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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวดัยโสธร 

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

Factors Influencing Decision Making to Travel in 

Yasothon Province  Of Thai tourists 
เจษฎา  ประเสริฐ 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง           
มาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกตามเพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพทางสังคม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด ภูมิล าเนาและศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการท่องเท่ียว    
ดา้นแหล่งท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกั ดา้นความปลอดภยั ดา้นการคมนาคม ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก    
เพื่อทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถใช้เป็นขอ้มูลส าคญัในการวางแผนพฒันาธุรกิจ สามารถจูงใจ    
การเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี  ได้แก่ ประชากรท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว                

ณ เขตพื้นท่ีจังหวดัยโสธร โดยการส ารวจและเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม (Quaretionnaires)        

โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม           

โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

  ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี เดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดยโสธร             
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 31 - 40 ปี อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถานภาพโสด           
รายได้ เฉ ล่ี ย ต่ อ เดื อน  10,001 – 30,000 บ าท  ร ะ ดั บ ก าร ศึ ก ษ าป ริญ ญ าต รี  ภู มิ ล า เน า                                  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีแรงจูงใจในการท่องเท่ียว เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้ดังน้ี                      
ด้านแห ล่งท่ องเท่ี ยว  รองลงมาด้าน ท่ีพัก  ด้าน ส่ิ งอ าน วยความสะดวก  ด้านคมนาคม                              
และดา้นความปลอดภยั ตามล าดบั 

พฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจงัหวดัยโสธรส่วนใหญ่วตัถุประสงค ์
คือ เท่ียวชมศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ิน เดินทางมาคนเดียว โดยรถยนต์ส่วนตัว ช่วงวนัหยุด                 
ตามเทศกาล/นักขัตฤกษ์  เดินทางมาท่องเท่ียวจังหวดัยโสธรคร้ังแรก (ในช่วงเวลา 3 ปีหลังสุด)    
จ านวนวนัในการมาท่องเท่ียวจังหวดัยโสธรโดยเฉล่ียต่อคร้ังคือ 2-3 วนั บุคคลท่ีมีส่วนส าคัญ                
ต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร คือ ตนเอง ส่วนใหญ่ทราบและศึกษาขอ้มูลการท่องเท่ียว
จากอินเตอร์เน็ตและค่าใชจ่้ายของตวัท่านเอง (ไม่รวมสมาชิกท่ีเดินทางไปดว้ยกนั) ในการท่องเท่ียว
คร้ังล่าสุด อยู่ระหว่าง 1,001-3,000 บาท โดยสถานท่ีพกัในการเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร 
คือ รีสอร์ท 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this research is to study the factors influencing the decision of traveling 

in Yasothon province among Thai tourists. Classified by gender , age , occupation , social status , 

average monthly income. Highest level of education, domicile And study the motivation factors 

for tourism The tourist attractions , accommodation , safety Transportation Facilities                  

For all sectors involved It can be used as important information in business development 

planning, able to motivate travel to Yasothon Province. Of Thai tourists 

The population used in this research is the population who traveled to the Yasothon Province. 
By surveying and collecting data through questionnaires sample size of 400 people. The research tool 
was questionnaire. By using descriptive statistics and inferential statistics 
 The results of the research revealed that most of the Thai missions who traveled to 
Yasothon were women, totaling 31-40 years. Occupation Public service / State enterprise employee 
Single status Average monthly income 10,001 - 30,000 baht Education bachelor degree 
Northeastern region Have tourism incentives Sort the average from descending as follows : 
Tourist attractions Followed by the accommodation. In terms of transport and safety facilities , 
respectively 
 The behavior of Thai tourists who travel to Yasothon Province is mainly to visit the local arts 

and culture. Travel alone By private car during holidays / public holidays The first trip to 

Yasothon Province (in the last 3 years) , the average number of days traveling in Yasothon is 2-3 days. 

