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ปัจจัยทีผ่ลต่ออุปสงค์การท่องเทีย่ว: กรณศึีกษา การท่องเทีย่วในจังหวดัเลย 

 (FACTORS AFFECTING TOURISM DEMAND:  

CASE STUDY OF TOURISM IN LOEY) 

ชลดา แสนคาํเรือง 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ัง น้ีใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยมีประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยมาแลว้ 

จาํนวน 400 ราย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26-

30 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 

บาท มีสถานภาพสมรส รับรู้ขอ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางเวป็ไซต์บนอินเตอร์เน็ต มี

ร่วมผูเ้ดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยกบัเพื่อน มีรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวใน

จงัหวดัเลยโดยขบัไปเอง และเคยเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยมาแลว้เพียง 1 คร้ัง 

โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

ในภาพรวมใหค้วามสาํคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวประเภทอุทยานแห่งชาติมากท่ีสุดตามมา

ดว้ยแหล่งการเกษตร โดยในดา้นอุทยานแห่งชาติให้ความสําคญัต่ออุทยานแห่งชาติภู

กระดึงมากท่ีสุด ประเภทสายนํ้ าให้ความสําคัญต่อแม่นํ้ าโขงเชียงคานมากท่ีสุด 

ประเภทอ่างเก็บนํ้ าให้ความสําคญัต่ออ่างเก็บนํ้ าห้วยกระทิงมากท่ีสุด ประเภทนํ้ าตก

ให้ความสําคญัต่อนํ้ าตกตาดเหืองมากท่ีสุด และประเภทการเกษตรให้ความสําคญัต่อ

สวนดอกไมเ้มืองหนาวมากท่ีสุด สําหรับการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ในภาพรวมโดย

ใหค้วามสาํคญัต่ออาหารพื้นบา้นมากท่ีสุดตามมาดว้ยวถีิการดาํรงชีวิต โดยประเภทศา

สนสถาน/สถาปัตยกรรมให้ความสําคญัต่อวดัเนรมิตวิปัสสนามากท่ีสุด ประเภท

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ขนบธรรมเนียม/ประเพณีให้ความสําคญัต่อประเพณีผีตาโขนมากท่ีสุด และประเภท

วิถีการดาํรงชีวิตให้ความสําคญัต่อเมืองเก่าเชียงคานและหมู่บา้นไททรงดาํมากท่ีสุด 

ทั้งน้ี ในประเภทอาหารพื้นบา้นให้ความสําคญัต่ออาหารคาวมากท่ีสุดตามมาด้วย

อาหารหวาน   

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจยัส่วนบุคคลและทุกประสบการณ์

การท่องเท่ียวในจังหวดัเลยท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเท่ียวในจังหวดัเลยแตกต่างกัน สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติส่วนใหญ่มี

ความสัมพนัธ์ ยกเวน้ อ่างเก็บนํ้ าและพื้นท่ีการเกษตร แต่การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

ส่วนใหญ่ ยกเวน้ อาหารพื้นบา้น ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย ณ ระดบันยัสาํคญัทาสถิติ 0.05 
 

คําสําคัญ: การท่องเท่ียว, จงัหวดัเลย, อุปสงค ์
 

ABSTRACT 
 

This study had used questionnaire to collect data from group of 400 Thai 

tourists who used to travel in Loey. The findings show that most respondents are 

female; have age of 26-30 years; graduated in Bachelor’s degree; have average 

monthly income of 10,001-20,000 Bah; got married; perceived information from 

websites on internet; have friend as travelling buddy in Loey; preferred to drive 

their own car to travel in Loey;  and used to travel once.  They have comments on 

natural places in whole picture to focus on national park followed by agricultural 

areas. For the national park, they focus on Phu Kradueng National Park. For stream, 

they focus on Mekong River in Chiang Kan area.  For reservoir, they focus on Huay 

Kra Thing. For waterfall they focus on Tard-Hueng Waterfall.And, for the 

agricultural area, they focus on flower garden planted on hills. They have comments 

on cultural tourism in whole picture to focus on local food followed by lifestyle. For 

religious place or architecture, they focus on Neramit-Vipassana Temple. For 
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tradition, they focus on Pi Ta Khon. And, for the lifestyle, they focus on Chiang 

Kan Ancient City and Song Dam Thai Village.  Moreover, they have comments on 

local food in whole picture to focus on main dish followed by dessert. 

