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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ
ของนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ และเพือ่ เปนแนวทางในการสงเสริมการทองเทีย่ วของจังหวัดกาฬสินธุท เ่ี หมาะสม
กับกลุมตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติ งานวิจัยนี้ ใชการเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ซึ่งเชิงปริมาณนั้นใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทาง
มาทองเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 323 คน และเชิงคุณภาพนั้นใชการสัมภาษณกึ่งโครงสราง
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวภายในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 7 บริษัท
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเทีย่ วจังหวัดกาฬสินธุข องนักทองเทีย่ ว
ชาวตางชาติ คือ ปจจัยดานราคาสินคา คาครองชีพที่ไมแพง ซึง่ นักทองเทีย่ วกลุม ดังกลาวมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมทางการทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีความพึงพอใจมากตอปจจัย
ดานราคาสินคาและบริการ ซึ่งสอดคลองกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยว
จังหวัดกาฬสินธุข า งตน นอกจากนัน้ นักทองเทีย่ วชาวตางชาติยงั มีความพึงพอใจมากตอปจจัยดานการตอนรับ
และความเปนกันเองของคนในทองถิน่ เชนกัน ดานแนวทางการสงเสริมการทองเทีย่ วของจังหวัดกาฬสินธุ
ใหเหมาะสมกับกลุม ตลาดนักทองเทีย่ วชาวตางชาตินน้ั จะตองประชาสัมพันธจงั หวัดกาฬสินธุผ า นสือ่ อินเตอรเน็ต
ใหมาก เพราะเปนสือ่ ที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติรูจักจังหวัดกาฬสินธุมากที่สุด และมีประสิทธิภาพ
ทีส่ ดุ ในทัศนคติของนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ นอกจากนัน้ จะตองเนนการสงเสริมตลาดนักทองเทีย่ วชาวนอรเวย
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ซึง่ เปนกลุม นักทองเทีย่ วยุโรปทีเ่ ดินทางเขามาทองเทีย่ วในจังหวัดกาฬสินธุม ากทีส่ ดุ และมีอตั ราสวนการเดินทาง
เขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกป
คําสําคัญ : นักทองเที่ยวชาวตางชาติ; ปจจัยทางการทองเที่ยว; ปจจัยที่มีอิทธิพล; สงเสริมการทองเที่ยว

Abstract
This research aims to study factors influencing international tourist decision making
to visit Kalasin Province and appropriate methods to promote Kalasin tourism to
international target tourists. Data collection was carried out by using both qualitative
and quantitative research methods. The questionnaire was conducted with international
tourists who visited Kalasin Province, totally 323 people and semi-structured
interview was conducted with tour operators in Kalasin Province, totally 7 companies.
The findings indicated factor influencing International tourist decision making to visit
Kalasin Province was inexpensive cost of living. Furthermore, International tourist
also satisfied in overall Kalasin tourism image especially very satisfied in tourism
products and services and hospitalities of local people. In terms of appropriate
methods to promote Kalasin tourism to international target tourists, Internet should
be made to promote Kalasin tourism because it was a channel that international
tourist recognized Kalasin Province and most effective media in their mind.
Moreover, emphasizing marketing promotion to Norwegian tourist was advantage
because the number of Norwegian tourist visited Thailand was increasing every year.
Keywords: International Tourist; Tourism Factors; Influencing Factors; Tourism Promotion

