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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาเร่ืองการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัองคป์ระกอบ
ของแหล่งท่องเท่ียว และการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัองคป์ระกอบ
ของแหล่งท่องเท่ียว กบัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ท่ีตดัสินใจไปท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบโดยใชส้ถิติ t-test และสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร จะน าไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของ LSD และใชส้ถิติการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี มีสถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อาชีพคา้ขายหรือธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 
20,000 บาท  

ผลการวเิคราะห์ความเห็นของปัจจยัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบั
ความเห็นดว้ยมาก โดยใหค้วามเห็นดา้นความดึงดูดใจ มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นกิจกรรม ดา้นท่ีพกั  
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นความสามารถในการเขา้ถึง และดา้นการจดัการและบริการท่องเท่ียว 
ตามล าดบั  

โดยพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ในขณะท่ีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุ
สถานภาพ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดั
นครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไม่แตกต่างกนั  
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ส าหรับปัจจยัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว พบวา่ ปัจจยัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
ดา้นความดึงดูดใจ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นท่ีพกั ดา้นกิจกรรม และดา้นการจดัการและบริการ
ท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ในขณะท่ี ดา้นความสามารถในการเขา้ถึง 
ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม ของของประชากรในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนบุคคล, ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียว, การตัดสินใจ  

 

Abstract 
 

A Study on Cultural Tourism Decisions in Nakhon Phanom Province Of the population in the 
Bangkok Metropolitan Area, the objective was to study the general condition Factors Composition of 
Attractions And cultural tourism decisions in Nakhon Phanom Province Of the population in the Bangkok 
Metropolitan Area and to study the relationship between personal factors And factors of the tourist 
attraction With the decision of cultural tourism in Nakhon Phanom Province Data were collected from the 
sample group of 400 people in Bangkok and metropolitan area who decided to visit Nakhon Phanom 
cultural tourism by using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the descriptive 
analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation (SD). The hypothesis was tested for 
comparison using t-test and one-way variance statistics. (One-way ANOVA) If a difference is found 
between the variables, they will be compared individually by means of LSD and using Multiple 
Regression Analysis. 

The results of the research were as follows: Most of the respondents were female. Age between 
31-40 years old, has marital status. Education level is at the bachelor level. Trade occupation or personal 
business Have an average monthly income of not more than 20,000 baht. 

The results of the analysis of the opinion of the factors of tourist attraction, the respondents gave a 

high level of opinion, with the highest opinion on attractiveness followed by activities, accommodation, 

facilities, accessibility and tourism service management, respectively 

 

1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2อาจารยพิ์เศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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It was found that the personal factors were gender, occupation and average monthly income were 
different. Affecting cultural tourism decisions in Nakhon Phanom Province of the population in Bangkok. 
And perimeter are different statistically significant at 0.01. While individual factors, such as age, status 
and educational level, differ. Affecting decisions of cultural tourism in Nakhon Phanom Province Of the 
population in the Bangkok area and the perimeter is no different 

As for the component factors of tourist attractions, it was found that attractiveness, facilities, 
accommodation, activities and tourism service management. Influence on cultural tourism decisions in 
Nakhon Phanom Province of the population in Bangkok and its suburbs. Statistically significant at 0.01, 
while the accessibility aspect had no influence on cultural tourism decisions in Nakhon Phanom Province 
Of the population in the Bangkok Metropolitan Area 

 
Keyword : Personal factors, Factors Composition of Attractions, , Decision Making 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัโรคไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ หรือโควดิ 19 (COVID-19) เป็นไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ท่ี

