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บทคัดย่อ  
 การวิจยัเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ ยว
อ าเภอวงัน ้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอ        
วงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา (2) ศึกษาการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (3) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นตราสินคา้ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ทั้งหมดจ านวน 400 คน 
โดยใชว้ิธีการเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สถิติถดถอยพหุคูณ และการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงโครงสร้างดว้ยวิธี Principal Component Analysis 
 ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่
แตกต่างกนัมีการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาคญั
ทางสถิติ 0.05 และปัจจยัดา้นเสน่ห์ของแบรนด์ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ดา้นความโดดเด่นของ    
แบรนด์ และดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา   
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Abstract 
 Research subject of marketing mix and branding influence tourism decision of Wang Nam Khiao 
district, Nakhon Ratchasima Province with the objective to (1 )  study tourism decision of Wang Nam Khiao 
district, Nakhon Ratchasima province ( 2 )  Study tourism decision of Wang Nam Khiao district, Nakhon 
Ratchasima province Classified by personal factors (3) study marketing mix and branding influence tourism 
decision of Wang Nam Khiao district, Nakhon Ratchasima province. The sample group used in this study was 
400 who have traveled Wang Nam Khiao District Nakhon Ratchasima Province using convenience sampling 
method. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t -test, 
one-way analysis of variance, Multiple regression statistics and structural component analysis by Principal 
Component Analysis. 
 The study indicated that Personal factors, such as gender, age, occupation and average income made 
the tourism decision of Wang Nam Khiao district, Nakhon Ratchasima Province different in statistical 
significance 0.05 and brand charisma, Physical Evidence, Price, brand identity and product affecting the 
tourism decision of Wang Nam Khiao district, Nakhon Ratchasima Province. 
Keywords: Marketing mix, Branding, Tourism decision 
 
บทน า 
 การท่องเที่ยวเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลกัที่มีบทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของหลาย
ประเทศ โดยประเทศต่าง ๆ  ที่มีศกัยภาพดา้นพื้นที่ทั้งในแง่ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม และส่ิงดึงดูด
อื่น ๆ พยายามพฒันาและผลักดันให้ตนเป็นจุดหมายปลายทางหลักที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือก (ชลมัพ์       
ศุภวาที, 2560) ทั้งน้ีประเทศไทยเป็นหน่ึงประเทศที่ให้ความส าคญักับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งช่วยลดปัญหาความยากจน เกิดการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน และสามารถสร้างรายไดอ้ยา่งกวา้งขวา้ง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2563) แต่จากการ
ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไดร้ับผลกระทบเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของไทยตอ้งพึ่งพาตลาดคนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลกั ส่งผลให้ผูป้ระกอบการ
และบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจะตอ้ง ปรับตวัให้พร้อม และทันกบัการเปลี่ยนแปลง (ศุภลกัษณ์ 
ศรีวิไลย และรุ่งเรือง ทองศรี, 2564) 
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จงัหวดันครราชสีมา เป็นหน่ึงในจงัหวดัที่มีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯเดินทางไปเป็นจ านวนมาก       
มีความอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ มีกิจกรรมท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบ พร้อมให้เขา้มา
เรียนรู้ ทั้งทางดา้นวฒันธรรมและด้านการเกษตร (วฒันิกา มะลาหอม, 2564) โดยอ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมานั้นเป็นพื้นที่ที่ไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นกนั มีจ  านวนนักท่องเที่ยว
ลดลงเป็นอยา่งมาก จึงตอ้งมีการปรับกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างความเช่ือมัน่
ให้นกัท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่อ  าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 

จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าอ  าเภอวงัน ้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวยงัให้ความสนใจ และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดและตราสินคา้ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึง
ผลการศึกษาครั้ งน้ีจะใช้เป็นข้อมูลส าหรับการหาแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริม
การตลาด และการสร้างตราสินคา้ของแหล่งท่องเที่ยวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืนไดต่้อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 
  2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล 
  3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ขอบเขตของประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมา ทั้งหมดจ านวน 400 คน 
 2. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวิจยั เร่ิมด าเนินการวิจยัในช่วงเดือนธนัวาคม 2564 - มีนาคม 2565 
 3. ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
และปัจจัยด้านตราสินค้า ส่วนตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จังหวดั
นครราชสีมา 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั น่าจะท าให้การตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมาต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นตราสินคา้ น่าจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 
 2. ทราบถึงการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา จ  าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล 
 3. ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยดา้นตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 Kotler and Keller (2006) อธิบายว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 7P's) หมายถึง         
ตวัแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ้ซ่ึงองค์กรต่าง ๆ  น ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการ
และความพึงพอใจกบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดยธุรกิจให้บริการจะใช้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
(The Service Marketing Mix) หรือ 7P’s เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี (Armstrong and Kotler, 
2009) 
 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึงส่ิงที่บริษทัน าเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ โดยการบริโภค
หรือการใชบ้ริการนั้นสามารถท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากส่ิงที่สัมผสัได้
และ/หรือสัมผสัไม่ได ้เช่น รูปแบบบรรจุภณัฑ ์กลิ่น สี ราคา ตราสินคา้ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ความมีช่ือเสียง
ของผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่าย นอกจากน้ี ตวัผลิตภณัฑท์ี่น าเสนอขายนั้น สามารถเป็นไดท้ั้งในรูปแบบของการมี
ตวัตนและ/หรือการไม่มีตวัตนก็ได ้เพียงแต่ว่าผลิตภณัฑ์นั้น ๆ จ  าเป็นตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมี
คุณค่าในสายตาของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์หล่านั้น 
 2. ราคา (Price) หมายถึง หมายถึง จ  านวนเงินตราที่ตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดร้ับผลิตภณัฑ์ สินคา้และ/หรือ
บริการของกิจการ หรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกคา้รับรู้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภณัฑ์ 
สินคา้และ/หรือบริการนั้นๆ อยา่งคุม้ค่ากบัจ านวนเงินที่จ่ายไป นอกจากน้ี ยงัอาจหมายถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ์
ในรูปของตวัเงิน ซ่ึงลูกคา้ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างราคา (Price) ที่ตอ้งจ่ายเงินออกไป กบัคุณค่า (Value) 
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ที่ลูกคา้จะไดร้ับกลบัมาจากผลิตภณัฑ์นั้น ซ่ึงหากว่าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกคา้ก็จะท าการตดัสินใจซ้ือ (Buying 
Decision) 
 3. การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้และ/หรือบริการรวมถึงวิธีการที่จะน า
สินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ ไปยงัผูบ้ริโภคเพื่อให้ทนัต่อความต้องการ ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาว่า 
กลุ่มเป้าหมายคือใคร และควรกระจายสินคา้และ/หรือบริการสู่ผูบ้ริโภคผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมาก
ที่สุด 
 4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด เพื่อสร้างความ
จูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ความต้องการ (Need) และความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ในสินคา้และ/หรือบริการ โดยส่ิงน้ีจะใช้ในการจูงใจลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้เกิดความตอ้งการ
หรือเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในตวัผลิตภณัฑ ์ 
 5. บุคลากร (People) พนกังานที่ทางานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่องคก์รต่าง ๆ ซ่ึงนบัรวมตั้งแต่เจ้าของ
กิจการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัล่างพนกังานทัว่ไป แม่บา้น เป็นตน้ โดยบุคลากร
