พฤติกรรมของนักท่ องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่ องเที่ยวเมืองรอง กรณีศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี
Behavior of Thai tourists that travels to Less visited area, case study of
Ubon Ratchathani
ฐิติวรดา โพธิ์เงิน

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ เดิ นทางท่องเที่ ยวเมื องรอง
กรณี ศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
เมื องรอง จังหวัด อุบลราชธานี จานวน 400 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบสมมติฐานใช้การแจกแจงแบบ Chi-Square
ผลการศึ กษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ส่ วนใหญ่อายุ 31-45 ปี
สถานภาพโสด มี ระดับ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ พนักงานเอกชน มี รายได้ 20,001-30,000 บาท มี ถิ่น อาศัย
ปั จจุบนั อยู่ภาคกลาง พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองรอง จังหวัด
อุบลราชธานี นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตอบแบบสอบถาม มี ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ เมื่อมีเวลา
ว่าง พาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว ใช้รถยนต์ส่วนตัว ระยะเวลาการท่องเที่ยวการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว 1-7
วัน เหตุผลหลักกการเดิ นทางท่องเที่ ยวเพื่อพักผ่อนแลท่ องเที่ ยว ส่ วนใหญ่ 3-4 วัน ประเภทแหล่งท่ องเที่ ยวที่
เดินทางท่องเที่ยว โบราณสถาน/วัด เช่น วัดพระธาตุหนองบัว ลักษณะการดินทางเป็ นครอบครัว ประเภทที่พกั ที่
เลือกใช้บริ การโรงแรม ค่าใช้จ่าย 5,001-20,000 บาท ความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง/ปี
ผลสรุ ป นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติการการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยเรื่ องค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว/ครั้ง อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : พฤติกรรม เมืองรอง นักท่องเที่ยว

ABSTRACT
The purpose this had the objective to study behavior of Thai tourists that travels to Less visited area,
case study of Ubon Ratchathani. The sample group used in this research were 400 Thai tourists that traveled to
Less visited area, Ubon Ratchathani. The tools used in the research was questionnaire. The statistics used in the
data analysis were percentage, mean, and The statistical hypothesis Chi-Square distribution.
From the study, it was found that tourists that answered the questionnaire were mostly female with the
age between 31-45 years, single, bachelor degree, private company employees, income of 20,001-30,000 baht,
living in the central region. Regarding the behavior and motivation of Thai tourists that travels to Less visited
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area, Ubon Ratchathani for Thai tourists answering the questionnaire had tour plan of 1-7 days. The reason for
touring was to relax and to tour. As for the time in the touring, they would tour when they had free time. As for
vehicles used for touring, they would use personal cars. Most of the touring was mostly around 3-4 days. As for
the type of tourist attractions, they would go to ancient places/temples such as Wat Phra That Nong Bua. They
would travel with family. As for type of accommodation that they used, they would use hotels with the expense
of 5,001-20,000 baht. The travel frequency was once a year.