In testing hypothesis, it found that difference of all personal factors and all 

experience of tourism in Loey have not affected making decision in choosing it as 

their tourist attraction differently. Most of natural place, excluding reservoir and 

agricultural areas have positive relationship with their decision while most of 

cultural tourism, excluding local food have negative relationship with their decision 

at the acceptably significant level of 0.05. 
 

KEY WORDS:  TOURISM, LOEY PROVINCE, DEMAND 

บทนํา 

การท่องเท่ียวถือวา่เป็นอุตสาหกรรมสําคญัหน่ึงท่ีสร้างรายไดม้หาศาลให้กบั

ประเทศ โดยบางจงัหวดัการท่องเท่ียวถือว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้หลกัของจงัหวดั 

โดยแหล่งท่องเท่ียวสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็น

วิธีการศึกษาประวติัศาสตร์และวฒันธรรมหรือวิถีชีวิตผ่านการเดินทางท่องเท่ียว  

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวท่ีให้ความบนัเทิง และแหล่งท่องเท่ียว

อ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั  

จงัหวดัเลยถือว่าเป็นจังหวดัสําคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทั้งทาง

ธรรมชาติและเชิงวฒันธรรม ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมากใน

แต่ละปี โดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเท่ียวหรือในช่วงฤดูหนาว เน่ืองจากจงัหวดัเลย

อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติและป่าไมห้ลากหลายรูปแบบมากมายและ

สวยงามจนไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งทะเลภูเขา ประกอบกบัการมีอากาศท่ีหนาวเยน็ โดย

มีอุทยานแห่งชาติท่ีสําคญัหลายแห่ง ท่ีมีช่ือเสียงไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึงและ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ  และยงัมีพื้นท่ีทางการเกษตรต่างๆ อีกดว้ย ในดา้นการท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรม จงัหวดัเลยมีศาสนสถานและสถาปัตยกรรมอยู่เป็นจาํนวนมาก มี

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีงดงามและเทศกาลร่ืนเริงต่างๆ อยา่งเช่นงานประเพณีผีตา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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โขน มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใชศึ้กษาถึงวิถีการดาํรงชีวิตของคนในทอ้งถ่ินอยูห่ลายแห่ง 

ไดแ้ก่ เมืองเก่าเชียงคานและหมู่บา้นไททรงดาํ อาํเภอเชียงคาน นอกจากน้ี จงัหวดัเลย

ยงัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในดา้นอาหารการกินทั้งอาหารคาหวาน ขนมหรือของทาน

เล่นและอาหารพิเศษเฉพาะตามฤดูกาลท่ีน่าสนใจอีกดว้ย ดว้ยเหตุผลต่างๆ จากจุดเด่น

ของจงัหวดัจึงทาํใหมี้นกัท่องเท่ียวสนใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยในแต่ละปี

เป็นจาํนวนมาก  

อุปสงค์การท่องเท่ียวเป็นปริมาณความต้องการของนักท่องเท่ียวในการ

เดินทางไปใช้บริการซ้ือสินค้าในสถานท่ีท่องเท่ียวหรือจุดหมายปลายทางของ

นกัท่องเท่ียว โดยนกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการ ความสามารถ และความเต็มใจจ่ายซ้ือ

สินคา้และบริการท่ีกาํหนดไวใ้นเวลานั้น ซ่ึงอุปสงค์การท่องเท่ียวแตกต่างกนัข้ึนกบั

ปัจจยัต่างๆ ประกอบด้วย ฤดูการท่องเท่ียว ระยะเวลาพกั การเปล่ียนทางเศรษฐกิจ

ความรู้สึกประทบัใจ สมยันิยม และรูปแบบของพาหนะเดินทาง ซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี

ลว้นส่งผลต่ออตัราการท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยและการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวใน

การเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย โดยความรู้สึกประทบัใจและสมยันิยมมีท่ีมา

จากการรับรู้และทศันคติของแต่บุคคลท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียวและขนบธรรมเนียม

ประเพณีของท้องถ่ิน ผู ้วิจ ัย เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าวจึงตัดสินใจเลือก

ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีผลต่ออุปสงค์การท่องเท่ียว: กรณีศึกษา การท่องเท่ียวในจงัหวดั

เลย เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและประสบการณ์การท่องเท่ียวใน

จงัหวดัเลยของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวใน

จงัหวดัเลย ในขณะท่ีทาํการศึกษาระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ

สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ี

รวบรวมความงดงามในด้านศาสนสถานหรือสถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียมและ

ประเพณี และวิถีชีวิต รวมไปถึงอาหารพื้นบา้นท่ีมีเอกลกัษณะเฉพาะตวัของจงัหวดั

เลย ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย โดยหวงั

เป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาท่ีได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการ

วางแผนพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัเลยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนและย ัง่ยืน

ต่อไป 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือก

เดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของประสบการณ์การท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยท่ีมี

ต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติกบัการ

ตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย   

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกับการ

ตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย   

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียว

ในจงัหวดัเลยแตกต่างกนั 

2. ประสบการณ์การท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยแตกต่างกนั 

3. สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

เดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย 

4. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย 
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ                                                                                                ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ    อายุ    ระดบัการศึกษา   รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน  สถานภาพการสมรส 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทาํใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติและเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัเลย 

2. เพื่อทาํใหไ้ดผ้ลการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ประสบการณ์การท่องเที่ยวในจังหวดัเลย 

ช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  บุคคลท่ีร่วมผู ้

เดินทางท่องเท่ียว    รูปแบบการเดินทาง

ท่องเท่ียว     จาํนวนการเดินทางท่องเท่ียว 

สถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาติ 

อุทยานแห่งชาติ   สายนํ้า  อ่างเก็บนํ้า    

นํ้าตก   การเกษตร 

การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

ศาสนสถานหรือสถาปัตยกรรม  

ขนบธรรมเนียมและประเพณี   วถีิการ

ดาํรงชีวิต   อาหารพื้นบา้น 

 

การตัดสินใจ

เลอืกเดินทาง

ท่องเทีย่วใน

จังหวดัเลย 
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3. เพื่อทาํให้ไดข้อ้มูลสําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ในการประกอบการวางกลยุทธ์บริหารจดัการระบบการให้บริการนักท่องเท่ียวและ

การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประจาํจงัหวดัเลยใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาปัจจยัท่ีผลต่ออุปสงคก์าร

ท่องเท่ียว: กรณีศึกษา การท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสําคญัต่างๆ 

ไดแ้ก่ 

Kotler, Philip and Armstrong, Gary (2009) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคกบั

พฤติกรรมท่ีมีเหตุผล คือ บุคคลไดใ้ชค้วามสามารถดา้นความคิดในการตดัสินใจใน

ตลาด โดยไม่ไดมี้การกระทาํแบบเดาสุ่มหรือในลกัษณะไม่มีทิศทางท่ีทาํให้ผูบ้ริโภค

ประพฤติตามอารมณ์หรือความไม่เขา้ใจข้ึนกบัแรงจูงใจ   

อดุลย ์ จาตุรงคกุล, 2541 (อา้งถึงในกฤชณัฐ  มีสําราญ, 2552); Kotler, Philip 

(1997) กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ผูบ้ริโภคจดัการรับภาวะแวดล้อมทาง

การตลาดและทาํการซ้ือ โดยการก่อกระบวนการตดัสินใจดงักล่าวเป็นกระบวนการ

แกไ้ขปัญหา (Problem solving) เม่ือผูบ้ริโภคเผชิญกบัปัญหาท่ีแกไ้ดโ้ดยการซ้ือ ซ่ึง

ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การ

ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จัด ก า ร ม ห า วิ ท ย า ลัย ร า ช ภัฏ ว ไ ล ย อ ล ง ก ร ณ์  (2553) 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Tourism Industry) ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท ทั้ง

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้ม หรือธุรกิจสนบัสนุนต่างๆ 

ช่วยให้เกิดอาชีพการงานหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว

ช่วยในการพกัผ่อนคลายความตึงเครียด พร้อมกบัการไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจใน

วฒันธรรมท่ีผิดแผกแตกต่างออกไป อุตสาหกรรมท่องเท่ียวยงัเป็นแหล่งท่ีมาของ

รายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ  ซ่ึงจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับ

ดุลการชาํระเงินได ้นอกจากน้ี การท่องเท่ียวยงัมีบาทบาทช่วยกระตุน้ให้มีการนาํเอา

ทรัพยากรของประเทศมาใชป้ระโยชน์อย่างกวา้งขวาง โดยผูอ้ยูใ่นทอ้งถ่ินไดเ้ก็บมา

ประดิษฐเ์ป็นหตัถกรรมพื้นบา้นขายเป็นของท่ีระลึกสําหรับนกัท่องเท่ียว  รวมทั้งการ
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ช่วยสนบัสนุนฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีและเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจ

ของนกัท่องเท่ียว   

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีประสบการณ์การท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย

มาก่อน โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane คาํนวณหาขนาดตวัอยา่งได ้400 รายและใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีเป้าหมายในงาน0ไทยเท่ียวไทย0 คร้ังท่ี 27 ณ ศูนยก์าร

ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร ระหวา่งวนัท่ี 21-24 กุมภาพนัธ์ 2556 รวม 4 

วนัๆ ละ 100 ตวัอยา่งเท่ากนั8  

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t 

– test  F – Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.5 มีอายุระหวา่ง  26-30 

ปี ร้อยละ 41.5 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 65.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ระหวา่ง  10,001-20,000 บาท ร้อยละ 40.8 และมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 61.3 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ประสบการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเลยของผู้ตอบ

แบบสอบถาม   

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็ปไซต์บน

อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 49.8 มีบุคคลท่ีร่วมผูเ้ดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยกบัเพื่อน 

ร้อยละ 50.3 มีรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยโดยขบัไปเอง ร้อยละ 93.5 

และมีจาํนวนการเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยมาแลว้เพียง 1 คร้ัง ร้อยละ 62.8 
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 3. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเกีย่วกบัสถานทีท่่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจเลอืกเดินทางท่องเทีย่วในจังหวดัเลย  

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติใน

ภาพรวมใหค้วามสาํคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวประเภทอุทยานแห่งชาติมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

7.78) ตามมาดว้ยแหล่งการเกษตร (ค่าเฉล่ีย 7.44) 

ประเภทอุทยานแห่งชาติโดยให้ความสําคญัต่ออุทยานแห่งชาติภูกระดึงมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.42)  

ประเภทสายนํ้ าโดยให้ความสําคญัต่อแม่นํ้ าโขงเชียงคานมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย 

7.52)  

ประเภทอ่างเก็บนํ้ าโดยให้ความสําคัญต่ออ่างเก็บนํ้ าห้วยกระทิงมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 6.82)  

ประเภทนํ้าตกโดยใหค้วามสาํคญัต่อนํ้าตกตาดเหืองมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.55 

ประเภทการเกษตรโดยให้ความสําคญัต่อสวนดอกไม้เมืองหนาวมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 7.68)  

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจเลอืกเดินทางท่องเทีย่วในจังหวดัเลย   

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใน

ภาพรวมให้ความสําคญัต่ออาหารพื้นบา้นมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.08) ตามมาดว้ยวิถีการ

ดาํรงชีวติ (ค่าเฉล่ีย 6.53) 

ประเภทศาสนสถาน/สถาปัตยกรรมโดยให้ความสําคญัต่อวดัเนรมิตวิปัสสนา 

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.13)  

ประเภทขนบธรรมเนียม/ประเพณีโดยให้ความสําคญัต่อประเพณีผีตาโขนมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.72)  

ประเภทวิถีการดาํรงชีวิตโดยให้ความสําคญัต่อเมืองเก่าเชียงคานและหมู่บา้น

ไททรงดาํมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 6.88)  
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ประเภทอาหารพื้นบา้นโดยให้ความสําคญัต่ออาหารคาวมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

8.55)  

5. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเทีย่วในจังหวดัเลย   

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียว

ในจงัหวดัเลยโดยใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํเป็นรองรับ

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.11) ตามมาด้วยความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 8.69) 

6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ทุกปัจจยัส่วนบุคคลและทุกประสบการณ์การท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยท่ี

แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยแตกต่างกนั 

สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

เดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย ยกเวน้ อ่างเก็บนํ้ าและพื้นท่ีการเกษตร ในขณะท่ีการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย ยกเวน้ อาหารพื้นบา้น 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig.* 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 9.73 0.60   16.29 0.00     

อุทยานแห่งชาติ 0.10 0.03 0.15 3.26 0.00 0.83 1.21 

สายนํ้ า -0.23 0.03 -0.40 -8.45 0.00 0.77 1.29 

 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig.* 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

อ่างเก็บนํ้ า 0.01 0.02 0.03 0.59 0.56 0.56 1.78 

นํ้าตก -0.14 0.03 -0.26 -5.03 0.00 0.67 1.49 

การเกษตร -0.02 0.02 -0.04 -0.84 0.40 0.78 1.27 

ศาสนสถาน/

สถาปัตยกรรม 
0.04 0.03 0.06 1.44 0.15 0.97 1.03 

ขนบธรรมเนียม/

ประเพณี 
0.00 0.03 0.01 0.16 0.87 0.96 1.04 

วถีิการดาํรงชีวติ 0.03 0.04 0.04 0.80 0.43 0.66 1.53 

อาหารพ้ืนบา้น -0.21 0.04 -0.28 -5.74 0.00 0.72 1.40 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 1       