People who play an important role Following the decision to travel to Yasothon Province ,    

which is himself Most of them know and study tourism information from Internet                     

and your own expenses (Excluding members traveling together) The latest travel is between 

1,001-3,000 baht , where accommodation in Yasothon travel is a resort. 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 จังหวดัยโสธร เป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ริมฝ่ังแม่น ้ าชี มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ

มากมาย ทั้งทางประวติัศาสตร์ ทางธรรมชาติ และทางวฒันธรรม ประเพณี เป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดเล็ก        

มีช่ือเสียง  ในการท าบั้ งไฟ จนได้ข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองบั้ งไฟโก้ รวมทั้ งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ            

หากคิดจะเท่ียวจงัหวดัใดสักจงัหวดัหน่ึงในภาคอีสาน หลายคนอาจจะนึกถึงแต่เมืองท่องเท่ียว         

ยอดฮิต เช่น จงัหวดัเลย  จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัอุดร จงัหวดัหนองคาย ฯลฯ จงัหวดัยโสธรนั้น        

อาจห่างไกลจากสารระบบท่องเท่ียว ทั้งท่ีจริงแลว้เมืองเล็กๆ ท่ีมีบรรยากาศของเมืองแสนสงบ 

วฒันธรรมพื้นบา้นอนังดงาม วิถีชีวิตอนัเรียบง่าย เป็นเสน่ห์หาไดย้ากในสังคมเมืองปัจจุบนั มีสถานท่ี

ท่องเท่ียวน่าสนใจเป็นอย่างมาก อยากเท่ียววดัท่ีสวยงามก็มีให้ชม อยากไปถ่ายภาพแบบชิวๆ              

กมี็ใหถ่้าย อยากไปชมอะไรท่ีมหศัจรรยซ่ึ์งไดรั้บการขนานนามวา่เป็นท่ีสุด กมี็ใหช้ม 

ตารางแสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวคนไทย และรายไดจ้ากการท่องเท่ียว จงัหวดัยโสธร 

ปีพทุธศกัราช จ านวนนกัท่องเท่ียวคนไทย 
(คน) 

รายไดจ้ากการท่องเท่ียว 
(ลา้นบาท) 

2560 592,398 738.05 

2561 612,731 793.01 

2562 606,171 792.12 

 (กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา)  

 ด้วยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงตระหนักในความส าคัญของการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวดัยโสธร ของนักท่องเท่ียวชาวไทย จากผลการศึกษาท่ีได ้          

จะสามารถทราบถึงความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นอาชีพ 

ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านรายได้ ด้านระดับการศึกษา ด้านภูมิล าเนา และปัจจัยแรงจูงใจ               

การท่องเท่ียว ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร ของนักท่องเท่ียวชาวไทย        

โดยทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งส่วนราชการ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการด้านต่างๆ เช่น โรงแรม 

ร้านอาหาร ฯลฯ สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส าคญัในการวางแผนพฒันาปรับปรุงแนวทางการพฒันาธุรกิจให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว จนสามารถตอบสนองความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการ และจูงใจการเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย    
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร ของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทย จ าแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพทางสงัคม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ภูมิล าเนา 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร ของนักท่องเท่ียว

ชาวไทย จ าแนกตามปั จจัยแรง จู งใจในก าร ท่ อง เท่ี ยว  ด้ าน แห ล่ งท่ อ ง เท่ี ยว  ด้ าน ท่ี พัก                          

ดา้นความปลอดภยั ดา้นการคมนาคม ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

 3.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร ของนักท่องเท่ียว

ชาวไทย 

สมมติฐานของการวจิัย 

 1. นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันจะมีอิทธิพล                     
ต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร  
 2. ปัจจยัแรงจูงใจการท่องเท่ียว เช่น ดา้นแหล่งท่องเท่ียว ด้านท่ีพกั ดา้นความปลอดภยั                   
ด้านการคมนาคม ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว                      
จงัหวดัยโสธร ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย ตวัแปรตน้ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแรงจูงใจ   
ในการท่องเท่ียว ตวัแปรตาม คือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร    
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 2. ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว             
ณ เขตพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร ในช่วง 1 ปี ท่ีผ่านมา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี 
คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ณ เขตพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร  จ านวน 400 คน  