In conclusion, Thai tourists with Thai tourist demographic were related to behavior of Thai tourists on
travel expenses/time with statistical significance at the level of 0.05
Keyword: Behavior, Less visited area, Tourist

บทนา
ปัจจุบนั การจัดการปัญหาเรื่ องการท่องเที่ยวของชาวไทยที่ท่องเที่ยวในประเทศน้อยลงเพราะหันไปเที่ยว
ต่ างประเทศมากขึ้ น อาจจะเกิ ด จากหลายๆปั จ จัยท าให้ ค นตัด สิ น เลื อ กเดิ น ทางต่ างประเทศและท าให้ ห ลาย
หน่ วยงานเห็ นถึงความสาคัญของการเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้น โดยไม่ได้เน้นไปที่หัวเมืองแต่เน้นส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวในเมืองรอง นโยบายนี้จะทาให้คนไทยเองหันมาท่องเที่ยวในเมืองไทยที่เป็ นเมืองรองไม่ใช่แค่หัวเมือง
ใหญ่ๆ และเป็ นการส่ งเสริ มศักยภาพชุ มชนที่ อยู่ในจังหวัดเมื องรองให้มีการจัดการและเตรี ยมความพร้อมใน
ชุมชนของตนเอง ให้ดึงความเป็ นวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น การสร้างและพัฒนาคน เสริ มความเข็มแข็งของคนใน
ชุมชน เพื่อจะได้ดึงดูดคนไทยหันมาเที่ยวกันเองมากขึ้น โดยประชาสัมพันธ์วฒั นธรรมท้องถิ่นของตนเอง
จังหวัดเมืองรองปั จจุบนั มีท้ งั หมด 55 ประเทศ โดยแบ่งออกเป็ นภาคเหนือ จานวน 15 จังหวัด ภาคกลาง
จานวน 7 จังหวัด ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ภาคใต้ จานวน 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 18 จังหวัด
ซึ่ งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือนั้น ค่อนข้างเป็ นพื้นที่ราบสู งและด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนส่ วนใหญ่เป็ น
ภูเขาเป็ นลานหินเยอะ สิ่ งที่ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเที่ยวในเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะลดลง
หนึ่งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่เป็ นเมืองรอง คือ จังหวัดอุบลราชธานี ทาให้มองถึงศักยภาพการท่องเที่ยวของ
จังหวัดว่ามีการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดีหรื อไม่ และลงถึงระดับชุมชนในอาเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวได้มากน้อย
เพียงใด พฤติกรรมของนักท่องเที่ ยวชาวไทยก็สาคัญเพราะเป็ นสิ่ งที่ ทาให้ทางผูเ้ กี่ ยวข้องจะเข้าใจและสามารถ
วางแผนนโยบายในการบริ หารจัดการภายในจังหวัดได้
จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นจังหวัดหนึ่ งที่ขนมธรรมเนี ยมประเพณี ที่มีประจาทุกปี อาจจะสามารถสร้าง
ความสนใจให้นกั ท่องเที่ยวส่ วนหนึ่ง ที่จะทาให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยได้บางส่ วน และปั จจุบนั ภาครัฐยังคง
ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเมืองรอง เพราะจากเดิมมี แค่ 12 จังหวัดนาร่ อง แต่ปัจจุบนั มี 55 จังหวัดที่กล่าว
เบื้องต้น การศึกษาพฤติกรรมของนักท่อเที่ยวยังคงสาคัญ เพื่อจะได้มีบทบาทที่ช่วยให้การเที่ยวเมืองรองขับเคลื่อน
ไปข้างหน้าทั้งเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการธุรกิจนาเที่ยวในไทย หรื อในระดับชุมชนเองก็สามารถนาข้อมูลไป
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วางแผนกาหนดกลยุทธ์นโยบาย การประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองรอง
จังหวัดอุบลราชธานี และอนาคตอาจจะเป็ นหัวเมืองใหญ่ที่ตอ้ นรับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเมือง
รอง กรณี ศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง กรณี ศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง กรณี ศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี
3.เพื่อเป็ นแนวทางพัฒนาชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ตัว แปรต้น คื อ ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรอง
กรณี ศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และถิ่นอาศัย
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง กรณี ศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี

สมมติฐาน
ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดอุบลราชธานี

การทบทวนวรรณกรรม
การศึ กษาค้นคว้าเรื่ อง “พฤติ กรรมของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ ยวเมืองรอง กรณี ศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง ดังนี้
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่ องเที่ยว
พฤติกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การกระทาทุกอย่างของนักท่องเที่ยวทั้งที่รู้ตวั และไม่รู้ตวั และบุคคล
อื่น สั งเกตได้ถึงการกระท าที่ เกิ ดขึ้ น โดยเพื่ อตอบความรู ้ สึ กนึ กคิ ดและอารมณ์ ที่ จะท าให้ นักท่ องเที่ ยวแสดง