บทนํา
การทองเทีย่ วเปนอุตสาหกรรมทีส่ รางรายไดใหกบั ประเทศไทยและประเทศทัว่ โลกเปนอยางมาก ในปจจุบนั
มีการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวทั่วโลกกวา 1,000 ลานคน และจะเพิ่มขึ้นเปน 1,400 ลานคน
ในป 2020 จากการคาดการณขององคการการทองเที่ยวโลก (UNWTO, 2007) ดังนั้นอุตสาหกรรม
การท อ งเที่ ย วจึ ง เป น อุ ต สาหกรรมที่ เ ติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ งจากความต อ งการการเดิ น ทางท อ งเที่ ย ว
ของนักทองเที่ยวจํานวนมากทั่วโลก ดวยลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่การลงทุน
ดานการกอสรางนอย แตสามารถใชทรัพยากรที่มีอยู ในทองถิ่นเปนทุนในการสรางรายไดในทันที
ฉะนั้นประเทศไทยจึงเปนอีกเปาหมายหนึ่งทางการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวคาดหวังที่จะเดินทางเขามา
เปนจํานวนมาก ดวยสภาพความแตกตางและหลากหลายของทรัพยากรทางการทองเที่ยวในประเทศ
เชน ความหลากหลายของชนเผา ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
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และความมีนํ้าใจของคนไทย จึงเปนเอกลักษณและเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหเดินทางเขามา
เทีย่ วชม ศึกษา เรียนรู ทรัพยากรทางการทองเทีย่ วดังกลาวไดเปนอยางดี ความหลากหลายทางดานทรัพยากร
ทางการทองเทีย่ วของประเทศไทย ไดกระจายอยูในแตละภูมภิ าคทัว่ ประเทศ ไดแก ภาคเหนือมีความโดดเดน
ดานศิลปวัฒนธรรม ภูเขา ปาไม ภาคใตมีเสนหโดดเดนดานทะเล หาดทราย แนวปะการัง ภาคกลาง
มีความสวยงามของสถาปตยกรรม ศิลปกรรม จิตรกรรม ที่เปนมรดกลํ้าคา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอารยธรรมทีห่ ลากหลาย มากมายดวยชนเผา และจารีตประเพณี เปนตน ความหลากหลายของทรัพยากร
ทางการทองเที่ยวเหลานี้ ไดกระจายความตองการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวออกไปในแตละภูมภิ าค
แตละทองถิ่น ซึ่งเปนการสรางงาน การกระจายรายไดสูทองถิ่นอยางมหาศาล
จังหวัดกาฬสินธุเ ปนจังหวัดหนึง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีม่ คี วามหลากหลายของทรัพยากร
ทางการทองเทีย่ ว มีความโดดเดนดานวัฒนธรรม ความแตกตางและหลากหลายของชาติพนั ธุ มีธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ และยังมีสถานที่ทองเที่ยวสําคัญทางธรณีวิทยาที่สาํ คัญ แตทวาความหลากหลายของ
ปจจัยทางการทองเที่ยวที่มีอยู ในจังหวัดกลับสวนทางกับจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยว
ในจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิง่ นักทองเทีย่ วชาวตางชาติทเ่ี ดินทางมาเทีย่ วจังหวัดกาฬสินธุน น้ั มีจาํ นวนนอยมาก
เมื่อเทียบกับจังหวัดขางเคียงซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตรที่คลายคลึงกัน
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสถิตินักทองเที่ยวชาวตางชาติ (คน)
ป
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554

กาฬสินธุ
1,566
1,124

ขอนแกน
37,329
33,666

สารคาม
4,749
4,763

รอยเอ็ด
2,093
2,195

สกลนคร
2,509
2,532

ที่มา : กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2557
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ
มีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับจังหวัดขางเคียงที่มีลักษณะทางภูมิศาสตรการทองเที่ยวที่คลายคลึงกัน
และตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เขาพักโรงแรม เกสเฮาส และรีสอรท
ในจังหวัดกาฬสินธุมีจํานวนนอยมากเชนกันเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดขางเคียง
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสถิตินักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เขาพักโรงแรม เกสเฮาส รีสอรท (คน)
ป
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