3. การท าวิจยัคร้ังน้ี ไดเ้ร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนกนัยายน 2563 ถึงเดือนธนัวาคม 2563 

แนวคดิ ทฤษฎ ีวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิ ทฤษฎ ีที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ี  เป็นการศึกษาเก่ี ยวกับ ปัจจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่อการตัด สินใจ              

เดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยอา้งอิงจากทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี 
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แนวคิด ทฤษฎี ลกัษณะประชากรของผูบ้ริโภค ดร.ศุภชาต  เอ่ียมรัตนกลู (2557) มีดงัน้ี 

จ านวนประชากร , แหล่งท่ีพกัอาศยั , การเคล่ือนยา้ยประชากร , รายไดแ้ละรายจ่ายของผูบ้ริโภค , 

อาชีพของผูบ้ริโภค ,  การศึกษา , สถานการณ์แต่งงาน  

 แนวคิดทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2558) ได้ให้ค  าจ ากัดความว่า 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ เพศ สภาพครอบครัว สถานภาพ รายได ้อาชีพ ระดบั
การศึกษา องค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะ
ประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรจะสามารถช่วยก าหนดตลาดของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท าใหง่้ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน  

แนวคิดทฤษฎี ดร. ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์ (2546) กล่าวไวว้่า พฤติกรรมความต้องการ       
ของลูกค้า เป็นปัญหาหน่ึงท่ี ธุรกิจบริการไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า                          
ได้อย่างแท้จริง สาเหตุมาจากไม่ได้ศึกษาความต้องการของลูกค้า หรือลูกค้าไม่สามารถ                         
บอกความต้องการของตนเองได้ โดยแบ่งประเภทของความต้องการของลูกค้าไว ้2 ประเภท            
1. ความตอ้งการทัว่ไป 2. ความตอ้งการเฉพาะ  

การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนของธุรกิจให้กบั
ผูรั้บบริการ โดยสินคา้นั้นตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และไดรั้บความพึงพอใจ 

แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู ้บริโภค Kotler Philip ได้อธิบายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ริโภค จึงสร้างโมเดลพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เพื่อเป็นการศึกษาถึง
เหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
 แนวคิด ทฤษฎี อุยซัล และฮาแกน (Uysal & Hagan, 1993) ได้อธิบายไว้ว่า แรงจูงใจ         

ในการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ  

1. ปัจจยัผลกัดนั แรงจูงใจ คือ ความอยากท่ีจะหลีกหนีความจ าเจ ความกดดนั ความเครียด     

ตอ้งการอยากพกัผอ่น ผอ่นคลาย เพื่อใหสุ้ขภาพแขง็แรงทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 

2. ปัจจยัดา้นสังคมและดา้นประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได ้สถานภาพทาง

สังคมการศึกษาและภูมิล าเนา เป็นตน้  

 3. ปัจจัยดึงดูด แรงจูงใจ ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียว ท่ีพัก  ความปลอดภัย การคมนาคม             
ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 แนวคิด ทฤษฎี 6W1H พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปรัชญา ปิยะรังสี (2554) ประกอบไปดว้ย 

6W คื อ  Who What Where Why When Whom และ  1H คื อ  How ผู ้บ ริ โภ ค คื อหั ว ใจส าคัญ            

ของการท าธุรกิจหากธุรกิจต้องการเสริมหรือขยายฐานลูกค้าให้เติบโต ยกระดับธุรกิจและ                  

สร้างยอดขาย อยา่งมีประสิทธิภาพ มัน่คงและย ัง่ยนื 
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 แนวคิด ทฤษฎี  จิตตินันท์  นันทไพบูลย์ (2555) กล่าวไว้ว่า การบริการ (Service)             