พฤติกรรมจากภายในเพื่อสนองความต้องการ (ชวัลนุช อุทยาน, 2557)
องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมี 7 ประการ ดังนี้
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1. เป้าหมาย คือ วัตถุประสงค์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จะต้องมีเป้าหมายในการกระทา
2. ความพร้ อม คื อ ความมี วุฒิ ภาวะและมี ค วามสามารถในการท ากิ จ กรรม เพื่ อ ตอบสนองต่ อความ
ต้องการ
3. สถานการณ์ คือ เหตุการณ์ หรื อโอกาสที่เอื้ออานวยให้ทากิจกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ เช่ น
การท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆ
4. การแปลความหมาย คือ เป็ นการพิจารณาลู่ทาง หรื อสถานการณ์เพื่อเลือกหาวิ ธีที่คิดว่าจะสนองความ
ต้องการเป็ นที่พอใจมากที่สุด
5. การตอบสนอง คือ การตัดสิ นใจทากิจกรรมตามที่ตนได้ตดั สิ นใจเลือก และตอบสนองความต้องการ
เช่น การท่องเที่ยวที่จะต้องตัดสิ นใจล่วงหน้า วางแผนกิจกรรมที่จะเลือกทาเพื่อตอบสนองความต้องการ
6. ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ ผลกระทาหนึ่งๆ อาจได้ผลตามที่คาดหมายไว้หรื อตรงกันข้ามกับความคาดหวัง
ที่ต้งั ไว้
7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง คือ ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นการกระทาลงไปและไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตอ้ งการ
จึงต้องนามาไตร่ ตรองเลือกหาวิธีใหม่ เพื่อสนองความต้องการหรื ออาจจะเลิกล้มความต้องการเพราะเห็นว่าเป็ น
สิ่ งที่เกินความสามารถ
รวิวรรณ โปรยรุ่ งโรจน์ (2558:2) กล่าวถึงพฤติกรรมกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดและ
การแสดงออกในด้านต่างๆของนักท่องเที่ยว ทั้งก่อนเดินทาง หลังเดินทาง โดยมีอิทธิ พลความรู ้สึกนึกคิดและการ
แสดงออกนั้น ซึ่งสอดคล้องกับทาง (ชวัลนุช อุทยาน 2557) ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
รู ปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ตามลักษณะของพฤติกรรมการเดินทาง ได้แก่ กลุ่ม
นักท่องเที่ยว และกลุ่มนักเดินทาง ซึ่งรู ปแบบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย ดังนี้
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,2555)
1.นักท่องเที่ยวแบบวันเสาร์หรื อวันอาทิตย์ เป็ นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดสุ ดสัปดาห์ เพราะเป็ น
วันหยุดพักผ่อนสามารถเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ อาจจะเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ หรื อแบบ 2 วัน 1 คืน
2.นักท่องเที่ยวแบบเทศกาล เป็ นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปตามเทศกาลต่างๆ
3.นักท่องเที่ยวแบบฤดูกาล เป็ นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในฤดูกาลต่างๆ ของประเทศไทย
Swarbrooke1999 (อ้างถึงใน เลิศพร ภาระกุล)นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวมีแรงจูงใจสาคัญๆ ที่ทา
ให้ คนเดิ น ทางออกแบ่ งเป็ น 6 ชนิ ด ดังนี้ 1.แรงจูงใจทางด้านสรี ระหรื อ ทางกายภาพ (Physical) ได้แ ก่ ความ
ต้องการพักผ่อนหย่อนใจจากความเหน็ดเหนื่อยจากการทางาน ความต้องการจะได้พกั ผ่อนเพราะต้องการหนี จาก
สภาพแวดล้อมที่จาเจ 2.แรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม (Cultural) ความสนใจที่จะได้สัมผัสวัฒนธรรมที่แปลกใหม่
ท าให้ เกิ ด การท่ อ งเที่ ยวเพื่ อ ชมบ้านเมื อ ง ได้เห็ น สถาปั ต ยกรรมที่ แ ปลกๆได้เห็ น วิ ถีชี วิต ที่ แปลกใหม่ 3.การ
ท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองอารมณ์ความรู ้สึกบางอย่าง (Emotion) นักท่องเที่ยวบางคนต้องการเห็นสิ่ งที่เป็ นอดีต สิ่ ง
ที่หาไม่ได้ในโลกปั จจุบนั บางคนชอบกลับไปใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมที่ต่างจากโลกปั จจุบนั นักท่องเที่ยวนี้เรี ยกได้ว่า
นักท่องเที่ ยวถวิลหาอดีต 4.การท่องเที่ยวเพื่อให้ได้มาซึ่ งสถานภาพ (Status) แรงจูงใจทางด้านนี้ คือ แรงจูงใจที่
อยากได้ชื่อว่าไปท่องเที่ยวแล้วมีหน้ามีตา มีคนพูดถึงหรื อชื่อชมเมื่อได้ทาสาเร็ จ 5.แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
(personal development) บางคนเดินทางเพื่อหาความรู ้และทักษะใหม่ๆ
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6. แรงจูงใจส่ วนบุคคล (Personal) เป็ นแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผลส่วนตัวของแต่ละบุคคล องค์ประกอบด้าน
คุณสมบัติ
(เลิศพร ภาระสกุล,2555) กล่าวว่า องค์ประกอบส่งผลต่อการตัดสิ นใจโดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
1.องค์ประกอบด้านคุณสมบัติต่างๆ ของนักท่องเที่ยว ได้แก่ คุณลักษณะด้านสังคม เศรษฐกิจ และด้านพฤติกรรม