กาฬสินธุ
661
742
656
180

ขอนแกน
2,4482
23,667
31,924
6,791

สารคาม
3,821
3,300
3,461
374

ที่มา : กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2557

รอยเอ็ด
1,632
1,509
2,424
853

สกลนคร
2,366
2,244
1,051
279
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การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวนั้นตองศึกษา
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความตองการ แบงเปนปจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีความสําคัญ
เหนือการตอบสนองของแตละบุคคลทีม่ วี ตั ถุและสถานการณทเ่ี กีย่ วของสัมพันธกนั สอดคลองกับปจจัยทีม่ ี
ความสําคัญตอพฤติกรรมของผูบริโภค คือปจจัยตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบริโภคของผูบริโภคทั้งทางตรงและทางออมกับผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อหรือไมซ้อื สินคาและบริการ
ไดแก วัฒนธรรม สังคม บุคคล และจิตวิทยาของผูบ ริโภค (พิมพพร, 2546) วีรยุทธ เกือ้ กิม้ (วีรยุทธ, 2547)
กลาววาปจจัยจูงใจทีเ่ กิดจากเหตุผล ปจจัยจูงใจทีเ่ กิดจากอารมณ และปจจัยจูงใจทีเ่ กิดจากการรับรูข า วสาร
ขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวลวนแลวแตมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
สุรญ
ั ญา ทรงหอม (สุรญ
ั ญา, 2554) กลาววานักทองเทีย่ วใหความสําคัญตอปจจัยในการทองเทีย่ วโดยรวม
และความสําคัญมากทีส่ ดุ 4 ดาน คือดานความปลอดภัย ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานสิง่ อํานวยความสะดวก
และดานความมีนา้ํ ใจของเจาบาน และความสําคัญทีร่ องลงมาคือ ดานความคุม คาเงิน และการคมนาคมขนสง
กีรติ ตระการศิริวานิช (กีรติ, 2555) ไดอธิบายในมุมมองที่แตกตางของปจจัยที่ทางการทองเที่ยวที่
นักทองเทีย่ วชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาวจีนทีต่ ดั สินใจเดินทางมาเทีย่ วประเทศไทยเพราะภาพลักษณทางการคา
แหลงขอมูลทางการคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวมากที่สุด และแหลงขอมูลที่ ไมหวังผล
ทางการคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวนอยที่สุด และชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
สามารถสรางความเขาใจระหวางนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี
ดานพฤติกรรมนักทองเที่ยว ไดศึกษาถึงการแสดงออกของนักทองเที่ยวแตละบุคคลที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการใชสนิ คาและบริการในอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว รวมทัง้ กระบวนการในการตัดสินใจทีม่ ผี ลตอการ
แสดงออก บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา (บุญเลิศ, 2555) ใหคาํ จํากัดความพฤติกรรมนักทองเทีย่ ววา เปนการกระทํา
ทุกอยางของนักทองเทีย่ ว ไมวา การกระทํานัน้ นักทองเทีย่ วจะรูต วั หรือไมรตู วั ก็ตาม และบุคคลอืน่ จะสังเกต
การกระทํานัน้ หรือไมกต็ าม เพือ่ มุง ตอบสนองความตองการสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ในสภาพการณใดสภาพการณหนึง่
โดยพฤติกรรมภายนอกของนักทองเที่ยว (Tourist’s Overt Behavior) เปนพฤติกรรมที่ผูอื่นสังเกตได
โดยอาศัยประสาทสัมผัส สวนพฤติกรรมภายในของนักทองเที่ยว (Tourist’s Covert Behavior)
เปนการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ภายในรางกาย รวมทัง้ ความรูส กึ นึกคิดและอารมณทถ่ี กู ควบคุมอยูภ ายใน
จะมีความสัมพันธกนั ซึง่ พฤติกรรมภายในจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอกของนักทองเทีย่ วในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวของไทยไมไดพึ่งรายไดจากนักทองเที่ยวชาวไทยเพียงอยางเดียว นักทองเที่ยวตางชาติก็เปน
แหลงรายไดสาํ คัญทีจ่ ะสรางความมัน่ คงใหกบั อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว ปจจัยหนึง่ ทีจ่ ะชวยดึงดูดนักทองเทีย่ ว
กลับมาเทีย่ วซํา้ อีกครัง้ คือ การสรางความประทับใจใหแกนกั ทองเทีย่ วดวยบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และผูใ หบริการ
จะตองมีความเขาใจและยอมรับถึงวัฒนธรรมที่แตกตางกันของนักทองเที่ยวแตละชาติ โดยไมยกเอา
วัฒนธรรมของตนเองเปนที่ตั้ง (สุวีรณัสญ, 2555)
ดานการศึกษาการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ ไดศึกษาถึงการสรางกิจกรรม
ทางการทองเที่ยวที่มีความพิเศษ สามารถกระตุน สรางแรงจูงใจทางการทองเที่ยว สินคาและบริการ
ทางการทองเที่ยว ซึ่งการสงเสริม (Promotion) นั้นเปนสวนผสมทางการตลาดที่สําคัญ เปนทฤษฎีที่
นักวิจัยยอมรับในวงกวาง นิศา ชัชกุล (นิศา, 2555) กลาววา การสงเสริมการตลาดหรือการจัดการสื่อสาร
ทางการตลาด เปนการสื่อสารระหวางผูผลิตและผูบริโภค โดยผูผลิตแจงขาวสารเกี่ยวกับสินคา ราคา