แพร่กระจายจากคนสู่คน และก าลงัแพร่ระบาดในหลายๆ ประเทศทัว่โลก ณ ขณะน้ี นบัไดว้า่เป็น
สถานการณ์ท่ีร้ายแรงท่ีสุดในรอบหลายทศวรรษ เม่ือเทียบกบัโรคระบาดอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในท่ีต่างๆ ทัว่โลก
ในช่วงระยะเวลากวา่ 20 ปีท่ีผา่นมา การระบาดของโรคโควดิ 19 ไดส่้งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวติของ
ประชาชนทัว่โลกจ านวนมาก และยงัไม่นบัรวมถึงมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก  ส่งผล
ใหก้ารอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยเร่ิมตน้ไตรมาสแรกของปี 2563 ดว้ยวกิฤติโลกท่ีเกิดจากการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด19 ซ่ึงเร่ิมระบาดมาตั้งแต่ช่วงเดือนธนัวาคม 2562 และดูเหมือนจะยงัคงไม่
สามารถระบุไดช้ดัเจนวา่จะส้ินสุดเม่ือไร จนท าใหก้ารท่องเท่ียวโลกหยดุชะงกัลงดว้ยการเติบโตของจ านวน
นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศท่ีติดลบร้อยละ 22.7 จากช่วงเวลา เดียวกนัของปี 2562 และหยดุน่ิงต่อเน่ืองมา
จนถึงเดือนเมษายน 2563 ดว้ยการลดลงของจ านวนนกัท่องเท่ียวสูงถึงร้อยละ 97 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ในปี 2562 ถือเป็นช่วงตกต ่าท่ีสุดในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมาหลงัจากวกิฤติการเงินของโลกในปี 2552 ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย ในไตรมาส 1/2563 ลดลงร้อยละ 
38.01 เช่นเดียวกบัการท่องเท่ียวภายในประเทศโดยคนไทย (ไทยเท่ียวไทย) ท่ีหดตวัลงร้อยละ 30.77 
(ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2563) 
 ผลกระทบดงักล่าว ส่งผลใหก้ระทรวงการคลงัและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดน้ าเสนอ 
มาตรการ ‘เท่ียวปันสุข’ เขา้สู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  และเห็นชอบแลว้โดยมาตรการกระตุน้การ
ท่องเท่ียว 3 แพก็เกจ (ประชาชาติธุรกิจ, 2563) แบ่งเป็น ส าหรับบุคลากรทางการแพทย ์1 แพก็เกจ คือ 
โครงการก าลงัใจ และ ส าหรับประชนทัว่ไป อีก 2 แพก็เกจ ไดแ้ก่โครงการเท่ียวปันสุข และเราไปเท่ียวกนั  
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 ส านกังานจงัหวดันครพนมไดเ้ตรียมแผนฟ้ืนฟู เยยีวยา พร้อมสร้างแนวทางและทิศทางการ
ท่องเท่ียวของกลุ่มจงัหวดัสนุกโดยเร่ิมท่ีจงัหวดันครพนมหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 คล่ีคลายกลบัสู่สภาวะปกติ สามารถเดินทางท่องเท่ียวไดโ้ดยเตรียมการจดักิจกรรมให้
ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั แก่ผูป้ระกอบดา้นการท่องเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดั
นครพนม ใหไ้ดม้าตรฐาน (Nakhonphanom Standard) โดยใชม้าตรฐานเดียวกนักบั Amazing Thailand 
Safety & Health Administration (SHA) เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการควบคุมโรค และท าใหน้กัท่องเท่ียว
มีความสุข ท่ีไดเ้ดินทางมาและมัน่ใจในความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั นอนพกัท่ีโรงแรมในนครพนมเหมือน
นอนท่ีบา้น ลดความเส่ียงและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 จากการใชสิ้นคา้
และบริการท่องเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดันครพนม เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีเดิน
ทางเขา้มาใชบ้ริการ และเป็นการตอกย  ้าวา่นครพนม คือ เมืองแห่งสุขภาพ ‚โควดิท าลายปอด แต่นครพนม
คือปอดของทุกคน‛ (ส านกังานจงัหวดันครพนม, 2563) 

ผูว้จิยัเห็นวา่จงัหวดันครพนมมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายแห่งท่ีส่งเสริมดา้นวฒันธรรมและวถีิ
ชีวติ เช่น พระธาตุพนม พระธาตุประจ าวนัเกิด ตามอ าเภอต่างๆ หรือ พญาศรีสัตตนาคราช (แลนดม์าร์ค) 
และไดช่ื้อวา่เป็นจงัหวดั 3 ท่ีสุด คือ ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด สวยท่ีสุด และงามท่ีสุด  (มะนาว , 2559) เพื่อเป็นการ
กระตุน้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายในประเทศ  

ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลและองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว ท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นแนวทางปรับปรุง และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ี
จงัหวดันครพนม ใหมี้ความน่าสนใจ ดึงดูดนกัท่องเท่ียว และเพื่อเป็นการกระตุน้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ภายในประเทศใหมี้รายไดม้ากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว  
และการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว  
กบัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล 
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สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดั
นครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ท่ีตดัสินใจไปท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม แต่เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้น ขนาดตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ 
W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2549, หนา้ 74) วธีิการสุ่มตวัอยา่งเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จ านวนทั้งส้ิน 400 ราย 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา ตวัแปรตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล  
และปัจจยัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดั
นครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 3.ขอบเขตระยะเวลาการด าเนินการวจิยั ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2563 - กุมภาพนัธ์ 2564 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์เชิงวชิาการ ผลจากการวจิยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา 
และพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยับุคลคล และปัจจยัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว  
ต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑล ซ่ึงผูว้จิยัคาดหวงัวา่ ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นกรณีศึกษาส าหรับผูท่ี้สนใจ
ท าการศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการท างานวจิยัในอนาคตต่อไป 
 2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีจะประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม เพื่อให้เกิดความเขา้ใจถึงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูด
นกัท่องเท่ียวใหไ้ดม้ากท่ีสุดและก าหนดกลยทุธ์วธีิการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



6 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
สโรชา อมรพงษม์งคล (2561) ไดก้ล่าววา่ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เกิดจากการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน ท่ีเนน้เอาทุนทางวฒันธรรมมาใชพ้ฒันาเศรษฐกิจ และเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว รวมถึงกระแสความ
ตอ้งการประชาชนทัว่โลก นกัท่องเท่ียว และคนในทอ้งถ่ินท่ีเห็นถึงประโยชน์จากการท่องเท่ียวในเชิงนิเวศ
และวฒันธรรม จนไดพ้ฒันามาเป็นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในปัจจุบนั เช่นเดียวกนักบั ปนดัดา จีน
ประชา (2557) ไดก้ล่าววา่ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม คือ การท่องเท่ียวเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม ตลอดจนวถีิชีวติของผูค้นไม่วา่จะเป็น วถีิการด ารงชีวติ อธัยาศยัไมตรีของประชาชน
การละเล่นพื้นบา้น ดนตรีพื้นบา้น ไร่นาสวนผสม เป็นตน้  
 

ตัวแปรอสิระ 
(Independent Variables) 

 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

การตดัสินใจท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมที่

จงัหวดันครพนม ของประชากรในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

- การรับรู้ปัญหา (Problem recognition ) 
1. - การคน้หาขอ้มูล (Search process) 

2. - การประเมินทางเลือก (Evaluting 

alternative) 

3. - การตดัสินใจมาท่องเท่ียว (Purchase 

decision)  

4. - พฤติกรรมหลงัการท่องเท่ียว (Post 

Purchase Behavior) 

(Kotler and Keller, 2012) 

 

ปัจจยัองค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่ว (6A's) 

- ความดึงดูดใจ (Attractions) 

- ความสามารถในการเขา้ถึง (Accessibility) 

- ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) 

- ท่ีพกั (Accommodation) 

- กิจกรรม (Activities) 
- การจดัการและบริการท่องเท่ียว (Ancillary 

Services) 

Pelasol, J. (2012) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 
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แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) ศึกษาไวว้า่ คุณสมบติัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ
ทางดา้นการตลาดนั้นจะมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. เพศ (Gender) เป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากเพศท่ีแตกต่างกนัท าใหท้ศันคติในการรับรู้
และการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการแตกต่างกนั 

