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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 
Factors affecting the decision to travel to Khon Kaen Province 

 
สุวรรณ เนียมประชา1 

   
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และเพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริโภคที่มา
ท่องเที่ยวและเคยมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) เท่ากัน 
และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�)  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบค่า (Independent Sample t-test), (f-test) และการเปรียบเทียบพหุคูณตามวิธี 
LSD (Least Significant Difference)  
 ผลการวิจัย พบว่า  
   1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31–40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ประกอบอาชีพเป็น พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีสถานภาพ เป็นโสด มีภูมิล าเนาอยู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นโดยมีข้อมูลข่าวสารประกอบการ
ท่องเที่ยว แต่ไม่เพียงพอและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ใช้เวลา 1-2 วัน เที่ยวเชิงวัฒนธรรม มากที่สุด เห็นตามสื่อและอินเตอร์เน็ต 
มาท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยรถยนต์ ใช้ช่วงวันหยุดและนักขัตฤกษ์/ตามเทศกาล ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต พัก
โรงแรม เที่ยวที่วัดหนองแวง จะกลับมาเที่ยวขอนแก่นอีก ถ้ามีโอกาสจะแนะน าต่อบุคคลอื่นให้มาท่องเที่ยวตามล าดับ ระดับ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ให้ความส าคัญภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรื่องค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านวัฒนธรรมและสังคม นโยบายของรัฐและกฎระเบียบต่างๆ การคมนาคม 
ราคา การส่งเสริมการตลาด และ ด้านสถานท่ี ตามล าดับ 
   3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ การศึกษา 
อาชีพ สถานภาพสมรส และภูมิล าเนา แตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 
แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว1 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 
Abstract 
 The objectives of the research were to: study personal factors behavior of tourists in Khon Kaen 
province and to study the factors affecting the decision in travel to Khon Kaen province. The sample group 
used in the research consisted of the consumers who have traveled and have been to Khon Kaen province 
were 400 people, uses equal Quota sampling and Purposive sampling. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean ( �̅�) , standard deviation (SD), Independent Sample t-test, (f-test), and 
multiple comparison according to LSD (Least Significant Difference). 
 The results: 
   1. Most of the respondents were female, between 31-40 years of age, have a bachelor's degree 
or equivalent Occupation Private Company employees, with an average monthly income of  
20,001 - 30,000 baht, single status, domiciled in the northeast.   
   2. The samples had the behavior to make decision to travel in Khon Kaen province with 
information on tourism operations, but not enough and need more information. The most was spend 
___________________________________________________________________________________________________________ 
1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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1-2 days traveling the cultural, seen on the media and internet, come to travel by yourself by car 
holidays and public holidays / according to festivals study tourism information from the internet, stay at 
hotels visit Nong Waeng Temple, will come back to visit Khon Kaen again, if there is an opportunity,  
the will recommend other people to travel in Khon Kaen. The level affecting of factors tourism decision 
making behavior in Khon Kaen province, the importance to the overall picture was at the highest level. 
When considering in each aspect found that culture and society was the highest, government policies and 
regulations, transportation, price, marketing promotion, and location respectively. 
  3. The results of the analysis of factors affecting the decision to travel in Khon Kaen province; 
it was found that tourists with different age, education, occupation, marital status and domicile were 
different on importance to factors affecting their decision to travel in Khon Kaen province. 
 
Keywords : Factors affecting tourism decisions , 1 Faculty of Business Administration College of Asian Studies 
 