84 ปจจัยทางการทองเทีย่ วทีเ่ หมาะสมกับกลุม ตลาดนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ กรณีศกึ ษาจังหวัดกาฬสินธุ
สถานที่จัดจําหนาย ฯลฯ ถาผูบริโภครับรูใหความสนใจและเชื่อถือขาวสารนั้น ทําใหผูบริโภคตัดสินใจที่
จะซื้อสินคาไดงายขึ้น ซึ่งจะเปนแนวทางในการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุที่เหมาะสมกับ
กลุมตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ดังนั้น การจะสรางโอกาสเพื่อแบงสวนตลาดและดึงดูดนักทองเที่ยว
ใหเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุใหมากขึ้นนั้น จึงจําเปนจะตองศึกษาปจจัยทางทองเที่ยว
ที่เหมาะสมกับกลุมตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และ 2) เพื่อเปนแนวทาง
ในการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุที่เหมาะสมกับกลุมตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Research Method) ประกอบดวยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research Method) ซึง่ ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research Method) ใชการสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยประชากรที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้แบงเปนประชากรที่ ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่
เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ และประชากรที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก
ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชการคํานวณโดยการใชสูตรการหาขนาด
กลุมตัวอยาง กรณีไมทราบจํานวนประชากรของ W.G.cochran ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
ไดนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 323 คน ซึ่งผูวิจัยไดเก็บ
ขอมูลนักทองเที่ยวกลุมดังกลาว ระหวางเดือนเมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
ซึ่งเปนการสุมตัวอยางการวิจัยบนพื้นฐานของความตองการสัมภาษณคนที่มีความเกี่ยวของกับคําถาม
ของงานวิจัยหรือมีความรูความสามารถตอบคําถามงานวิจัยได ผูวิจัยไดเลือกประชากรซึ่งเปนเจาของ
หรือตัวแทนผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุทั้งหมด จํานวน 7 บริษัท ตามจํานวน
บริษทั จัดนําเทีย่ วที่ไดขน้ึ ทะเบียนกับสํานักงานธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
งานวิจัยนี้ไดใชเครื่องมือในการวิจัยแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1) แบบสอบถามใชในการไดมาซึ่งขอมูลลักษณะของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย พฤติกรรม
นักทองเที่ยว ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ และการสงเสริม
การทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ
2) การสัมภาษณกึ่งโครงสรางนํามาใชเพื่อสัมภาษณเจาของหรือตัวแทนผูประกอบการ
ธุรกิจนําเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งการสัมภาษณนั้นผูวิจัยไดเตรียมแบบสัมภาษณที่เกี่ยวของกับ
ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางมาท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ แ ละแนวทางในการส ง เสริ ม
การทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุที่เหมาะสมกับกลุมตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
1) สถิติที่ใชหาคุณภาพเครื่องมือ ใชสถิติเพื่อการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถาม ดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) สําหรับ
การหาคาอํานาจจําแนกใช Item - Total Correlation
2) สถิติพื้นฐานใชการหาคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับขอมูลทั่วไป
ของตัวอยาง นําเสนอขอมูลดวยคาความถี่ รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) สถิติทดสอบสมมติฐานใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสถิติ t - test และ
วิเคราะหหาความแตกตางของคากลางระหวางประชากรโดยการวิเคราะหผานคาความแปรปรวนใชสถิติ
Analysis of Variance (ANOVA)