2. อาย ุ(Age) บุคคลท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนัเช่น 
กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบซ้ือสินคา้ประเภทแฟชัน่ส่วนกลุ่มผูสู้งอายจุะสนใจสินคา้ท่ี
เก่ียวกบัการรักษาสุขภาพ 

3. สถานภาพการสมรส (Status) เป็นสถานภาพของบุคคลต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการสมรส การ
เป็นโสด การเป็นหมา้ยหรือหยา่ร้าง เป็นตน้ โดยในการด าเนินการทางการตลาดจะตอ้งมีการพิจารณาถึง
ประเด็นต่าง ๆ ต่อไปน้ีเพื่อท าใหเ้กิดการน าเสนอขายสินคา้และบริการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบับุคคลรวมถึง
เหมาะสมกบัสถานภาพทางครอบครัวประเภทต่าง ๆ ดว้ย 

4. ระดบัการศึกษา (Education) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงของคุณสมบติัส่วนบุคคลเน่ืองจาก
ระดบัการศึกษาจะเป็นตวักลางหรือเป็นตวัวดัระดบัความคิดเห็น ระดบัทศันคติหรือระดบัของความคิดของ
ผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก  
 5. รายได ้(Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีก
ประการหน่ึงของการศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัส่วนบุคคลเน่ืองจากระดบัรายไดจ้ะเป็นการแสดงออกถึงระดบั
ทางดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลซ่ึงจะกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีตดัสินใจ  
 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่ว 

Pelasol  (2012) ไดก้ล่าววา่ การท่ีจะพฒันาแหล่งท่องเท่ียวนั้นตอ้งเขา้ถึงพื้นท่ีนั้น อีกทั้งควรค านึงถึง
องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี (1) ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction)  (2) 
เส้นทางคมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility)  (3) ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 
(Amenities)  (4) ท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว (Accommodations) (5) กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) (6) การ
บริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary services)โดยองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวน้ีมีความสอดคลอ้ง
กนักบั Buhalis  (2000)ไดก้ล่าวถึง กรอบแนวคิดในการวเิคราะห์ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเพื่อพฒันา
องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวตอ้งมีการพฒันาปัจจยั 6 ประการ ประกอบดว้ย (1) แหล่ง
ท่องเท่ียว (Attraction) (2) การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) (3) ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) 
(4) โปรแกรมการท่องเท่ียว (Available Packages) (5) กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) และ (6) บริการ
เสริม (Ancillary Services) 

 
 



8 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจ 
 Kotler & Keller (2012) ไดก้ล่าววา่ ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือเป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน ในการตดัสินใจซ้ือ คือ การรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หา
ขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 
  

3. วธิีการศึกษา 
 ใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 การสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ี
ตดัสินใจไปท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม แต่เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้น ขนาดตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ 
W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2549, หนา้ 74) โดยสูตรการค านวณท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
 

   
  1      

  
 

 
เม่ือ n แทน ขนาดตวัอยา่ง 
P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัก าลงัสุ่ม 0.50 
Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้ 
Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ระดบั 0.05) 
E แทน ค่าความผดิพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน = 0.05  

แทนค่า 

   
                  

     
          

 
ดงันั้น จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งวธีิการสุ่มตวัอยา่งเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 

จ านวนทั้งส้ิน 400 ราย เพื่อความสมบูรณ์ของการคน้ควา้และวจิยั 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ยการใชค้  าถามปลายปิด ซ่ึงลกัษณะการตั้งขอ้ค าถามเป็นการเลือกตอบแบบ 
ประเมินค่า (Likert’s scale) โดยแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย  
และนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
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 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บแบบสอบถามโดยมีการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาจาก
หนงัสือ เอกสาร บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยสร้าง
แบบสอบถาม ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา การตั้งค  าถามแบบปลายปิดและวธีิการเรียงล าดบัแบบลิเคิร์ท 
(Likert Scale) และน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) จ านวน 3 ท่าน จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้ 
(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน เพื่อน ามาวเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
(Corrected item-total correlation) และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha coefficient) ตามวธีิของ Cronbach แลว้น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้จ านวน 400 ชุด 
ออกเก็บขอ้มูล จากนั้นน าแบบสอบถามทั้งหมดมาท าการตรวจสอบการตอบค าถามในแบบสอบถามแลว้
น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้มูลการศึกษา
ออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี  