บทน า 
 การท่องเที่ยวประเทศไทยในปัจจุบันเติบโต
อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นได้อีกต่อไปเรื่อยๆ 
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่น ารายได้เข้าสู่ประเทศจ านวน
มาก การท่องเที่ยวเป็นผลิตภัณฑ์บริการที่ท ารายได้อันดับ
หนึ่งของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเน้นเรื่อง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้าน
บริการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล 
เพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน โดยการ
ปรับโครงสร้างภาคบริการให้เป็นแหล่งรายได้หลักของ
ประเทศ โดยพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูมิภาค บนฐาน
ความโดดเด่นและความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและความเป็นไทย เน้นการฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถานในเชิง
พื้นที ่และเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อ
สร้างสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ แก่ธุรกิจการท่องเที่ยว
ไทย เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตลาดโลก (ส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 
  “ขอนแก่นโมเดล” นักท่องเที่ยวทะลุเป้าเกิน 5 
ล้านคน เผยแพร่: 8 ม.ค. 2562 15:12 โดย: ผู้จัดการ
ออนไลน์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปลื้ม ประกาศ
ความส าเร็จยอดนักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นทะลุเป้าเกิน 5 
ล้าน รับปีใหม่ พร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตรเปิดตัวโครงการ 
Khon Kaen Love Local เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีบทบาท
ในการขับเคลื่อนด้านท่องเที่ยวของขอนแก่นไปพร้อม ๆ กัน 

ซึ่งความส าเร็จของการร่วมมือร่วมใจครั้งนี้ เปรียบเสมือน
ของขวัญ ที่สร้างรอยยิ้มและความสุข มาสู่จังหวัดขอนแก่น 
พร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตรเปิดตัวโครงการ Khon Kaen 
Love Local การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แผน
วิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 
ในการผลักดันและขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
ขอนแก่น หรือ “ขอนแก่น โมเดล” ให้ขอนแก่นก้าวขึ้นเป็น
เมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย เน้นแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีเรียกว่า "New Biz Connect" ยกจุดขาย ความ
เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ความพร้อมทางเศรษฐกิจ และ
ศักยภาพของขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ด้านการจัด
ประชุม สัมมนา และกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติ สร้าง
ความแตกต่างและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจใช้พื้นที่
ขอนแก่นเป็นจุดหมายในการเดินทาง 
   ททท. จะยังคงเดินหน้าด าเนินงานส่งเสริมตลาด
ท่องเที่ยวตาม “ขอนแก่น โมเดล” เพื่อสร้างความสุขให้กับ
พื้นที่ต่อไป โดยน าเอาการท่องเที่ยวมาเป็นกลไกส าคัญที่จะ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เป็นที่มาของโครงการขอนแก่น New Biz Season 
3 สัมผัสวิถีชุมชนอันมีเสน่ห์ โดยชูการท่องเที่ยววิถีไทอีสาน 
เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อม
ให้แก่ชุมชนในการต่อยอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญา สู่การเป็นเจ้า
บ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ Khon 
Kaen Love “แนวทางการด าเนินงานโครงการ เป็นการ
น าเอาศักยภาพของขอนแก่นที่มีความพร้อมของสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผนวกเข้ากับเสน่ห์วิถีชุมชน 
โดย ททท. มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ และท าการตลาด
เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ 
พร้อมทั้งจัดท าโปรโมช่ันเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจออก
เดินทางไปยังชุมชน  
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  จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและ
อุปสรรคด้านต่างๆในการจัดการ การท่องเที่ยว สามารถน า
ผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผน 
พัฒนา และก าหนดกลยุทธ์ ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และตรงกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการมา
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น 
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
มาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
ต่างกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภค
ที่มาท่องเที่ยวหรือเคยมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น โดยไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่มาท่องเที่ยวหรือเคยมาท่องเที่ยว
จังหวัดขอนแก่นจ านวน 400 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 
5% ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 385 คนโดยใช้สูตรของ
คอแครน (Cochran, 1977)  
 2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ ตัวแปรอิสระ 
(Independent variables ) ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปร
ต าม  (Dependent variables)  ไ ด้ แ ก่ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว  
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
   การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เวลาในการวิจัยตั้งแต่ 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 4. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
   การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ปร ะ ช า ก รที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ 
นักท่องเที่ยวทีม่าเที่ยวหรือเคยมาท่องเที่ยวขอนแก่น โดยไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ จ านวน 400 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% 
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นโดยใช้สูตร
ของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 
2550) จากนั้นด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 
sampling)  และสุ่ มตั วอย่ างแบบเจาะจง  (Purposive 
sampling) 
  2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัย
สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน รายละเอียด
ดังนี ้
  ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถามและเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารฯ ลักษณะค าถาม
เป็นแบบปลายปิด (Close-ended Question)  

   ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น วาสินี 
เสถียรกาล (2559) ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale)ซึ่งใช้วิธีก าหนดค่าน้ าหนักตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert)ระดับการวัดข้อมูลเป็นแบบเรียง
อันดับ (Ordinal scale)  
  ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เพิ่มเติม ลักษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended 
Question)  
 3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งปฐมภูมิ  (Primary data)  ซึ่ ง เป็นข้อมูลที่ ได้ จาก
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง โดยได้ด าเนินการตามล าดับ 
ดังนี ้ 
  1. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยแจกแบบสอบถาม 
จ านวน 440 ชุด ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 400 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 91 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด โดย
แจกและเก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคที่ใช้บริการฯ  
  2. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของข้อมูล และวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเช่ือมั่น 
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ของแบบสอบถาม (Reliability) แล้วน าแบบสอบถามที่
สมบูรณ์ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
 4. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยวิ เคราะห์ข้อมูลประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
   1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ดังนี ้
    1.1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
และพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวจังหวัด
ขอนแก่น น าเสนอในรูปแบบค่าความถี่ (Frequency) และ 
ค่าร้อยละ (Percentage)  

   1.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น น าเสนอใน
รูปค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  
    2.1 ส ถิ ติ ท ด ส อบค่ า  Independent 
Sample เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปร 2 กลุ่ม
ที่เป็นอิสระต่อกันและ One-way Anova เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปเปรียบเทียบ
พหุคูณตามวิธี LSD (Least Significant Difference) กรณี
พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. สรุปผลการวิจัย 
  1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน/คน ร้อยละ ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน/คน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 
 

 
175 
225 

 
 

 
43.75 
56.25 

อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว/ค่าขาย/เกษตรกร 
เกษียณอาย ุ
รวม 

 
38 
62 
200 
90 
10 
400 

 
9.50 
15.50 
50.00 
22.50 
2.50 
100 

อาย ุ
ต่ ากว่า20 ปี 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 
รวม 

 
19 
100 
182 
79 
20 
400 

 
4.75 
25.00 
45.50 
19.75 
5.00 

100.00 

สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู ่
รวม 

 
218 
131 
51 
400 

 

 
54.50 
32.80 
12.70 
100 

 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร/ีเทียบเท่า 
ปริญญาโท 
สูงกว่าปริญญาโท 
รวม 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่า 10,000 บ. 
10,001-20,000บ. 
20,001-0,000บ. 

 
59 
212 
98 
31 
400 

 
48 
112 
160 

 
14.80 
53.00 
24.50 
7.70 

100.00 
 

12.00 
28.00 
40.25 

 
ภูมิล าเนา 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก 
ภาคใต ้
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
รวม 

 
 

30 
90 
40 
30 
58 
152 
400 

 
 

7.50 
22.50 
10.00 
7.50 
14.00 
38.00 
100 

30,001 บาทขึ้นไป 
รวม 

80 
400.00 

2.00 
100.00 
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   จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 225 คน อายุระหว่าง 31–40 ปี 
จ านวน 182 คน การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ านวน 212 คน อาชีพเป็น พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 

200 คน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน  20,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 160 คน สถานภาพ เป็นโสด  จ านวน 218 คน 
ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 152 คน  

 
ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยว จ าแนกตามข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยว 

พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเท่ียว
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยว

จังหวัดขอนแกน่ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ข้อมูลข่าวสารประกอบการท่องเท่ียว 
 ไม่มี และไม่จ าเป็นต้องมี 
 มีเพียงพอ 
 มีไม่เพียงพอและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 
 ไม่มีและต้องการข้อมูล 
รวม 

 
30 
121 
218 
31 
400 

 
7.50 
30.25 
54.50 
7.75 
100.00 

ระยะเวลาที่ใช้ท่องเท่ียว 
 1-2 วัน 
 3-4 วัน 
 5-6 วัน 
 
รวม 

 
208 
160 
32 
 
400 

 
52.00 
40.00 
8.00 
 
100 

กิจกรรมที่ต้องการในการท่องเท่ียว 
 ท่องเที่ยวธรรมชาติ 
 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 สัมมนา 
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 อื่นๆ 