นบัไดว้่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่มีความส าคญัเน่ืองจากเป็นผูค้ิด วางแผน และปฏิบตัิงาน เพื่อขับเคลื่อน
องค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่วางกลยุทธ์ไวน้อกจากน้ีบทบาทอีกอย่างหน่ึงของบุคลากรที่มีความส าคญั คือ 
การมีปฏิสัมพนัธ์และสร้างมิตรไมตรีต่อลูกคา้ เป็นส่ิงส าคญัที่จะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และเกิดความ
ผูกพนักบัองคก์รในระยะยาว 
 6. กระบวนการจัดการ/บริการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบตัิในดา้นการบริการที่น าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว โดยในแต่ละ
กระบวนการสามารถมีไดห้ลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการด าเนินงานขององคก์ร ซ่ึงหากว่ากิจกรรม
ต่างๆ ภายในกระบวนการมีความเช่ือมโยงและประสานกัน จะท าให้กระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ทั้งน้ีกระบวนการท างานในดา้นของการบริการ จ าเป็นตอ้งมีการออกแบบ
กระบวนการทางานที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรทุกคนเกิดความเขา้ใจตรงกนั สามารถปฏิบตัิให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและราบร่ืน 
 7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงที่ลูกคา้สามารถสัมผสัไดจ้ากการเลือกใช้
สินคา้และ/หรือบริการขององคก์ร เป็นการสร้างความแตกต่างอยา่งโดดเด่น และมีคุณภาพ เช่น การตกแต่งร้าน 
รูปแบบของการจดัจานอาหาร การแต่งกายของพนกังานในร้าน การพูดจาต่อลูกคา้การบริการที่รวดเร็ว เป็นตน้  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินค้า 
 Kotler (2006) กล่าวว่า ตราสินคา้เป็นมากกว่า ช่ือ วลี หรือสัญลกัษณ์ แต่ตราสินคา้เป็นเคร่ืองมือทาง
การตลาด และยุทธวิธีทางการตลาด ตราสินคา้จึงเปรียบดัง่ค าสัญญาที่ส่งมอบคุณลกัษณะ คุณประโยชน์ และ
การตอบสนองต่อลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ ดว้ยการก าหนดพนัธกิจ และวิสัยทศัน์ให้กบัตราสินคา้ ดงันั้นตราสินคา้
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จึงไม่ไดส้ร้างจากช่ือ วลี หรือสัญลกัษณ์ แต่ถูกสร้างจากประสบการณ์ทั้งหมดที่ลูกคา้มีต่อตราสินคา้ ดงันั้นส่ิง
ที่ขาดไม่ได้ในตราสินค้า คือ การส่ือความหมายของตราสินค้าทั้งการรับรู้ในคุณลักษณะของตราสินค้า 
(Attributes) คุณประโยชน์ (Benefits) คุณค่าของตราสินค้า (Values) ตราสินค้าเป็นตัวแทนของวฒันธรรม 
(Culture) บุคลิกภาพของสินคา้ (Personality) และตราสินคา้ช้ีให้เห็นถึงประเภทของลูกคา้ ส าหรับค าว่า ตรา
สินค้าแหล่งท่องเที่ยว (Destination branding) รชฏ จันทร์น้อย (2561) กล่าวว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
จดัการท่องเที่ยวในปัจจุบนั ในฐานะกลยทุธ์หลกัในการสร้างความไดเ้ปรียบให้กบัแหล่งท่องเที่ยว นอกจากกล
ยุทธ์อื่น ๆ ที่นิยมใช้ คือ การเสนอผลิตภณัฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ (Product strategy) หรือกลยุทธ์ดา้นราคา 
(Price strategy) ประโยชน์หลักของการสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว (Destination branding) คือ การ
ก าหนดอตัลกัษณ์เฉพาะ การสร้างความแตกต่างเคร่ืองมือในการส่ือสาร การยกระดบัความพึงพอใจ การเพิ่ม
ระดับความจงรักภักดี เพื่อน าไปสู่การรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันและการพัฒนาการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืนในระยะยาว 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า กระบวนการหรือขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer’ s 
Decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ โดยกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อในการซ้ือสินคา้
นั้นประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอนผูซ้ื้อนั้นจะตอ้งผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ดงักล่าว อนัจะน าไปสู่การ
ตดัสินใจซ้ือ ขั้นตอนเหล่าน้ีมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน กระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนที่การซ้ือจริงจะเกิดขึ้นนานทีเดียว 
และก็เกิดติดต่อกนัไปอีกนานผูบ้ริโภคอาจจะด าเนินกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอน ถา้เป็นเช่นนั้นเราเรียกการด าเนิน
กิจกรรมในท านองน้ีว่า “ทุ่มเทความพยายามสูง” แต่ทว่าในการซ้ือชนิดเป็น “กิจวตัร” ผูบ้ริโภคมกัขา้มบาง
ขั้นตอน หรือไม่ก็สลบัขั้นตอน เช่น ไม่หาข่าวสารจากแหล่งภายนอก ซ้ือสินคา้ก่อนประเมินทีหลงั รีบเร่งซ้ือ
ไม่หาข่าวสาร และไม่ประเมินสินคา้ เป็นตน้ บางทีอาจเป็นเพราะเป็นสินคา้ที่ใชก้ารทุ่มเทความพยายามต ่า ซ่ึง
ผูซ้ื้อจึงขา้มขั้นตอนบางตอนไปท าการซ้ือเลย กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อมีองคป์ระกอบดงัน้ี (ชูชยั สมิทธิ
ไกร, 2557) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉลี่ย 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 
- ดา้นราคา (Price) 
- ดา้นสถานที่/ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
- ดา้นบุคลากร (People) 
- ดา้นกระบวนการจดัการ (Process) 
- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ปัจจัยด้านตราสินค้า (Brand) 
- บุคลิกภาพของแบรนด ์
- เสน่ห์ของแบรนด์ 
- ความโดดเด่นของแบรนด์ 

การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวัง
น ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัครั้ งน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross 
Sectional studies) การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 
โดยขอความอนุเคราะห์ ให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษางานวิจยั จ  านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม จากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า ค่า IOC 
สูงสุดเท่ากบั 1 และค่า IOC ต ่าสุดเท่ากบั 0.67 ซ่ึงค่า IOC ของขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าขอ้
ค าถามทุกข้อครอบคลุมเน้ือหาที่ต้องการวดั และน าไปทดลองใช้ (try-out) กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคย
เดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ไดค้่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.970 แสดงว่า ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถน าไปเก็บ
ขอ้มูลได ้
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัครั้ งน้ีผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1.1 ใชค้่าร้อยละและค่าความถี่กบัตวัแปรที่มีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายคุณลกัษณะกบัตวัแปรที่มีระดบัการวดั 

เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นตราสินคา้ และการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 

2. สถิติอนุมาน ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
2.1 การตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา จ  าแนกตามเพศ จะใชก้าร

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ t-test 
2.2 การตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา จ  าแนกตามตามอาย ุอาชีพ 

และรายไดเ้ฉลี่ย จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD 

2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นตราสินคา้ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
Multiple Regression Analysis และผู้วิจัยท าการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงโครงสร้างด้วยวิธี Principal 
Component Analysis ในการหาจ านวนขององค์ประกอบ (Factor) ผลที่ ได้จ ากการวิ เคราะห์  คื อ                                
1) ดา้นผลิตภณัฑ์ 2) ดา้นราคา 3) ดา้นสถานที่/ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5) ดา้น
บุคลากร 6) ดา้นกระบวนการจดัการ 7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 8) ดา้นบุคลิกภาพของแบรนด์ 9) ดา้นเสน่ห์
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ของแบรนด์ 10) ดา้นความโดดเด่นของแบรนด์ 11) การตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมา พบว่าทุกดา้นจดัโครงสร้างในกลุ่มของตวัแปรได ้1 องคป์ระกอบ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายรุะหว่าง 25 – 40 ปี หรือกลุ่ม Gen Y ซ่ึงเป็นนักเรียน/นักศึกษา โดยมีรายไดเ้ฉลี่ย 
ต ่ากว่า 20,000 บาท และส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเที่ยวอ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 
เพื่อท่องเที่ยวหรือพกัผ่อน โดยสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.718 
 2. ผลการวิเคราะห์ การตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา จ  าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี 

2.1 เพศของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมาแตกต่างกนั 

2.2 อายุของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมาแตกต่างกนั โดยนักท่องเที่ยวที่อยูใ่น Gen Z และ Gen B มีการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอ
วงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนักบั Gen Y และ X  

2.3 อาชีพของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมาแตกต่างกนั โดยนกัท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ มีการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้า
เขียว จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนักบัอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทัเอกชน คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั และรับจา้ง/อาชีพอิสระ 

2.4 รายไดเ้ฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว 
จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวที่รายไดเ้ฉลี่ยต ่ากว่า 20,000 บาท มีการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนักบันักท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ย 20,001 – 30,000 
บาท และ 30,001 – 40,000 บาท 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา พบว่า ดา้นเสน่ห์ของแบรนด์ ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ด้านราคา ด้านความโดดเด่นของแบรนด์ และด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ท าให้ตวัแปรทั้ง 5 ตวัน้ี สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อย
ละ 72.5  
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

Model b 
Std. 