ในความหมายทั่วไป คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น          

โดยธุรกิจบริการยงัมีลักษณะเฉพาะท่ีมีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปท่ีเจ้าของกิจการและ

ผูรั้บบริการตอ้งค านึงถึง 

แนวคิด ทฤษฎี กตญัญู หิรัญญสมบูรณ์ (2557) กล่าวว่า บริการ (Service) คือ กิจกรรม       
ท่ีด าเนินการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจดว้ยการกระท าซ่ึงไร้ตวัตน    
ไม่สามารถจบัตอ้งได ้  

วธีิด าเนินการวจิัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ซ่ึงใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ        
รวบรวมขอ้มูล เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร ของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย เพื่อไดม้าซ่ึงขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงค์ถูกตอ้งเช่ือถือได ้โดยการศึกษารวบรวมขอ้มูล         
ให้เป็นไปตามหลกัทางสถิติ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียว ณ เขตพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร จ านวน 400 คน โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ส่วนท่ี 2 ปัจจยัแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจงัหวดัยโสธร 
  ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ     ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา
และความเช่ือมัน่ก่อนน าแบบสอบถามไปใช้จริง โดยการน าร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อพิจารณาในด้านความเท่ียงตรง ความเหมาะสมของเน้ือหา ความเหมาะสมในการ          
ใช้ภาษา และความชดัเจนของค าถามในแบบสอบถาม เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์     
การวิจัย และการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence) นั้ น         
จากนั้นจึงน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ไปใช้จริง จ านวน 400 ชุด เพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป (SPSS) ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิัย 
ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ 
 ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอาย ุ              
18 – 61 ปีข้ึนไป โดยส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี 56.10% มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
58.82% สถานภาพโสด 56.40% มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 30,000 บาท 51.23% การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 67.20%  และมีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 78.20% 
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การศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการเดนิทางมาท่องเท่ียวจังหวดัยโสธรของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

 การศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวดัยโสธรของนักท่องเท่ียว        

ชาวไทย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก

ทุกดา้น เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นแหล่งท่องเท่ียว รองลงมาดา้นท่ีพกั ดา้นส่ิงอ านวย

ความสะดวก ดา้นคมนาคม และดา้นความปลอดภยั ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ด้านแหล่งท่องเท่ียว พบว่า ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีท่องเท่ียว อยู่ในระดับ   

มากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12            

 2) ดา้นท่ีพกั พบว่า ความเหมาะสมของราคาท่ีพกั อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.16             

 3) ด้านความปลอดภัย พบว่า ความปลอดภัยของส่ิงแวดล้อมรอบท่ีพกัระหว่าง     

การท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02  

 4) ด้านคมนาคม พบว่า  ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อยู่ในระดับ     

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  

 5) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ความสะอาดและความเพียงพอของห้องสุขา

ในแหล่งท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีเฉล่ียเท่ากบั 4.07  

ลกัษณะทางพฤติกรรมศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการส ารวจพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจังหวัดยโสธร พบว่า 

วตัถุประสงคข์องการเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร คือ เท่ียวชมศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 80.39 % 

รองลงมาเดินทางมาเพื่ อพักผ่อนหย่อนใจ 13.73% ท่องเท่ี ยวทางประวัติศาสตร์  4.65 %                                

และส่วนนอ้ยท่ีสุด คือ อ่ืนๆ1.23 % การเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร เดินทางมาคนเดียว 56.37 % 

โดยรถยนต์ส่วนตัว 88.72 % ช่วงวันหยุดตามเทศกาล/นักขัตฤกษ์ 83.58% จ านวนคร้ังท่ีท่าน                      

เคยเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธรในช่วงเวลา 3 ปีหลงัสุด คือ คร้ังแรก 67.16 % จ านวนวนัในการ

มาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธรโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 2-3 วนั 63.48% บุคคลท่ีมีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจมา

ท่องเท่ียวจังหวดัยโสธร คือ ตนเอง 61.27 %  ส่วนใหญ่ทราบและศึกษาข้อมูลการท่องเท่ียว           