 
101 
202 
10 
49 
38 

 
25.25 
50.50 
2.50 
12.25 
9.50 

เหตุผลที่ท่านมาท่องเทีย่ว 
 การชักชวนของเพื่อน 
 เห็นตามสื่ออินเตอร์เน็ต 
 สัมมนา 
 ความประทับใจเคยมา 
 อื่นๆ 

 
112 
156 
29 
92  
11 

 
28.00 
39.00 
7.25 
23.00 
23.00 

  รวม 400 100  รวม 400 100 

บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจมา
ท่องเท่ียว 
 ตนเอง 
 ครอบครัว 
 เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 
 หน่วยงาน 
รวม 

 
 
151 
69 
141 
39 
400 

 
 
37.30 
17.30 
35.30 
9.60 
100 

ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว 
 มาด้วยตนเอง 
 การน าเที่ยวของหน่วยงาน 
 การน าเที่ยวของบริษัททัวร์ 
 อื่นๆ 
 รวม 

 
 
196 
39 
115 
50 
400 

 
 
49.00 
9.75 
28.75 
12.50 
100 

พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมา
ท่องเท่ียว 
 รถยนต์ส่วนตัว 
 รถโดยสารประจ าทาง 
 รถของหน่วยงาน 
พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัด
ขอนแกน่ 

 
116 
69 
39 
จ านวน 
(คน) 

 
29.00 
17.30 
9.80 
ร้อยละ 

ช่วงเวลาในการท่องเท่ียว 
 วันจันทร์-ศุกร์ 
 วันหยุดสุดสัปดาห์ 
 วันนักขัตฤกษ์ 
พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเท่ียว
จังหวัดขอนแก่น 

 
68 
141 
159 
จ านวน 
(คน) 

 
17.00 
35.25 
39.75 
ร้อยละ 

รถของบริษัททัวร ์
 อื่นๆ 
 รวม 

115 
61 
400 

28.80 
15.10 
100 

วันลาพักร้อนประจ าปี 
 อื่นๆ 
 รวม 

23 
9 
400 

5.75 
2.25 
100 

ศึกษาข้อมูลการท่องเท่ียวจากที่ใด 
 วิทยุ โทรทัศน ์
 สื่อสิ่งพิมพ ์
 อินเตอร์เน็ต 
 ครอบครัว/เพื่อน/ญาติ 

 
100 
50 
190 
60 

 
25.00 
12.50 
47.50 
15.00 

ที่พัก  
 โรงแรม 
 รีสอร์ท 
 ที่พักอุทยาน 
 บ้านญาติ เพื่อน 

 
157 
112 
38 
41 

 
39.25 
28.00 
9.50 
10.25 
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พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเท่ียว
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยว

จังหวัดขอนแกน่ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

 รวม 400 100  โฮมสเตย์ 
 รวม 

52 
400 

13.00 
100 

สถานที่ท่องเที่ยว 
 วัดหนองแวง อ.เมือง 
 วัดพระธาตุขอนแก่น อ.เมือง 
 ตลาดต้นตาล อ.เมอืง 
 วัดทุ่งเศรษฐี มหาเจดีย์รัตนะ อ.เมือง 
 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อ.ภูเวียง 
 เขื่อนอุบลรัตน ์อ.อุบลรัตน์ 

 
120 
31 
38 
49 
21 
49 

 
30.00 
7.75 
9.50 
12.25 
5.25 
12.25 

สถานที่ท่องเที่ยว 
 Aura-farm อ.เขาสวนกวาง 
 สวนสัตว์ขอนแก่น  อ .เขาสวน
กวาง 
 วัดถ้ าผาเกิ้ง อ.ภูเวียง 
 อืน่ๆ 
 รวม 