2.องค์ประกอบด้านความรู ้เกี่ยวกับการเดินทาง ได้แก่ ความรู ้ที่มีเกี่ ยวกับโอกาสต่างๆที่ บุคคลสามารถเดิ นทาง
ท่องเที่ยวได้ เช่น ความรู ้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ และการเข้าถึงประเทศต่างๆ สิ่ งอานวยความสะดวก ภาพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว
3.องค์ประกอบด้านลักษณะของการเดินทาง ได้แก่ ระยะทางในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ระยะเวลาในการ
เดินทางท่องเที่ยว เวลาที่มีในการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว จานวนสมาชิกกลุ่ ม และแหล่งความ
สี่ ยงในแหล่งท่องเที่ยว
4.องค์ประกอบด้านทรัพยากรและคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ปริ มาณและ
คุณภาพของการบริ การ สภาพของสิ่ งแวดล้อม คุณลักษณะของประชากรในพื้นที่ และลักษณะทางการเมืองใน
ประเทศที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ข้ อมูลทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี
คาขวัญประจาจังหวัด
เมืองดอกบัวงาม แม่น้ าสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ทวยราษฎร์ใฝ่ ธรรม
งามล้ าเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรี ยค์ นดีศรี อุบล
จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นชื่อในเรื่ อง “ราชธานีแห่งอีสาน ดินแดนรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม” เพราะ
เนื่ องจากบริ เวณผาชะนะได ในเขตอุทยานแห่ งชาติผาแต้ม อาเภอโขงเจียม จะเป็ นจุดที่เห็นดวงอาทิตย์ข้ ึนก่อน
บริ เวณอื่นในประเทศไทยโดยจะเห็นดวงอาทิตย์ก่อนกรุ งเทพมหานคร ประมาณ 19 นาที
จังหวัดอุบลราชธานี มีพ้นื ที่ท้งั หมด 16,112 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 10 ล้านไร่ อยูห่ ่างจากกรุ งเทพมหานคร
ประมาณ 630 กิโลเมตร รายได้เฉลี่ยต่อหัว ต่อคน 56,032 บาท แบ่งการปกครองออกเป็ น 25 อาเภอ 216 ตาบล
2,699 หมู่บา้ น มีเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง และเทศบาลตาบล 54 แห่ง อาณาเขตติดต่อ
ทางทิศเหนือจะติดต่อกับ จังหวัดอานาจเจริ ญ,ทางทิศใต้จะติดต่อกับ ประเทศกัมพูชา,ทางทิศตะวันออกจะติดต่อ
กับ ประเทศลาว,ทางทิศตะวันตกจะติดต่อกับ จังหวัดยโสธรและจังหวัดศรี สะเกษ
เทศกาลและงานประเพณี
งานประเพณี แห่เทียนพรรษา (The Candle Festival) งานจะจัดขึ้นในช่วง เดือนกรกฎาคม “งานประเพณี
แห่ เทียนพรรษา” เป็ นประเพณี ทางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กาหนดจัดงานขึ้น
ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของทุกปี
งานประเพณี ไหลเรื อไฟ (Illuminated Boat Procession)งานจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม สถานที่จะจัด
ขึ้นสะพานรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี ในช่วงวันออกพรรษา (ประมาณเดือนตุลาคม)
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งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
รัตนาวดี คีรีวรรณ์ (2559) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิ งศาสนาของ
นักท่องเที่ ยวชาวไทยในจังหวัดสิ งห์บุรี การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ประชากรที่ ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยวในจังวหัสิงห์บุรี จานวน 184,089 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่
โดยวิ ธีก ารสุ่ ม ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ได้ก ลุ่ ม ตัวอย่าง จ านวน 400 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ในการศึ กษา คื อ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ลประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบเปรี ยบทียบเป็ นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่
ผลการศึกษาพบว่า (1) พฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมครอบครัว
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกราบไหว้สักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เคยมาท่องเที่ยว ประมาณ 2-3 ครั้ง และเห็นด้วยกับการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัด มี การแนะนาชักจูงให้เพื่ อน และคนรู ้ จกั มาท่องเที่ ยว ส่ วนใหญ่ มาเที่ ยว
วันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ลักษณะมาเช้า กลับเย็น หรื อท่องเที่ยว 1 วัน สาหรับนักท่องเที่ยวที่คา้ งคืนมักพักตามสถานที่
ทางวัดจัดให้ ส่ วนใหญ่ไม่ได้เช่าบูชาวัตถุมงคล (2) แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในจังหวัดสิ งห์บุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แรงจูงใจด้านสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านจิตวิทยาความเชื่อศาสนาด้านสถานภาพและเกียรติยศชื่อเสี ยง และสุ ดท้าย ด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ตามลาดับ