จาก อินเตอร์เน็ต 59.07 % และค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง (ไม่รวมสมาชิกท่ีเดินทางไปด้วยกัน)         

ในการท่องเท่ียวคร้ังล่าสุด อยู่ระหว่าง 1,001-3,000 บาท 88.72% โดยสถานท่ีพกัในการเดินทาง     

มาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร คือ รีสอร์ท 45.59%   
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 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว
จงัหวดัยโสธร ของนักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ     
5 ตวั ไดแ้ก่ ดา้นแหล่งท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกั ดา้นความปลอดภยั ดา้นการคมนาคมและดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก มีค่าเท่ากบั 0.21 ทั้ง 5 ตวั สามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว
จงัหวดัยโสธร ไดร้้อยละ 19 (R2= 0.19)    

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร             

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผูว้ิจยัไดน้ าผลของการวิจยัมาอภิปรายเพื่อสรุป โดยมีการน าเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาอา้งอิง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. จากผลการวิจัยในเร่ือง ปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ี ยว                  

จงัหวดัยโสธร ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียว 

พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 18 – 61 ปีข้ึนไป อาชีพรับราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ  สถานภาพโสด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 30,000 บาท การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี และมีภูมิล าเนา อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงผลของงานวิจยัมีความสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของศิวพร มีนาภา 2561 ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัแรงจูงใจในการท่องเท่ียว และปัจจยั

องค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียว ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย      

ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง           

มีอายตุ่ากวา่ 30 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษา อยูใ่นช่วงปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ และรายได ้10,001-20,000บาทต่อเดือน                                 
 2. จากผลการวิจยัในเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร             

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกตามพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว พบว่า วตัถุประสงคข์องการเดินทาง

มาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร คือ เท่ียวชมศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน รองลงมาเดินทางมาเพื่อพกัผ่อน

หยอ่นใจ ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ ตามล าดบั การเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร เดินทางมา

คนเดียว โดยรถยนตส่์วนตวั ช่วงวนัหยดุตามเทศกาล/นกัขตัฤกษ ์จ านวนคร้ังท่ีท่านเคยเดินทางมา

ท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร ในช่วงเวลา 3 ปีหลงัสุด คือ คร้ังแรก จ านวนวนัในการมาท่องเท่ียวจงัหวดั

ยโสธร โดยเฉล่ียต่อคร้ัง คือ 2-3 วนั บุคคลท่ีมีส่วนส าคญัต่อการตัดสินใจมาท่องเท่ียวจงัหวดั

ยโสธร คือ ตนเอง ส่วนใหญ่ทราบและศึกษาขอ้มูลการท่องเท่ียวจาก อินเตอร์เน็ต และค่าใชจ่้ายของ 

(ไม่รวมสมาชิกท่ีเดินทางไปด้วยกัน) ในการท่องเท่ียวคร้ังล่าสุด อยู่ระหว่าง 1,001-3,000 บาท           

โดยสถานท่ีพกัในการเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร คือ รีสอร์ท  
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ซ่ึงผลของงานวิจัยมีความสอดคล้องกับดวงกมล บุญทวีทรัพย์ 2555 ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง                

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติพุเตย 

จงัหวดัสุพรรณบุรี นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตดัสินใจมาท่องเท่ียวดว้ยตนเอง เดินทางมาท่องเท่ียว

อุทยานแห่ งชาติพุ เตย เป็นค ร้ังแรก  โดยใช้ เวลาในการท่องเท่ี ยวประมาณ  2 ว ัน  1 คืน                        

เดินทางมาท่องเท่ียวด้วยรถยนต์ส่วนตัว นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใช้เงินประมาณ 1,500 บาท                     

และคิดว่าควรจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติพุเตยในเร่ืองของห้องน ้ า/ห้องสุขา 