ผลการวิจัย
ผลการเก็บแบบสอบถามนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ลักษณะเฉพาะของนักทองเที่ยว พบวานักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัด
กาฬสินธุสวนใหญ คือ เพศชาย คิดเปนรอยละ 58.80 ที่เหลือคือเพศหญิง คิดเปนรอยละ 41.20
สวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 29 ป คิดเปนรอยละ 34.10 รองลงมาคือ อายุระหวาง 30 - 39 ป และ
อายุเกิน 60 ป มีอัตราสวนที่เทา ๆ กัน คิดเปนรอยละ 16.70 ที่เหลือคืออายุตํ่ากวา 20 ป อายุระหวาง
40 - 49 ป และ 50 - 59 ป รวมกันคิดเปนรอยละ 32.50 นักทองเที่ยวสวนใหญสมรสแลว คิดเปนรอยละ
54.80 รองลงมาคือ กลุมโสด คิดเปนรอยละ 41.50 และหยาราง คิดเปนรอยละ 3.70 นับถือศาสนาคริสต
เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 47 รองลงมาคือกลุมนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 44.80 และ
ศาสนาอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 8.20 การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 64.10
รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาหรือตํ่ากวา คิดเปนรอยละ 22.30 และระดับปริญญาโทหรือสูงกวา
คิดเปนรอยละ 13.60 นักทองเที่ยวสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 51.10 รองลงมาคือ
ลูกจาง คิดเปนรอยละ 16.7 ใกลเคียงกับกลุมนักศึกษา คิดเปนรอยละ 14.90 และประกอบธุรกิจสวนตัว
คิดเปนรอยละ 12.40 นักทองเทีย่ วชาวตางชาติทเ่ี ดินทางมาทองเทีย่ วจังหวัดกาฬสินธุส ว นใหญเปนชาวนอรเวย
(Norwegian) คิดเปนรอยละ 14.50 รองลงมาคือ ชาวเวียดนาม (Vietnamese) คิดเปนรอยละ 11
และชาวญีป่ นุ (Japanese) คิดเปนรอยละ 8.50 ใกลเคียงกับชาวอเมริกา (American) คิดเปนรอยละ 8.25
พฤติกรรมนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญเดินทางมาเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ
เปนครั้งแรก คิดเปนรอยละ 76.50 นอกจากนั้นกลับมาเที่ยวอีกครั้ง คิดเปนรอยละ 23.50 สวนใหญ
รูจักจังหวัดกาฬสินธุจากเพื่อน คิดเปนรอยละ 55.40 รองลงมาคือ รูจักจากครอบครัวและญาติ
คิดเปนรอยละ 22.90 ใกลเคียงกับการรูจักจากนิตยสารและเอกสารการทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 18.60
สวนใหญนักทองเที่ยวใชเวลาทองเที่ยวอยูในจังหวัดกาฬสินธุ 4 - 7 วัน คิดเปนรอยละ 40.60 รองลงมา
คือ 1 วัน คิดเปนรอยละ 27.90 สวนใหญพักแรมอยูในจังหวัดกาฬสินธุ คิดเปนรอยละ 74 นอกจากนั้น
เดินทางตอไปตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 26 นักทองเที่ยวสวนใหญใชจายเงินตอวันตํ่ากวา 1,000 บาท
คิดเปนรอยละ 41.80 รองลงมาคือวันละ 1,001 - 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.10 และนิยมซื้อสินคาของ