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดย
ผูว้จิยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลออนไลน์ผา่น Google Form โดยตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นจึงน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นต่อไป 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ 
วารสารวชิาการ ผลงานวจิยัท่ีท าการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาใช้
ประกอบการศึกษา เพื่อก าหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจยั และใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวจิยัได ้
 และการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบดว้ย การแจกแจง
ความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลแต่ละส่วน 
 2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชส้ถิติน้ีเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี
มีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
และ ANOVA, F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างค่า mean ของระดบัความส าคญั และใชก้ารวเิคราะห์การ
ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 ในขณะท่ีเพศ

ชาย มีจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี จ  านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 
รองลงมาคือ อาย ุ20-30 ปี จ  านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 และมีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี มีจ  านวน 57 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.2 ตามล าดบั มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมา
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คือ สถานภาพโสด จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 และสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่จ  านวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 ตามล าดบั ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 187 คน  
คิดเป็นร้อยละ 46.75 รองลงมาคือ อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และ  
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ตามล าดบั ประกอบอาชีพคา้ขายหรือ
ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 รองลงมา คือ ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ จ านวน 95 คน  
คิดเป็นร้อยละ 23.75 และนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 ตามล าดบั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนส่วนใหญ่ไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมา คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 21.00 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( ̅= 4.17) เม่ือพิจารณาปัจจยัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว  
แต่ละดา้นพบวา่ ดา้นความดึงดูดใจมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅= 4.33) ใหร้ะดบัความเห็นดว้ยมาก รองลงมา  
คือ ดา้นกิจกรรม ( ̅= 4.31) ให้ระดบัความเห็นดว้ยมาก ดา้นท่ีพกั ( ̅= 4.13) ใหร้ะดบัความเห็นดว้ยมาก  
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ( ̅= 4.12) ใหร้ะดบัความเห็นดว้ยมาก ดา้นความสามารถในการเขา้ถึง ( ̅= 4.11) 
ใหร้ะดบัความเห็นดว้ยมาก ดา้นการจดัการและบริการท่องเท่ียว ( ̅= 4.05) ใหร้ะดบัความเห็นดว้ยมาก 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดั
นครพนม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( ̅= 4.20) และเม่ือวเิคราะห์การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนมขั้นตอนต่าง ๆ พบวา่ ขั้นตอนการรับรู้ปัญหามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅= 4.25)  
ใหร้ะดบัความเห็นดว้ยมาก รองลงมา คือ ขั้นตอนพฤติกรรมหลงัการท่องเท่ียว ( ̅= 4.21) ใหร้ะดบัความเห็น
ดว้ยมาก ขั้นตอนการประเมินทางเลือก และขั้นตอนการตดัสินใจมาท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียเท่ากนั ( ̅= 4.18)  
ใหร้ะดบัความเห็นดว้ยมาก และขั้นตอนการคน้หาขอ้มูลมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( ̅= 4.14) ใหร้ะดบัความเห็น
ดว้ยมาก ตามล าดบั 

 
ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม ของประชากรในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ในขณะท่ีปัจจยัส่วนบุคคล
ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดั
นครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวพบวา่ ปัจจยัองคป์ระกอบ
ของแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ดา้นความดึงดูดใจ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นท่ีพกั ดา้นกิจกรรม  
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และดา้นการจดัการและบริการท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดั
นครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
ในขณะท่ีดา้นความสามารถในการเขา้ถึง ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดั
นครพนม ของของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 400 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 219 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.75 มีอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี จ  านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 สถานภาพสมรส จ านวน 196 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.00 ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 187 คิดเป็นร้อยละ 46.75 ประกอบ
อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 42.00 
 ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความเห็นด้วยเก่ียวกับ ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียว  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละด้านพบว่า  
ดา้นความดึงดูดใจมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านกิจกรรม ดา้นท่ีพกั ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  
ดา้นความสามารถในการเขา้ถึง และดา้นการจดัการและบริการท่องเท่ียว ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความเห็นดว้ยเก่ียวกบัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดั
นครพนม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยขั้นตอนการรับรู้ปัญหามีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ใหร้ะดบั
ความเห็นดว้ยมาก รองลงมา คือ ขั้นตอนพฤติกรรมหลงัการท่องเท่ียว ขั้นตอนการประเมินทางเลือก  
ขั้นตอนการตดัสินใจมาท่องเท่ียว และขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล ตามล าดบั 
 
การอภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง การศึกษาเร่ืองการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม ของประชากร
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถอภิปรายได ้ดงัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม 
ของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดั
นครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์และคณะ (2552) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั คุณสมบติัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการทางดา้น
การตลาด ไดก้ล่าววา่ เพศ (Gender) เป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากเพศท่ีแตกต่างกนัท าใหท้ศันคติใน
การรับรู้และการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการแตกต่างกนั และส่วนหน่ึงสอดคลอ้งกบั อติกานต ์
ไพโรจน์พิริยะกุล (2553) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
ไปท่องเท่ียวเมืองหลวงพระบางพบวา่ เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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ระหวา่งเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และ รายได ้แตกต่างกนัมีผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
และส่วนหน่ึงยงัสอดคลอ้งกบั เฉลิมรัชต ์เขม็ราช (2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว ในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวแบบมนุษยส์ร้างข้ึน กรณีศึกษา อ าเภอชะอ า จงัหวดั
เพชรบุรีและอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียว
ดา้น อาย ุรายได ้สถานภาพ การศึกษา อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีต่างกนั 

2. ปัจจยัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ี
จงัหวดันครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัองคป์ระกอบของ
แหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความดึงดูดใจ ส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีพกั กิจกรรม และการจดัการและบริการ
ท่องเท่ียว มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม ของประชากรในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบั Steven (2008)  
ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของแหล่งท่องเท่ียววา่แหล่งท่องเท่ียวเป็นการผสมผสานระหวา่งผลิตภณัฑท์างการ
ท่องเท่ียว ประสบการณ์ และการน าเสนอทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ไดอ่ื้น ๆ แก่ผูบ้ริโภค ส่ิงส าคญั คือแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นสถานท่ีซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะเดินทางมาเยีย่มชม หรือพกัอาศยั ดงันั้น แหล่งท่องเท่ียวควร
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 6 ประการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียว (Available 
Package) ความสามารถในการเขา้ถึง (Accessibility) ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ส่ิงอ านวยความสะดวก 
(Amenities) กิจกรรม (Activities) การใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary Service) และสอดคลอ้งกบั 
Pelasol (2012) และ Buhalis (2000) ไดก้ล่าววา่ กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว
เพื่อพฒันาองคป์ระกอบของการท่องเท่ียว ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวตอ้งมีการพฒันาปัจจยั 6 ประการ ประกอบดว้ย  
(1) แหล่งท่องเท่ียว (Attraction) (2) การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) (3) ส่ิงอ านวยความสะดวก 
(Amenities) (4) โปรแกรมการท่องเท่ียว (Available Packages) (5) กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities)  
และ (6) บริการเสริม (Ancillary Services) ในขณะท่ีปัจจยัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวดา้น
ความสามารถในการเขา้ถึง ไม่มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม  
ของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชิตวร ประดิษฐ์รอด 
(2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว และปัจจยัแรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวปริมณฑล ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยั
องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียว
ปริมณฑล ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนหน่ึงไม่สอดคลอ้งกบั Cooper & Boniface (1998) 
ไดก้ล่าววา่ แหล่งท่องเท่ียวเป็นสถานท่ีส าคญัท่ีจะสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงจะตอ้ง
ประกอบดว้ย ส่ิงดึงดูดใจ การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการเสริมท่ีคนในทอ้งถ่ิน
เป็นผูจ้ดัหาให ้โดยไดก้ล่าววา่ แหล่งท่องเท่ียวจะดึงดูดความสนใจไดม้าก หากมีความสะดวกในการเขา้ถึง 
อีกทั้งส่วนหน่ึงยงัไม่สอดคลอ้งกบั พยอม ธรรมบุตร (2549) ไดก้ล่าววา่ การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
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(Accessibility) ไดแ้ก่ การขนส่ง การคมนาคมท่ีเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวสนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง 
ตวัเมือง รวมถึงคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานของพื้นท่ีไดแ้ก่ ถนนทางหลวง โครงข่ายคมนาคม ซ่ึงการ
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวนั้นถือไดว้า่เป็นปัจจยัส าคญัและเป็นหวัใจของการท่องเท่ียว 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว พบวา่ ความดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด เช่น พระธาตุพนม พระธาตุประจ าวนัเกิด และพระยาศรีสัตตนาคราช 
(แลนดม์าร์ค) ซ่ึงเปรียบเหมือนสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายการคา้ของจงัหวดั ควรมีการดูแลความสะอาดของ
พื้นท่ี มีท่ีจอดรถส าหรับนกัท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ และเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลความปลอดภยัพร้อมใหข้อ้มูลแก่
นกัท่องเท่ียวอยูเ่สมอ โดยจากผลศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะรับขอ้มูลข่าวสารจากเพื่อนหรือ
เพื่อนร่วมงาน และพฤติหลงัการท่องเท่ียว คือ เผยแพร่ขอ้มูลจากการท่องเท่ียวในส่ือออนไลน์ ดงันั้น  
การสร้างความประทบัใจแก่ผูท่ี้มาท่องเท่ียวเพื่อการบอกต่อ จึงใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 