เพศ t-Test 0.29 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.61 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.84 ปฏิเสธ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.73 ปฏิเสธ 

สถานภาพสมรส F-Test 0.14 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2        

ช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร F-Test 0.16 ปฏิเสธ 

บุคคลท่ีร่วมผูเ้ดินทางท่องเท่ียว F-Test 0.59 ปฏิเสธ 

รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว t-Test 0.95 ปฏิเสธ 

จาํนวนการเดินทางท่องเท่ียว t-Test 0.81 ปฏิเสธ 
 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 3        

อุทยานแห่งชาติ MRA 0.00 ยอมรับ 

สายนํ้า MRA 0.00 ยอมรับ 

อ่างเก็บนํ้า MRA 0.56 ปฏิเสธ 

นํ้าตก MRA 0.00 ยอมรับ 

การเกษตร MRA 0.40 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 4        

ศาสนสถาน/สถาปัตยกรรม MRA 0.15 ปฏิเสธ 

ขนบธรรมเนียม/ประเพณี MRA 0.87 ปฏิเสธ 

วถีิการดาํรงชีวิต MRA 0.43 ปฏิเสธ 

อาหารพื้นบา้น MRA 0.00 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งละไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ 

ได้แก่ ผลการศึกษาของศรัญญา หงษ์แพง (2554) ท่ีพบว่าเพศไม่มีความสัมพนัธ์

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการบริการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อาํเภอภูเรือ จงัหวดัเลย  แต่ไม่มีความสอดคลอ้งกนัในส่วน

ท่ีวา่อาย ุการศึกษา และรายไดต้่อเดือนมีความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ของนกัท่องเท่ียวต่อการบริการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อาํเภอภู

เรือ จงัหวดัเลย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

ด้านสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาติ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้ความสําคญัเป็นพิเศษ

มากกว่าแหล่งท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติอย่างเช่นอุทยาน

แห่งชาติภูกระดึง ท่ี เ ป็นสถานท่ีท่องเ ท่ียวสําคัญอันดับแรกของจังหวัดและ

นกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและความมากท่ีสุดอยา่งมาก โดยควรอาํนวยความในดา้น

ต่างๆ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานท่ีสําคญัและจาํเป็นต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกบัผล

การศึกษาท่ีระบุว่านักท่องเท่ียวให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านน้ีมาเป็นอนัดบัแรกใน

ระดับท่ีสูงมาก ได้แก่ ระบบคมนาคมขนส่ง ท่ีพกัอาศยั ปัจจยัด้านอาหารการกิน 

ระบบไฟฟ้าและประปา และระบบการรักษาความปลอดภยั เพื่อสร้างความมัน่ใจ

ใหก้บันกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวซํ้ าและแนะนาํต่อแก่บุคคลรอบขา้ง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีระบุวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีใชใ้น

การตดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียวมาจากการแนะนาํของบุคคลรอบขา้งรองจาก

การศึกษาขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ต  

ในด้านแหล่งท่องเท่ียวทางทางธรรมชาติ ยงัควรให้ความสําคญักบัอุทยาน

แห่งชาติอ่ืนๆ ซ่ึงล้วนมีความสําคัญเช่นกัน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นต้น  

สาํหรับแหล่งท่องเท่ียวทางทางธรรมชาติประเภทสายนํ้าและนํ้าตกควรให้ความสําคญั

http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=ศรัญญา%20หงษ์แพง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ทุกแห่งเพื่อเป็นทางเลือกทางการท่องเท่ียวและแสวงหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่เป็นใช้

เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่สําหรับการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัเลยให้มี

ความย ัง่ยืน โดยควรให้ความสําคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวแถบแม่นํ้ าโขง โดยเฉพาะใน

อาํเภอเชียงคาน แก่งคุดคู ้นํ้าตกตาดเหือง และนํ้าตกปลาป่ามาในอนัดบัตน้ๆ   

ในดา้นแหล่งท่องเท่ียวทางทางธรรมชาติประเภทอ่างเก็บนํ้ าและพื้นท่ีเกษตร

ยงัถือวา่มีความสาํคญัในการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางเลือกท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่

ควรมองขา้มเช่นกนั ถึงแมจ้ากผลการศึกษาไม่พบความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใน

การเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยก็ตาม ซ่ึงอาจมีสาเหตุ

มาจากระดบัการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวถึงแหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวท่ีมีไม่มากสืบเน่ือง

จากหลายปัจจยั ได้แก่ การประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการท่องเท่ียวในแหล่ง

ท่องเท่ียวประเภทดงักล่าวไม่มาก เป็นตน้ จึงควรให้ความสําคญัต่อแหล่งท่องเท่ียว

ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ได้แก่ อ่างเก็บนํ้ าห้วยกระทิง อ่างเก็บนํ้ าห้วยนํ้ าหมาน สวน

ดอกไมเ้มืองหนาว และสถานีทดลองเกษตรท่ีสูงภูเรือ เป็นตน้ 

ด้านการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวให้ความสําคญักบัอาหารพื้นบา้นและวิถีการดาํรงชีวิต

มาเป็นอนัดบัแรกๆ เน่ืองจากความมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะคาวหวาน

และสถานท่ีอนุรักษท่ี์แสดงถึงวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองท่ีสืบทอดกนัมาอยา่งเช่นเมือง

เก่าเชียงคานและวดัโพนชยัท่ีมีพิพิธภณัฑ์แสดงถึงความเป็นมาของผีตาโขน ซ่ึงถือวา่

เป็นประเพณีข้ึนช่ือและเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสุดของจงัหวดัเลย หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึง

จาํเป็นตอ้งส่งเสริมการอนุรักษ์เพื่อสืบสานวฒันธรรมอนัทรงคุณค่าเหล่าน้ีให้คงอยู่

และเข้ากับยุคสมัยความเจริญทางเทคโนโลยีได้อย่างลง รวมทั้งการเผยแพร่และ

กระตุน้ใหเ้กิดการรับรู้และสนใจเดินทางไปสัมผสัมากข้ึน 

ในดา้นศาสนสถานและสถาปัตยกรรมถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี

คุณค่าทางจิตใจตามศาสนาพุทธ ซ่ึงเป็นศาสนาประจาํชาติไทย จึงควรได้รับการ

บูรณะและประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมให้เป็นท่ีรู้จกัและสนใจมากข้ึน ไดแ้ก่ วดัเนรมิต

วปัิสสนาท่ีและวดัพระธาตุศรีสองรัก เป็นตน้ 
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2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ด้านตัวแปร  

ควรเพิ่มจาํนวนตวัแปรในการศึกษาให้มากข้ึน โดยเฉพาะตวัแปรอิสระท่ี

เก่ียวกบัจิตวิทยาในการท่องเท่ียวเพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ในมุมท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนได้

อยา่งกวา้งขวางและครอบคลุมเน้ือหาต่างๆ ไดม้ากข้ึน  

ด้านเคร่ืองมือ 

ควรเลือกใช้เคร่ืองมือวิจัยอ่ืนควบคู่กันในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม โดยเฉพาะการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีใช้การสัมภาษณ์ในเชิงลึกกบักลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งนกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการในธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

ด้านระยะเวลา 

ควรทบทวนการศึกษาเป็นระยะเพื่อปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวได้อย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัให้มากท่ีสุด ซ่ึงสามารถช่วยสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัในอุตสาหกรรมของจงัหวดัเลยไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

เอกสารอ้างองิ 

กมลทิพย ์ ประสิทธ์ินราพนัธ์ุ. “พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติ

เอราวัณของนักท่องเที่ยวชาวไทย จังหวัดกาญจนบุรี.” วิทยานิพนธ์สาขา

การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2553 

กฤชณฐั  มีสาํราญ. “ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือบริการนําเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท

ท่องเทีย่วของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้

อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 

2552 

กฤษณะ บุญเกิด.  “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการคาร์แคร์

ของกลุ่มลูกค้าในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต, 2553 

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=กมลทิพย์%20ประสิทธิ์นราพันธุ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. คู่มือแนวทางการจัดการที่พกัสัมผสัวฒันธรรม

ชนบท. กรุงเทพมหานคร: คู่มือการท่องเท่ียว, 2545 

กิตติพนัธ์ คงสวสัดิเกียรติและคณะ. ระเบียบวธีิวจัิยทางธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร: 

เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2552 

เกรียงศกัด์ิ เอ่ียมพุทธรักษ.์ “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มเพือ่สุขภาพใน

เขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ สาขาวชิาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์. อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว. 
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