86 ปจจัยทางการทองเทีย่ วทีเ่ หมาะสมกับกลุม ตลาดนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ กรณีศกึ ษาจังหวัดกาฬสินธุ
ที่ระลึกจําพวกสินคากลุมผาทองถิ่น ผาไหม เสื่อ หมอน คิดเปนรอยละ 50.20 ซึ่งมีปริมาณใกลเคียงกับ
สินคากลุมหัตถกรรมพื้นบาน จักสาน ทํามือ คิดเปนรอยละ 46.20 ดานพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว
ในสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
นิยมเดินทางไปทองเที่ยวมากที่สุด คือ เขื่อนลําปาว คิดเปนรอยละ 97 รองลงมาคือ สวนสะออนคิดเปน
รอยละ 5.60 แหลงทองเที่ยวทางธรณีวิทยาที่นักทองเที่ยวชาวตางชาตินิยมเดินทางไปทองเที่ยวมากที่สุด
คือ พิพิธภัณฑสิรินธรคิดเปนรอยละ 94.40 นอกจากนั้นคือ รอยเทาไดโนเสาร วนอุทยานภูแฝกคิดเปน
รอยละ 2.50 แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่นักทองเที่ยวชาวตางชาตินิยมเดินทางไปทองเที่ยวมากที่สุด
คือ พุทธสถานภูสิงหคิดเปนรอยละ 43.70 ใกลเคียงกับวัดพุธนิมิตร ภูคาว คิดเปนรอยละ 41.80 และ
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่นักทองเที่ยวชาวตางชาตินิยมเดินทางไปทองเที่ยวมากที่สุด คือ
เมืองฟาแดดสูงยางคิดเปนรอยละ 16.40 ใกลเคียงกับพระธาตุยาคูคิดเปนรอยละ 15.80
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุของนักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญ คือ ราคาสินคา
คาครองชีพไมแพง คิดเปนรอยละ 32.50 รองลงมาคือ แหลงทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 22.30 และ
การโฆษณาประชาสัมพันธและสิง่ อํานวยความสะดวกทีม่ คี า รอยละเทากันที่ 14.90 นอกจากนีน้ กั ทองเทีย่ ว
ชาวตางชาติยังมีความพึงพอใจภาพรวมทางการทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุอยู ในระดับพึงพอใจ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.33 และผลรายขอพบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีระดับความพึงพอใจตอปจจัย
ดานราคาสินคาและบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก มีคา เฉลีย่ เทากับ 1.77 รองลงมาคือ ไดรบั การตอนรับ
และความเปนกันเองจากคนในทองถิน่ มีคา เฉลีย่ เทากับ 1.68 นอกจากนัน้ นักทองเทีย่ วมีความพึงพอใจ
อยู ในระดับความพึงพอใจ ไดแก ปจจัยดานการสื่อสารกับคนทองถิ่นมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.57 อาหาร
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.20 ที่พัก (โรงแรม รีสอรท เกสเฮาส อพารตเมนต) มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.14 สินคา
ของทีร่ ะลึกมีคา เฉลีย่ เทากับ 2.11 โครงสรางพืน้ ฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกทีเ่ หมาะสมตอการทองเทีย่ ว
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.09 ความปลอดภัยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.09 และสถานที่ทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.96
และมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ไดแก ปจจัยดานการโฆษณาประชาสัมพันธการทองเทีย่ วใหเปนทีร่ จู กั
ในวงกวางมีคา เฉลีย่ เทากับ 3.11 ศูนยขอ มูลการทองเทีย่ วสาธารณะ มัคคุเทศกนาํ เทีย่ วมีคา เฉลีย่ เทากับ 2.71
ปายสัญลักษณแหลงทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.51 บริษัททัวรมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.39
การสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยว
ในจังหวัดกาฬสินธุสวนใหญ ไมเคยไดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธดานทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุใน
ประเทศที่ตนอยู คิดเปนรอยละ 73.20 นอกจากนั้นไดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 26.80
โดยนั ก ท อ งเที่ ย วส ว นใหญ ไ ด รั บ สื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ ด า นการท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ใ น
ตางประเทศผานสือ่ อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 39.20 เทากับการรูจ กั ผานปายประชาสัมพันธ รองลงมาคือ
รูจ กั ผานโทรทัศนคดิ เปนรอยละ 16 และงานแสดงสินคาทางการทองเทีย่ วคิดเปนรอยละ 5.60 ตามลําดับ
ในประเทศไทยนักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญ ไมเคยไดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธดานทองเที่ยว
จังหวัดกาฬสินธุในประเทศไทย คิดเปนรอยละ 65.3 นอกจากนั้นไดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ คิดเปน
รอยละ 34.70 และนักทองเที่ยวสวนใหญไดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวจังหวักาฬสินธุ
ในประเทศไทยผานสื่อโบรชัวรคิดเปนรอยละ 28.20 รองลงมาคือ อินเตอรเน็ตคิดเปนรอยละ 24.10
และงานแสดงสินคาทางการทองเที่ยวคิดเปนรอยละ 16.40 นักทองเที่ยวสวนใหญมีความเห็นวา
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สื่อโฆษณาประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพในทัศนะของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ คือ
อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 37.30 รองลงมาคือ งานแสดงสินคาทางการทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 19
และนิตยสารคิดเปนรอยละ 15.30 และสถานทีท่ อ งเทีย่ วใหมทน่ี กั ทองเทีย่ วชาวตางชาติแนะนําใหสรางขึน้
ในจังหวัดกาฬสินธุ คือ สวนนํ้าคิดเปนรอยละ 16.10 รองลงมาคือ หางสรรพสินคาคิดเปนรอยละ 13.50
และพิพิธภัณฑพื้นบานคิดเปนรอยละ 12.40 ตามลําดับ
การสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุนั้น ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ
กึ่งโครงสรางกับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา จํานวน 7 บริษทั โดยผูว จิ ยั ใชแบบสัมภาษณในการสัมภาษณ
เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ข อ มู ล ที่ ต รงประเด็ น และสามารถตอบวั ต ถุ ป ระสงค ง านวิ จั ย ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึ่งผลจากการสัมภาษณมีดังนี้ ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวทั้งหมดใหบริการจัดนําเที่ยวแบบ Domestic
Tourism กลาวคือ พานักทองเที่ยวชาวไทยทองเที่ยวเฉพาะภายในประเทศ และแบบ Outbound
Tourism กลาวคือ พานักทองเทีย่ วชาวไทยออกไปทองเทีย่ วยังตางประเทศ โดยการใหบริการจัดนําเทีย่ ว
ของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวภายในจังหวัดกาฬสินธุนั้น สวนใหญแลวสถานที่ทองเที่ยวที่จัดนําเที่ยว
ไมไดอยูในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ แตจะเปนการพานักทองเทีย่ วทีพ่ าํ นักอาศัยอยูในจังหวัดกาฬสินธุอ อกไปเทีย่ ว
ยังตางจังหวัดหรือตางประเทศ ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวไมมีสื่อโฆษณาประชาสัมพันธภาษาอังกฤษ
หรือภาษาตางประเทศใด ที่ใชประชาสัมพันธบริษทั หรือแมแตประชาสัมพันธการทองเทีย่ วจังหวัดกาฬสินธุ
มีบางเพียงแคโบรชัวรประชาสัมพันธของบริษัททัวรอื่นที่เปนเครือขาย แตก็เปนขอมูลประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวในพื้นที่อื่น ไมใชจังหวัดกาฬสินธุ หรือแมแตที่มีเปนภาษาไทยก็เปนโปรแกรมทัวรที่เปน
ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวที่อื่น ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งไมมีโปรแกรมทัวรที่เปนของจังหวัด
กาฬสินธุ ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญมีแผนที่จะขยายกลุมลูกคามายังกลุมนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียน แตทวาการมีขอจํากัดดานบุคลากรที่มีความสามารถ
ดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ เชน พนักงานในบริษัทหรือมัคคุเทศกนําเที่ยวที่อยูในพื้นที่ จึงไมสามารถ
ดําเนินการได ประกอบกับกลุมตลาดนักทองเที่ยวชาวไทยในปจจุบันนิยมเดินทางทองเที่ยวมากขึ้น
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศทําใหยงั ไมจาํ เปนทีจ่ ะขยายกลุม ตลาดในตอนนี้ สถานทีท่ อ งเทีย่ วของจังหวัด
ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดในมุมมองของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว คือ พิพิธภัณฑสิรินธร
วัดพุทธนิมิต พุทธสถานภูสิงห เขื่อนลําปาว และพระธาตุยาคู แตทวาผูประกอบการสวนใหญใหขอมูล
ตรงกันวา สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวนั้นยังไมมีความนาสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ใหเดินทางมาทองเทีย่ วจังหวัดกาฬสินธุไดเปนจํานวนมาก หากจะมีเพียงจํานวนนอยทีช่ น่ื ชอบการทองเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมเทานั้น ในทัศนของผูประกอบการสาเหตุที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยว
ในจังหวัดกาฬสินธุจํานวนนอยนาจะมาจากสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้
1) สถานที่ทองเที่ยวไมนาสนใจ ไมสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได
2) กิจกรรมทางการทองเที่ยวมีนอย จึงทําใหดึงดูดนักทองเที่ยวไดเฉพาะกลุม
3) ไม มี ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วในพื้ น ที่ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ที่ ใ ห บ ริ ก ารจั ด นํ า เที่ ย ว
แบบ Inbound Tourism คือ พานักทองเที่ยวชาวตางชาติมาทองเที่ยวในประเทศไทย
4) ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการโฆษณาประชาสัมพันธจังหวัดกาฬสินธุใหเปนที่รูจัก
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

