ท่องเที่ยว/พักผ่อน     เยี่ยมญาติ/เพื่อน 
 ติดต่อธุรกิจ/ท างาน    ประชุม/สัมมนา 
 การศึกษา     การกีฬา 
 เป็นทางผ่านในการเดินทาง    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................) 

 
3. ท่านเดินทางมาอ าเภอลับแล โดยพาหนะชนิดใด 

 รถยนต์ส่วนตัว    รถจักรยานยนต์ 
 รถโดยสารประจ าทาง    รถบัสของบริษัทน าเที่ยว/ องค์กร 
 รถรับจ้าง     รถเช่าขับเอง 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................) 
 

4. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอลับแลในครั้งนี้ท่านมาท่องเที่ยวกับใคร 
 มาคนเดียว      มากับครอบครัว/ญาติ 
 มากับเพื่อน     มากับคนรัก/แฟน  
 มากับหน่วยงาน    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................) 

 
5. ระยะเวลาของการมาท่องเที่ยวแต่ละครั้ง        
  1 วัน   2 – 3 วัน   มากกว่า 3 วัน 
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6. สถานที่ใดที่ท่านไประหว่างการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล 
 ซุ้มประตูเมืองลับแล    พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล 
 วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง    วัดพระแท่นศิลาอาสน์ 
 ม่อนลับแล     ตลาดสดเทศบาลศรีนพมาศ 
 อนุสาวรีย์พระศรีนพมาศ   น ้าตกแม่พูล 
 เฮือนลับแล     ตลาดผลไม้หัวดง 
 วัดดอนสัก     พิพิธภัณฑ์เฮือนค าหยาด 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................) 
 

7. กิจกรรมที่ท่านท าระหว่างการท่องเที่ยวในอ าเภอลับแล 
 ปั่นจักรยานชมเมืองลับแล   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ไหว้พระ/ ท าบุญ    ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ 
 ถ่ายรูป     ซื้อของที่ระลึก    
 รับประทานอาหาร    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................) 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวก่อนเดินทางมายังพื้นที่ 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ค าชี้แจง โปรดใส่ท าเครื่องหมาย  ในช่องขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูด 
ทางการท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ 

1.1 ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพ
และภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

     

1.2 ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีความอุดม
สมบูรณ์ 

     

1.3 ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพอากาศ
ที่ดี ไม่มีมลภาวะ 

     

1.4 ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด
เรียบร้อย 
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ความคาดหวังด้านสิ่งดึงดูด 
ทางการท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.5 ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีบรรยากาศท่ี
น่าพักผ่อน 

     

2. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ 

2.1 ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ามายาวนาน 

     

2.2 ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวมีความ
หลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์ 

     

2.3 ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์และคง
สภาพเดิมไว้ 

     

2.4 ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความสวยงาม 

     

2.5 ต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติ
ความเป็นมาอันน่าสนใจ 

     

3. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม 
3.1 ต้องการหากิจกรรมการท่องเที่ยวที่แสดง
ถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่  

     

3.2 ต้องการหากิจกรรมการท่องเที่ยวที่มี
หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการ
ของท่าน  

     

3.3 ต้องการหากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เปิด
โอกาสให้ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วม 

     

3.4 ต้องการแสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์จากกิจกรรมการท่องเที่ยว 

     

3.5 ต้องการหากิจกรรมการท่องเที่ยวที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวหลังเดินทางมายังพื้นที่ อ าเภอ 
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

การรับรู้ด้านสิ่งดึงดูด 
ทางการท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ 

1.1 แหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพและภูมิทัศน์
ที่สวยงาม 

     

1.2 แหล่งท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์      

1.3 แหล่งท่องเที่ยวมีสภาพอากาศที่ดี ไม่มี
มลภาวะ 

     

1.4 แหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาดเรียบร้อย      
1.5 แหล่งท่องเที่ยวมีบรรยากาศท่ีน่าพักผ่อน      

2. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ 

2.1 แหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์อัน
ทรงคุณค่ามายาวนาน 

     

2.2 แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย
ทางด้านประวัติศาสตร์  

     

2.3 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับ
การอนุรักษ์และคงสภาพเดิมไว้ 

     

2.4 แหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์มี
ความสวยงาม 

     

2.5 แหล่งท่องเที่ยวมีประวัติความเป็นมาท่ีมี
ความน่าสนใจ 

     

3. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม 

3.1 กิจกรรมการท่องเที่ยวแสดงถึงเอกลักษณ์
ของพ้ืนที่ 

     

3.2 กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการของท่าน 
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การรับรู้ด้านสิ่งดึงดูด 
ทางการท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3.3 กิจกรรมการท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้ท่าน
ได้เข้าไปมีส่วนร่วม 

     

3.4 ได้รับความรู้และประสบการณ์จาก
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

     

3.5 กิจกรรมการท่องเที่ยวส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

     

 
ส่วนที่ 5 ค าแนะน าด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคุณ ท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-นามสกุล   ณหทัย มุขดีสุทธวัฒน์ 
 
อีเมล    nattakorn.wari@bumail.net 
 
ประวัติการศึกษา  ปี 2561 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ปี 2556 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธัญบุร ี
ปี 2553 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธัญบุรี 

 
 