รองลงมาคือป้ายบอกทางและท่ีจอดรถ/ลานจอดรถ 

3. จากผลการวิจยัในเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร             

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า ระดบัความส าคญัของปัจจยัแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว   

จงัหวดัยโสธรโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทย อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณา            

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ เห็นด้วยมากทุกด้าน  เรียงค่าเฉ ล่ียจากมากไปน้อยได้ดัง น้ี                      

ด้านแห ล่งท่ องเท่ี ยว  รองลงมาด้าน ท่ีพัก  ด้าน ส่ิ งอ านวยความสะดวก  ด้านคมนาคม                                   

และด้านความปลอดภยั ซ่ึงผลของงานวิจยัมีความสอดคล้องกับกิติยา มโนธรรมรักษา (2559)                 

ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

กรณีศึกษา ตลาดน ้ าอโยธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ทั้งในส่วนของแรงจูงใจโดยรวมรายดา้น 

ปัจจยัผลกัและปัจจยัดึงดูดซ่ึงอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั แต่งานวิจยัของ กิติยานั้นกลุ่มตวัอย่าง             

ใหค่้าเฉล่ียระดบัความส าคญัของแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงดูดนอ้ยกวา่ดา้นปัจจยัผลกั ซ่ึงในรายละเอียด

ของด้านปัจจัยผลัก  พบว่าให้ค่าเฉล่ีย ด้านความต้องการสถานท่ีทองเท่ียว  ภายในหน่ึงวัน                   

(เช้าไป - เยน็กลบั) สูงท่ีสุด รองลงมาคือ ความต้องการท่ีจะหลีกหนีความจ าเจในชีวิตประจ าวนั                  

ถดัมาคือความต้องการท่ีจะสัมผสัอารยธรรมกรุงเก่า ซ่ึงให้ค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากันกับความต้องการ                

ท่ีจะหลีกหนีความจ าเจในชีวิตประจ าว ัน ส าหรับด้านปัจจัยดึงดูด  งานวิจัยของ  กิติยา พบว่า              

ดา้นการมาเพื่อซ้ือสินคา้นานาชนิด เช่น กระเป๋าและรองเทา้ท่ีเป็นสินคา้ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 

(OTOP) ให้ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านพบส่ิงแปลกใหม่  เช่น การนั่งเรือชมตลาดน ้ า                       

ซ่ึงให้ค่าเฉล่ียต่างกนักบัอนัดบัแรกเพียงเล็กน้อย ทั้งน้ี จงัหวดัยโสธรสามารถน ามาปรับปรุงและ

พัฒนาวางแผนการท าสินค้าห น่ึ งต าบล ห น่ึ งผลิตภัณฑ์  (OTOP) ห มู่บ้านท าหมอนขิด                              

ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวและดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียว              

จงัหวดัยโสธรมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. จากผลการวิจยั ปัจจยัแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธรของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทย ดา้นแหล่งท่องเท่ียว อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดงันั้น ควรมีการท างานวิจยัเก่ียวกบัสถานท่ี

ท่องเท่ียว ความงดงามของแหล่งท่องเท่ียว เพื่อพัฒนาปรับปรุงเปล่ียนแปลงและวางแผนให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

 2. ควรศึกษาการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีใกลเ้คียงเพื่อสร้างเครือข่ายพื้นท่ี

การท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 3. พฤติกรรมและความคิดเห็นสามารถเปล่ียนแปลงไปได้ตลอดเวลา เน่ืองจาก           

ส่ิงกระตุน้ สภาพแวดลอ้ม และปัจจยัต่าง ๆ ดงันั้น ควรท าการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

ส าหรับภาครัฐและภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพในดา้นต่าง ๆ ให้ตรงกบัความตอ้งการและ

สร้างความพึงพอใจใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัยโสธร 

 4.  ควรศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาใช ้               

ในการวางแผนจดัท าโปรโมชัน่ต่าง ๆ ใหก้บันกัเท่ียว เป็นการดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียว

จงัหวดัยโสธรมากข้ึน 
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