88 ปจจัยทางการทองเทีย่ วทีเ่ หมาะสมกับกลุม ตลาดนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ กรณีศกึ ษาจังหวัดกาฬสินธุ
5) ขาดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อรองรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เชน ปายบอกทาง
ปายประชาสัมพันธ หรือศูนยขอมูลการทองเที่ยว และปจจัยดานการทองเที่ยวใดที่จังหวัดกาฬสินธุ
ควรพัฒนาเพื่อรองรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวใหความสําคัญในแตละปจจัยแตกตางกัน ซึ่งครอบคลุมประเด็น
สําคัญดังนี้
1) ปจจัยดานสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเทีย่ ว โดยผูป ระกอบการสวนใหญมองวา
ปจจุบันนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวมากขึ้น จึงจําเปนจะตองใหเกิดความสะดวก
ตอคนเหลานี้ใหมาก เชน ระบบขนสงสาธารณะที่สามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดงาย ปายโฆษณา
ประชาสัมพันธที่เปนภาษาอังกฤษสามารถใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขาใจงาย ปายอธิบายขอมูล
แหลงทองเที่ยวภาษาอังกฤษที่งายตอการศึกษาดวยตนเอง
2) ปจจัยดานบุคลากรทางการทองเทีย่ ว เมือ่ มีนกั ทองเทีย่ วชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเทีย่ ว
ในจังหวัดกาฬสินธุมากขึ้นก็ควรจะมีมัคคุเทศกภาษาอังกฤษที่คอยใหบริการนําเที่ยว หรือ การพัฒนา
ภาษาอังกฤษใหกับผูประกอบการหรือผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เพื่อรองรับนักทองเที่ยวกลุมนี้
3) ปจจัยดานบริษทั ทัวร อยากใหมบี ริษทั ทัวรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุท ่ใี หบริการจัดนําเทีย่ ว
ใหแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยใหมีโปรแกรมทองเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุเปนหลัก
4) ปจจัยดานการโฆษณาประชาสัมพันธ อยากใหหนวยงานภาครัฐชวยโฆษณาประชาสัมพันธ
จังหวัดกาฬสินธุดานการทองเที่ยวใหเปนที่รูจักมากกวานี้ โดยเฉพาะโฆษณาประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก
ของชาวตางชาติ
5) ปจจัยดานสถานทีท่ อ งเทีย่ ว อยากใหมกี จิ กรรมทางการทองเทีย่ วทีห่ ลากหลายโดยการสราง
สถานทีท่ อ งเทีย่ วขึน้ มาใหมเพือ่ ดึงดูดนักทองเทีย่ วหลากหลายกลุม ไมใชเพียงกลุม ทีส่ นใจดานวัฒนธรรมเทานัน้