2.ขอ้เสนอแนะส าหรับการบริการของแหล่งท่องเท่ียว พบวา่ การจดัการและบริการท่องเท่ียวมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม ล าดบัรองลงมาจากดา้นความดึงดูดใจ 
คือ การมีช่องทางติดต่อท่ีหลากหลาย และสะดวก รวดเร็ว โดยจากผลศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้
ความเห็นดา้นการรับรู้ปัญหาคือ มาท่องเท่ียวดา้นนนัทนาการอ่ืน ๆ เช่น เดินถนนคนเดิน สัมผสับรรยากาศ
ริมฝ่ังโขง หรือร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายส าหรับความคุม้ค่าในการมา
ท่องเท่ียวกบัท่ีอ่ืน ดั้งนั้น ควรมีการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวในบริการอ่ืน ๆ เช่น ท่ีพกัแรม ร้านอาหาร
และเคร่ืองด่ืมท่ีมีช่ือเสียง หรือร้านของฝากข้ึนช่ือของจงัหวดัจากภาครัฐ และผูป้ระกอบการท่องเท่ียวในการ
ใหข้อ้มูลการสินคา้หรือการบริการพร้อมราคา และช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลายแก่นกัท่องเท่ียว  

3.ขอ้เสนอแนะส าหรับการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว พบวา่ กิจกรรมของ
แหล่งท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครพนม ใกลเ้คียงกบัดา้นการ
บริการแหล่งท่องเท่ียว โดยส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นเก่ียวกบักิจกรรมนนัทนาการอ่ืน ๆ เช่น เดิน/วิง่/ป่ัน
จกัรยาน เส้นทางเรียบริมแม่น ้าโขงมากท่ีสุด และตดัสินใจมาท่องเท่ียวเน่ืองจากบรรยากาศของ 
แหล่งท่องเท่ียว เช่น อากาศเยน็สบาย เงียบสงบ และไม่แออดั ดงันั้น ภาครัฐควรมีการพฒันาเส้นทางการ
เดิน/วิง่/ป่ันจกัรยานอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งดูแลความปลอดภยั และความสะอาดบริเวณดงักล่าวใหมี้ความ
เรียบร้อยอยูส่ม ่าเสมอ 
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