 
41 
 
21 
 
20 
10 
400 

 
10.25 
 
5.25 
 
5.00 
2.50 
100 

จะกลับมาเที่ยวอีกหรือไม่ 
 กลับมาเที่ยว 
 ไม่กลับมาเที่ยว 
 รวม 

 
400 
0 
400 

 
100 
0 
400 

จะแนะน าต่อบุคคลอื่น 
 แนะน าต่อ 
 ไม่แนะน าต่อ 
 รวม 

 
400 
0 
400 

 
100 
0 
400 

  
  จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นโดยมี
ข้อมูลข่าวสารประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นแต่ไม่
เพียงพอและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม จ านวน 218 คน ใช้เวลา
ในการท่องเที่ยว คือ 1-2 วัน จ านวน 208 คน ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมากที่สุด จ านวน 202 คน ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
ตามสื่อและอินเตอร์เน็ต มากที่สุด จ านวน 156 คน มา
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง จ านวน 151 คน ใช้รถยนต์ส่วนตัว 

จ านวน 116 คน ใช้ช่วงวันนักขัตฤกษ์/ตามเทศกาล มาก
ที่สุด  จ านวน 159 คน ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวจาก
อินเตอร์เน็ต มากที่สุด จ านวน 190 คน พักโรงแรม มาก
ที่สุด จ านวน 157 คน ท่องเที่ยวที่วัดหนองแวง มากที่สุด 
จ านวน 120 คน จะกลับมาเที่ยวขอนแก่นอีก มากที่สุด 
จ านวน 400 คน และ ถ้ามีโอกาสจะแนะน าต่อบุคคลอื่นมา
ท่องเที่ยว จ านวน 400 คน 

  
ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัย มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยว 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเท่ียว
จังหวัดขอนแกน่ 

ค่าเฉลี่ย(X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

แปลผล อันดับ 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านนโยบายของรัฐและกฏระเบียบ 
3. ด้านด้านวัฒนธรรมและสังคม 
4. ด้านการคมนาคม 
5. ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว 
6. ด้านราคา 
7. ด้านการส่งเสริมการตลาด  
รวม 

4.13 
4.45 
4.60 
4.33 
4.31 
4.42 
4.42 
4.38 

0.52 
0.52 
0.48 
0.42 
0.28 
0.36 
0.36 
0.32 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

6 
2 
1 
3 
5 
4 
4 
4 

   
  จากตาราง 3 พบว่า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านวัฒนธรรมและสังคม 

รองลงมา ได้แก่ ด้านนโยบายของรัฐและกฏระเบียบต่างๆ 
ด้านการคมนาคม ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และ 
ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากท่ีสุด ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4 แสดงภาพรวมความแตกต่างของการทดสอบ Independent Samples t-test และ One – way ANOVAระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับการให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจของนกัท่องเที่ยว 

เศรษฐกิจ 
นโยบายของรัฐ
และกฏระเบียบ 

วัฒนธรรม
และสังคม 

การคมนาคม สถานที ่ ราคา 
การส่งเสริม
การตลาด 

เพศ    X    
อาย ุ        
การศึกษา        
อาชีพ        
รายได้        
สถานภาพ
สมรส 

       

ภูมิล าเนา        
 X ไม่แตกต่างกัน    แตกต่างกัน 
  
  จากตารางที่4 พบว่าอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส และภูมิล าเนาแตกต่างกันให้
ความส าคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัด
ขอนแก่น แตกต่างกัน 
 2. อภิปรายผลการวิจัย  
   2.1 ผลการวิจัยข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31–40 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพ
เป็น พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 
– 30,000 บาท มีสถานภาพ เป็นโสด มีภูมิล าเนาอยู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นโดยนักท่องเที่ยวมี
ข้อมูลข่าวสารประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นแต่ไม่
เพียงพอและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 
คือ 1-2 วัน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากที่สุด ส่วนใหญ่เห็น
ตามสื่อและอินเตอร์เน็ต มาท่องเที่ยวด้วยตนเอง ใช้รถยนต์ 
ใ ช้ ช่วงวันนักขัตฤกษ์/ตามเทศกาล  ศึกษาข้อมูลการ
ท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต พักโรงแรม ท่องเที่ยวที่วัดหนอง
แวง จะกลับมาเที่ยวขอนแก่นอีก ถ้ามีโอกาสจะแนะน าต่อ
บุคคลอื่นมาท่องเที่ยว สอดคล้องกับมณิสรา  พลีเดชง , 
กรรณิการ์ นาคาชล , เนตรชนก โชติกมาศ , รัญชญาพร  
อินท่าทอง, หงส์รดา บุญศรี และ ธรรมจักร เล็กบรรจง 
(2561) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวถ้ าเลเขากอบ จังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20–45 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็น พนักงาน/