วิธีการดาเนินการวิจัย
จานวนประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นัก ท่อ งเที่ ยวชาวไทยที่ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ยวเมื องรอง จังหวัด
อุบลราชธานี เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แน่นอน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากร
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย จึงใช้สูตรของคอแครน (Cochran,1977 อ้างถึงในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2550)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิ จัยสร้ างขึ้ น จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยทาการศึกษาเชิงปริ มาณ เรื่ องพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเมือง
รอง กรณี ศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้เครื่ องมือการเก็บกลุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ นส่ วนที่ 1
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ถิ่นอาศัย
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดอุบลราชธานี เป็ น
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ โดยก่ อ นน าแบบสอบถามไปเก็บ ข้อ มู ล น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้ น ไปให้
ผูท้ รงคุณ วุฒิ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพความเที่ ยงตรงกับเนื้ อหา ( content validity) เพื่อพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ และเลือกข้อที่ค่าความสอดคล้องมีมากกว่า 0.05 และแบบสอบถาม
ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่าง จ านวน 30 คน สุ ด ท้าย
แบบสอบถามมาคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (∝ - coefficient )
ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.802
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ และพฤติ กรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ยวเมื องรอง จังหวัด
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อุ บ ลราชธานี ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยค านวณหาความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ (Percentage) การ
วิเคราะห์เชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics ) ใช้ทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิเคราะห์ทางสถิติ
CHI SQUARE ในการทดสอบ ความสัมพันธ์ลกั ษณะประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยว เพื่อทดสอบ
สมมติฐานโดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม
นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุ 31-45 ปี สถานภาพโสด มีระดับ
ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ พนักงานเอกชน มี รายได้20,001-30,000 บาท มี ถิ่นอาศัยปั จจุบันอยู่ภาคกลาง ซึ่ ง
สอดคล้องกับ นุ ชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์ (2558) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจ และพฤติ กรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย :
อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในอาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี เป็ นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชายโดยส่ วนใหญ่อายุ 31-40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พ
ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,001 บาท มีภูมิลาเนาอยูจ่ งั หวัดลพบุรี
ส่ วนที่ 2 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ านพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เดิ น ทางมา
ท่ องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อ มู ล พฤติ กรรมการท่ อ งเที่ ย วของนักท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรอง จังหวัด
อุบลราชธานี นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตอบแบบสอบถาม มีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว 1-7 วัน เหตุผลหลักกการ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยว ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อมีเวลาว่าง พาหนะที่ใช้
เดินทางท่องเที่ยว ใช้รถยนต์ส่วนตัว ระยะเวลาการท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ 3-4 วัน ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทาง
ท่องเที่ยว โบราณสถาน/วัด เช่น วัดพระธาตุหนองบัว ลักษณะการดินทางเป็ นครอบครัว ประเภทที่พกั ที่เลือกใช้