Error 
Beta t Sig F Sig 

Constant -6.680 0.215  31.045 0.000 102.467 0.000* 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.151 0.073 0.094 2.066 0.039*   
ดา้นราคา 0.184 0.067 0.114 2.725 0.007*   
ดา้นสถานที่/ช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

0.120 0.065 0.078 1.854 0.065   

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.027 0.064 0.019 0.425 0.671   
ดา้นบุคลากร -0.037 0.085 -0.023 -0.440 0.660   
ดา้นกระบวนการจดัการ 0.046 0.075 0.028 0.612 0.541   
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.376 0.074 0.238 5.099 0.000*   
บุคลิกภาพของแบรนด ์ 0.142 0.075 0.092 1.882 0.061   
เสน่ห์ของแบรนด ์ 0.381 0.082 0.237 4.626 0.000*   
ความโดดเด่นของแบรนด ์ 0.181 0.076 0.119 2.391 0.017*   

R = 0.851, R2 = 0.725, Adjusted R Square = 0.718, SEE = 0.531 
*sig < 0.05 
 จ า ก ต า ร า ง ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า มถ ด ถ อ ย เ ชิ ง พ หุ คู ณ  (Multiple Regression Analysis)                                   
พบตามสมการมีตัวแปรอิสระจ านวน 5 ตัวแปร ที่ มีผลต่อการตัดสินใจเ ดินทางท่องเที่ยว  อ า เภอ 
วงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมาโดยเรียงล าดบัจากดา้นที่มีผลสูงสุด คือ ดา้นเสน่ห์ของแบรนด์ (Sig = 0.000) 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.381, ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Sig = 0.000) โดยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย
เท่ากบั 0.376, ดา้นราคา (Sig = 0.007) โดยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.184, ดา้นความโดดเด่นของแบรนด์ 
(Sig = 0.017) โดยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.181 และดา้นผลิตภณัฑ์ (Sig = 0.039) โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยเท่ากบั 0.151 อย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากบั 0.851 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 72.5 สามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ได้
ดงัน้ี 

Y = -6.680 +  0.381 (ด้ าน เ ส น่ห์ ข อ ง แบรนด์ ) + 0.376 (ด้ านลัก ษณะท า ง ก า ยภ า พ )  
+ 0.184 (ดา้นราคา) + 0.181 (ดา้นความโดดเด่นของแบรนด์) + 0.151 (ดา้นผลิตภณัฑ)์ 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการวิจยัส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา จ  าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี 

1.1 เพศของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมาแตกต่างกนั 

1.2 อายุของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมาแตกต่างกนั โดยนักท่องเที่ยวที่อยูใ่น Gen Z และ Gen B มีการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอ
วงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนักบั Gen Y และ X  

1.3 อาชีพของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมาแตกต่างกนั โดยนกัท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ มีการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้า
เขียว จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนักบัอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทัเอกชน คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั และรับจา้ง/อาชีพอิสระ 

1.4 รายไดเ้ฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว 
จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวที่รายไดเ้ฉลี่ยต ่ากว่า 20,000 บาท มีการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนักบันักท่องเที่ยวที่มีรายไดเ้ฉลี่ย 20,001 – 30,000 
บาท และ 30,001 – 40,000 บาท 
 2. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นตราสินคา้ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 ดา้นเสน่ห์ของแบรนด์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมา โดยนักท่องเที่ยวให้ความส าคญักบัธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ วิถีชีวิต
และศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปาริชาติ ยานอ้ย (2562) กล่าวว่า เสน่ห์ของตราสินคา้
มีความส าคญัต่อการส่งเสริมในการสร้างการรับรู้ให้กบันักท่องเที่ยว เม่ือนักท่องเที่ยวการรับรู้เสน่ห์ของตรา
สินคา้แลว้จะท าให้เกิดความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