เจ้าหน้าที่บริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,00 – 30,000 
บาท เช่นเดียว ชัยสงคราม สุขธรรมวงศ์ และ ปิยะลักษณ์ 
พุทธวงศ์ (2559) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวลาว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เพศหญิง อายุ  31 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 
เที่ยววันหยุดตามเทศกาล เช่นเดียวกับนริศรา มัจฉริยกุล 
(2559) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบอิสระบน
เกาะไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่านักท่องเที่ยวที่
เดินทางไปเที่ยวไต้หวันคาดว่าจะกลับไปเที่ยวอีกแน่ๆ และ
จะแนะน าให้คนรู้จักไปท่องเที่ยวด้วย เพราะไต้หวันมีอาหาร 
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม มีความเป็นระเบียบ ปลอดภัย และ
สะดวกสบายในการท่องเที่ยว และยังสอดคล้องกับปริณา 
ลาปะ (2558) พฤติกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
ของนักท่องเที่ยวชาว พบว่า นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่
เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้ ท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์
และวันนักขัตกฤกษ์ และยังสอดคล้องกับดุษฎี เทียมเทศ,  
สุพรรณี พรภักดี และปุริม หนุนนัด (2557) พบว่าส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นโดย
นักท่องเที่ยวมีข้อมูลข่าวสารประกอบการท่องเที่ยวจังหวัด
ขอนแก่นแต่ไม่เพียงพอและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ใช้เวลา
ในการท่องเที่ยว 2 วัน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากที่สุด 
ส่วนใหญ่เห็นตามสื่อและอินเตอร์เน็ต มาท่องเที่ยวโดยการ
ชักชวนจากเพื่อนและญาติ  ใช้รถยนต์  ใช้ช่วงวันหยุด  
พักรีสอร์ท บังกะโลหรือโรงแรม ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยว
จากอินเตอร์เน็ต จะกลับมาเที่ยวอีก ถ้ามีโอกาสจะแนะน า
ต่อบุคคลอื่นมาท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ า อีกทั้งสอดคล้อง
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กับวันทนีย์ ศรีนวล(2559) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์  ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 20-30ปี การศึกษา
ระดับปริญญาตรี  
  2.2 ผลการวิจัยระดับปัจจัยที่มีผลต่อพฤตกิรรม
การตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น พบว่าระดับปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านวัฒนธรรมและสังคม 
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านนโยบายของรัฐ
และกฏระเบียบต่างๆ ด้านการคมนาคม และ ด้านราคา 
ด้านการส่งเสริมการตลาด และ ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว อยู่ใน
ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับดุษฎี เทียมเทศ , สุพรรณี  
พรภักดี และปุริม หนุนนัด (2557) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจในการมาท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวด้าน
วัฒนธรรมและสังคม ด้านนโยบายของรัฐและกฏระเบียบ
ต่างๆ ด้านการคมนาคม และ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาด และ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีความ
คิดเห็นกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการมาท่องเที่ยว
ซ้ าของนักท่องเที่ยวในอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
อยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าปัจจัย
ด้านวัฒนธรรมและสังคมมีความส าคัญกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความน่าสนใจของ
วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รองลงมาคือด้านนโยบาย
ของรัฐและกฎระเบียบต่างๆ มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
โดยมีวันหยุดติดต่อกันหลายๆวันสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย 
การอ านวยความสะดวกและการให้บริการของเจ้าหนา้ทีแ่ละ
หน่วยงานต่างๆ รองลงมาได้แก่ ชาวบ้านให้ความช่วยเหลือ
แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
แก้วตา ผิวดี, สุทธินี ถิระธรรมสรณ์ และ วินัย เช่ือมวราศาสตร์ 
(2561) เรื่องการจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
และความร่วมมือในการรองรับการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซี่ยน พบว่าการจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ส่งผลให้คนตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม อนุรักษ์
วัฒนธรรมและใช้มรดกทางวัฒนธรรมในทิศทางที่ยั่งยืน 
สอดคล้องกับดุษฎี เทียมเทศ, สุพรรณี พรภักดี และปุริม 
หนุนนัด (2557) พบว่ามีความส าคัญอยู่ในระดับมากโดย
ความน่าสนใจของวิถี ชีวิตและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
รองลงมาได้แก่ชาวบ้านมีความเป็นมิตร และชาวบ้านให้
ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ในส่วน ด้านการ
คมนาคม พบว่า ความสะดวกในการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ
เช่นสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ที่รับประทานอาหาร ร้านขาย