บริ การโรงแรม ค่ าใช้จ่ าย 5,001-20,000 บาท ความถี่ ในการเดิ น ทาง 1 ครั้ ง/ปี ซึ่ งสอดคล้อ งกับ (รั ต นาวดี
คีรีวรรณ์ ,2559) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิ งศาสนาของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
จังหวัดสิ งห์บุรี พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมครอบครัว
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกราบไหว้สักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เคยมาท่องเที่ยว ประมาณ 2-3 ครั้ง และเห็นด้วยกับการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัด มี การแนะนาชักจูงให้เพื่อน และคนรู ้จักมาท่องเที่ ยว ส่ วนใหญ่มาเที่ ยว
วันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ลักษณะมาเช้า กลับเย็น หรื อท่องเที่ยว 1 วัน สาหรับนักท่องเที่ยวที่คา้ งคืนมักพักตามสถานที่
ทางวัดจัดให้ ส่วนใหญ่ไม่ได้เช่าบูชาวัตถุมงคล
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัย
สมมติ ฐ านที่ 1 ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมของนักท่ องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่ องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
เพศ มี ความสัม พัน ธ์กับพฤติ กรรมการท่ องเที่ ยวของชาวไทย ระยะเวลาการท่ องเที่ ยวเมื องรอง,
ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว/ครั้ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ส่ วนวางแผนเดินทางท่องเที่ยว,เหตุผลการเดินทางท่องเที่ยว,ช่วงเวลาการเดินทางท่องเที่ยว, พาหนะใช้เดินทาง
ท่องเที่ ยว,ประเภทแหล่งท่ องเที่ ยวเมื องรอง,สานที่ พกั แรมในเมื องรอง,ความถี่ การเดิ นทางมาท่ องเที่ ยว ไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั
อายุ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ กรรมการท่ อ งเที่ ย วของชาวไทย การวางแผนเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ,
ช่วงเวลาการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง, พาหนะใช้เดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง ,ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง,
สถานที่พกั แรมในเมืองรอง, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว/ครั้ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนเหตุผลการเดินทางท่องเที่ยว,ระยะเวลาการท่องเที่ยว,ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง และความถี่การ
เดินทางมาท่องเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์กนั
สถานภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทย การวางแผนเดินทางท่องเที่ยว,
พาหนะใช้เดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง, ระยะเวลาการท่องเที่ยวเมืองรองประเภทแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง, ลักษณะ
การเดินทางท่องเที่ยว, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว/ครั้ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนเหตุผลการเดินทางท่องเที่ยว, ช่วงเวลาการเดินทางท่องเที่ยว, สถานที่พกั แรมในเมืองรอง, ความถี่การเดินทาง
มาท่องเที่ยว(1ครั้ง/ปี ) ไม่มีความสัมพันธ์กนั
ระดับ การศึ กษา มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ กรรมการท่ องเที่ ย วของชาวไทย การวางแผนเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว, พาหนะใช้เดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง, ระยะเวลาการท่องเที่ยวเมืองรอง, ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว,
สถาที่พกั แรมในเมืองรอง, ความถี่การเดินทางมาท่องเที่ยว (1 ครั้ง/ปี ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วน เหตุผลการเดินทางท่องเที่ยว, ช่วงเวลาการเดินทางท่องเที่ยว,ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง, ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางท่องเที่ยว/ครั้ง
อาชี พ มี ความสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ กรรมการท่ องเที่ ยวของชาวไทย การวางแผนเดิ น ทางท่ อ งเที่ ยว,
เหตุผลการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง, พาหนะใช้เดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง, ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง,
ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ ยว/ครั้ง, ความถี่การเดินทางมาท่องเที่ยว อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนช่วงเวลาการเดินทางท่องเที่ยว,ระยะเวลาการท่องเที่ยว,สถานที่พกั แรมในเมืองรอง ไม่มีความสัมพันธ์กนั
รายได้ มี ค วามสั มพัน ธ์กับ พฤติ กรรมการท่ องเที่ ยวของชาวไทย การวางแผนเดิ นทางท่ องเที่ ยว,
เหตุผลการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง, พาหนะการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง, ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง,
ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว/ครั้ง, ความถี่การเดินทางมาท่องเที่ยว(1 ครั้ง/ปี )
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
ส่ วนช่วงเวลาการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง, ระยะเวลาการท่องเที่ยวเมืองรอง, สถานที่พกั แรมในเมืองรอง ไม่
ความสัมพันธ์กนั
ถิ่นอาศัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทย การวางแผนเดินทางท่องเที่ ยว,
เหตุผลการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง, ช่วงเวลาการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง,พาหนะใช้เดินทางท่องเที่ยวเมือง
รอง, ระยะเวลาการท่องเที่ยวเมืองรอง, ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง, ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว, สถานที่
พักแรมในเมื องรองค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางท่องเที่ ยว/ครั้ ง, ความถี่การเดิ นทางมาท่องเที่ยว(1 ครั้ง/ปี ) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน สถานที่พกั แรมในเมืองรอง
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ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลสรุ ปการวิจยั ที่ ได้ทราบถึงพฤติ กรรมของกลุ่มตัวอย่างทาให้ทราบถึงแนวการพัฒ นา
แหล่งชุมชนในพื้นที่ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวให้รู้จกั การบริ หารการจัดการเพิ่มศักยภาพและการประชาสัมพันธ์ให้
พื้นที่ตนเองเป็ นที่สนใจกับนักท่องเที่ยว โดยผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะให้ผเู ้ กี่ยวเกี่ยวพัฒนาต่อไป ดังนี้
“โครงการพัฒนาแหล่งชุมชนให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อการพัฒนาศักยภาพ สร้างความรู ้ ความเข้าใจ ชุมชนที่มีการนาวิ ถี และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ตนเองมาพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมของชุมชน การบริ หารจัดการ การเพิ่มช่องทาง การสร้างรายได้ และขยาย
โอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน
3. เพื่อการสนับสนุนประชาสัมพันธ์ และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
4.เพื่อร่ วมกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามมิติวฒั นธรรมของชุมชนท้องถิ่น
ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ
1.เพื่อเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแต่ละปี เพิ่มขึ้น 10%
2.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 20%
พื่นที่จดั ทาโครงการ : พัฒนาและประชาสัมพันธ์ให้กบั ชุมชนเขมราฐ
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1.งานวิจัย เรื่ อ ง พฤติ กรรมของนักท่ อ งเที่ ยวชาวไทยที่ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ยวเมื อ งรอง จังหวัด
อุบลราชธานี ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณเพียงอย่างเดียว ดังนั้นในครั้งต่อไปอาจจะศึกษาเป็ นเชิงคุณภาพ
เพื่ อ เพิ่ มความสมบู ร ณ์ ให้ กับ การวิ จัย โดยการสื่ อ สารแบบปากต่อ ปากกับ นักท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ เดิ น ทางมา
ท่องเที่ยวเมืองรอง ต่อไป
2.ในการวิจัยครั้ งต่ อ ไปอาจจะใช้ตัว แปรเดิ ม ซ้ าในครั้ ง ต่อ ไป โดยให้ เก็ บ กลุ่ ม ตัวอย่างเป็ น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดอุบลราชธานี อาจจะใช้การสื่ อสาร ด้วยการ
เขียน หรื อการสนทนา เป็ นต้น เพื่อนาผลวิเคราะห์ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว
ในรู ปแบบใดบ้าง

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ ได้ดว้ ยดี โดยได้รับความอนุ เคราะห์จาก ดร.ชิ สากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ
อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้สละเวลาให้คาปรึ กษา ช่วยเหลือ แนะนาและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ อย่างเอาใจ
ใส่ ตั้งแต่เริ่ มต้นทาให้การศึกษาค้นคว้าอิสระสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ผูศ้ ึกษาจึงกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้
ณ โอกาสนี้ การดาเนินการวิจยั มิอาจสาเร็ จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่ วมมือจากคณาจารย์ที่ให้คาแนะนา คา
ติชม รวมถึงสถานที่ในการดาเนินการจัดทาวิจยั จนโครงการนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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