2.2 ดา้นลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมา โดยนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกบัสถานที่ท่องเที่ยวมีเอกลกัษณ์เหมาะแก่การท่องเที่ยวและ
ถ่ายรูปมากที่สุด รองลงมาคือ บรรยากาศที่มีเอกลกัษณ์ให้ความรู้สึกไม่เหมือนใคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของทัศนียากิตติภาคย์พฤทธ์ (2563) ที่กล่าวว่าควรมีการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเป็นเอกลักษณ์ 
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น่าสนใจ จะสามารถดึงดูดนกัท่องเที่ยวไดท้ าให้นกัท่องเที่ยวเกิดความประทบัใจ และจะกลบัมาท่องเที่ยวซ ้าได้
รวมถึงบอกต่อไปยงันกัท่องเที่ยวคนอื่นต่อไป 

2.3 ดา้นราคามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา โดย
นกัท่องเที่ยวให้ความส าคญักบัราคาที่จ่ายไปคุม้ค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัสถานะการเงิน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอิสรีย ์สุขพรสินธรรม และ โสมฤทยั สุนธยาธร (2562) ที่กล่าวว่า ความคุม้ค่าของ
ราคาเป็นสาเหตุส าคญัที่นกัท่องเที่ยวตดัสินใจเลือกท่องเที่ยว 

2.4 ดา้นความโดดเด่นของแบรนด์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว 
จังหวดันครราชสีมา โดยนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับความแตกต่างของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ศิลปวฒันธรรม และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศราวุธ ตนัติวฒันสุทธิ และ อธิป 
จนัทร์สุริย ์(2564) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถความโดดเด่นของตราสินคา้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวไดดี้ จะ
ท าให้นกัท่องเที่ยวพึงพอใจและบอกต่อทางบวกเก่ียวกบัสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ 

2.5 ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวังน ้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา โดยนักท่องเที่ยวให้ความส าคญัในเร่ืองสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย มากที่สุด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของทศันียากิตติภาคยพ์ฤทธ์ (2563) ที่กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวควรมีการจดักิจกรรมการท่องเที่ยว
ให้มีความหลากหลาย เพื่อเป็นการเพิ่มพูดประสบการณ์และสร้างความพึงพอใจให้กบันกัท่องเที่ยว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมาแตกต่างกัน ดังนั้น
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเที่ยวจึงควรให้ความส าคญักบัการพฒันาแหลงท่องเที่ยวให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ไดแ้ก่นกัท่องเที่ยวกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มคนท างาน และผูสู้งอาย ุ 
 2. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา และลกัษณะทางกายภาพมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ดงันั้นหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการท่องเที่ยวจึงควรให้ความส าคญักบัการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวให้มีเอกลกัษณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยว
ให้เลือกไดห้ลากหลาย รวมถึงก าหนดราคาส าหรับการท่องเที่ยวอยา่งเหมาะสม 
 3. จากผลการศึกษาพบว่า เสน่ห์ของแบรนด์และความโดดเด่นของแบรนด์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมาดงันั้นหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเที่ยวจึง
ควรให้ความส าคญักบัการรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม ให้มีความสวยงามอยูเ่สมอ และ
ส่งเสริมให้คนชุมชนร่วมกนัพฒันาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เกิดความยัง่ยืนมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอวงัน ้ าเขียว 

จงัหวดันครราชสีมา เช่น ตวัแปรดา้นแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ตวัแปรดา้นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ซ่ึง
ไม่ไดน้ ามาใช้ในการวิจยัครั้ งน้ี เพื่อน าขอ้มูลที่ไดไ้ปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยวให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวได้ 
 2. ควรมีการศึกษาถึงนกัท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติ จะท าให้ไดข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผน
และพฒันาการท่องเที่ยวให้สอดคลอ้งกบัความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไดมี้
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. การศึกษาครั้ งต่อไปควรใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาให้มีความหลากหลายและกวา้งขึ้นนอกเหนือจาก
การใช้แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์หน่วยงานรัฐที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงนโยบาย ซ่ึงจะท า
ให้ผลการศึกษามีความสมบูรณ์มากขึ้น 
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