ของที่ระลึก รองลงมา คือ มีพาหนะหลายประเภทให้เลือกใช้
บริการ สอดคล้องกับ บัณฑิต พุทธลา, ศุภวัฒนากร วงศ์ธน
วสุ และ การุณย์ บัวเผื่อน (2561) ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
มอหินขาว ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
พบว่า แหล่งท่องเที่ยวให้ความส าคัญ และมียุทธศาสตร์ ๆ  
ที่ 2 ด้านการคมนาคมที่สะดวกในการเข้าถึง คือมีโครงการ
ปรับปรุงเส้นทางให้ความปลอดภัย  มีเส้นทางที่ เข้าถึง
สะดวกสบายมรถนนลาดยางขึ้นไปถึงทุกจุดชมวิวท่องเที่ยว 
มีลานจอดรถรองรับ มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีป้ายบอก
เส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆที่เพียงพอ สวยงามโดดเด่น
มองเห็นงา่ย ส่วนด้านราคา ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญรายด้าน 
พบว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเหมาะสม รองลงมา คือ 
ความเหมาะสมของราคาอาหาร ความเหมาะสมของราคา
ของฝากของที่ ระลึก  สอดคล้องกับมณิสรา  พลีเดชง , 
กรรณิการ์ นาคาชล, เนตรชนก โชติกมาศ, รัญชญาพร อิน
ท่าทอง,หงส์รดา บุญศรี และ ธรรมจักร เล็กบรรจง (2561) 
พบว่านักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคาใน
ระดับมาก คือ ราคาตั๋วเรือเหมาะสมกับระยะทาง ค่าบริการ 
ค่าอาหาร ค่าสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับด้านการส่งเสริม
การตลาด ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว รองลงมา คือ มีการสร้าง
เครือข่ายการตลาดการท่องเที่ยว ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สอดคล้องกับ 
มณิสรา พลีเดชง, กรรณิการ์ นาคาชล, เนตรชนก โชติกมาศ, 
รัญชญาพร อินท่าทอง, หงส์รดา บุญศรี และ ธรรมจักร  
เล็กบรรจง (2561) พบว่านักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก คือมีส่วนลด
ส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ  มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ มีโปรโมช่ันในวันหยุดพักผ่อน 
เช่นเดียวกับแก้วตา ผิวดี และคณะ (2561) พบว่าด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมีการประชาสัมพันธ์ มีการท าโฆษณา ผ่าน
สื่อออนไลน์ ส่วนด้านการสถานที่ท่องเที่ยว ให้ความส าคัญ
กับ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มีความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย 
รองลงมา คือ มีบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่ดีท าให้
ประทับใจ สอดคล้องกับมณิสรา พลีเดชง และคณะ (2561) 
พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญ ในระดับมากได้แก่การ
เข้าถึงสถานที่ได้ง่ายและสะดวก ด้านกายภาพมีความเป็น
ระเบียบมีป้ายสื่อความหมายต่างๆ มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
สะอาด  บรรยากาศดี  ร้ านอาหารเพียงพอ  มีการแจ้ง
รายละเอียดในการท่องเที่ยวชัดเจน อีกทั้งสอดคล้องกับพระ
มหาธัชธร สิริมงคโล(มาตรา) ศึกษาเรื่องการจัดการการ
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ท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง(พระอารามหลวง) 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น(2557) พบว่าแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง
(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้าน
สถานท่ีควรช่วยกันรักษาความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ
เพราะถือเป็นหัวใจส าคัญ เพิ่มที่จอดรถ ให้บริการด้านต่างๆ
เพื่ อความสะดวกแก่ผู้ ม าท่อง เที่ ย ว  และควรมี การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ข้อมูลให้
เป็นที่ รู้ จั กมากขึ้ น  และด้ าน เศรษฐกิจ  ส่ วนใหญ่ ให้
ความส าคัญ อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า  ฐานะทางการเงินมั่นคง อยู่ ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ การเปลี่ยนแปลงราคาเช้ือเพลิง สอดคล้องกับ
นริศรา มัจฉริยกุล (2559) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของการท่องเที่ยว
ไต้หวันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ราคาที่เหมาะสม การส่งเสริม
การตลาด ประสบการณ์ที่ดีที่ไดรับจากด้านบุคคล  การ
เดินทางที่สะดวก และการน าเสนอของไต้หวันในภาพรวม 
   2.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น พบว่านักท่องเที่ยวที่มี
เพศแตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
นโยบายของรัฐและกฏระเบียบต่างๆ ด้านวัฒนธรรมและ
สังคม ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว ด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การตลาด แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการคมนาคม 
  นั กท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ มี อ า ยุ  ก า ร ศึ ก ษ า  อ า ชีพ 
สถานภาพสมรส และภูมิล าเนา แตกต่างกันให้ความส าคัญ
กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 
แตกต่างกัน สอดคล้องกับมัทนี ค าส าราญ (2559) ศึกษาวิจัย
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของชาวมุสลิมใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่านักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่าง
กันด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
สถานภาพสมรส มีระดับความคิดเห็นกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวแตกต่างกัน เช่นเดียวกับขนิษฐา แจ้ง
ประจักษ ์(2561) วิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อพฤติกรรของนักท่องเที่ยว :กรณีศึกษา สามชุก 
ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ
สมรส แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรของนักท่องเที่ยว :
กรณีศึกษา สามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรีแตกต่าง
กัน และยังสอดคล้องกับดุษฎี เทียมเทศ และคณะ (2557)  
 

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ รายได้ สถานภาพ จ านวน
บุตร และภูมิล าเนาแตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจในการมา
ท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวในอ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัด
นครราชสีมาแตกต่างกัน อีกทั้งสอดคล้องกับพระมหาธัชธร 
สิริมงคโล (มาตรา) (2557) พบว่า นักท่องเที่ยวท่ีมีการศึกษา
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
พุทธของวัดหนองแวงฯ แตกต่างกัน อีกทั้งสอดคล้องกับ
วันทนีย์ ศรีนวล(2559) ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์การ
ท่อ ง เที่ ย วจั งหวั ดบุ รี รั ม ย์  ของนักท่อ ง เที่ ย ว  พบว่ า
นักท่องเที่ยวที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่เดือน
แตกต่างกันให้ความส าคัญต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้าน
อารยธรรมขอมแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวดังต่อไปนี้  
  1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
   1.1 ควรท าการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมให้มากขึ้นเนื่องจากนักท่องเที่ยว 
บางคนมีข้อมูลไม่เพียงพอ 
   1.2 นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะกลับมา
เที่ยวอีก ดังนั้นก าหนดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
ที่หลากหลายให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ า 
  2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
    2.1 เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้มีขอบเขต
ครอบคลุมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นบางพื้นที่เท่านั้น 
งานวิจัยครั้งต่อไปจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาในพื้นที่
อื่นๆ หรือจังหวัดอื่น หรือกลุ่มตัวอย่างต่างชาติ เพื่อให้ทราบ
ถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเขตอื่นได้อย่างทั่วถึง จะ
ส่งผลให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนากลยุทธ์ด้านต่างๆ
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้รับรู้ 
จดจ า และประทับใจได้อย่างยั่งยืน 
   2.2 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวบางปัจจัย 
ดังนั้น ครั้งต่อไปควรศึกษาในประเด็น หรือตัวแปรอื่นๆ หรือ
ศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อเก็บข้อมูลในเชิงลึก เช่น ด้านสังคม 
ด้านแรงจูงใจ ด้านจิตวิทยา ทัศนคติ ความคาดหวังของ
ลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือเครือข่ายในการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว    
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