การอภิปรายผล
ดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเทีย่ วจังหวัดกาฬสินธุข องนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ
คือ “ปจจัยดานราคาสินคา คาครองชีพที่ไมแพง” สงผลใหการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัด
กาฬสินธุเปนเรื่องที่งายขึ้น ความคุมคา เงินนับไดวาเปนปจจัยสําคัญทางการทองเที่ยวโดยรวม
(สุรัญญา, 2554) ความคุมคาเปนปจจัยสําคัญที่นักทองเที่ยวคํานึงถึงเปนอันดับตน ๆ โดยนักทองเที่ยว
สวนใหญจะสืบคนขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวทางอินเตอรเน็ตแลวนํามาเปรียบเทียบดานราคา
และการสงเสริมการขาย การคนหาสถานทีท่ อ งเทีย่ วใหม ๆ ทีม่ ขี อ ไดเปรียบในเรือ่ งอัตราแลกเปลีย่ นมากขึน้
และปจจัยอื่นรองลงมาคือ “ปจจัยดานแหลงทองเที่ยว” กลาวคือ นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว
จังหวัดกาฬสินธุ เพราะอยากมาเทีย่ วชมสถานทีท่ อ งเทีย่ วของจังหวัดกาฬสินธุแ ละสัมผัสวิถชี วี ติ ความเปนอยู
ของคนในทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ เนื่องจากภาพลักษณทางการทองเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด
เปนการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม จึงเปนปจจัยรองทีม่ คี วามสําคัญตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยว
ดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอปจจัยดานการทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ พบวา
นักทองเทีย่ วชาวตางชาติมคี วามพึงพอใจภาพรวมทางการทองเทีย่ วของจังหวัดกาฬสินธุ โดยเฉพาะอยางยิง่
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มีความพึงพอใจมากตอปจจัยดาน “ราคาสินคาและบริการ” ซึง่ สอดคลองกับปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจ
เดินทางมาทองเทีย่ วจังหวัดกาฬสินธุข องนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ คือ “ปจจัยดานราคาสินคา คาครองชีพ
ที่ไมแพง” ขางตน จะเห็นไดวา ความคุม คาเปนปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอนักทองเทีย่ วชาวตางชาติไมตา งจากคนไทย
การที่จังหวัดกาฬสินธุมีอัตราคาครองชีพที่ไมสูง ถือเปนขอดีที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ใหเดินทางเขามาทองเทีย่ วจังหวัดกาฬสินธุได นอกจากนัน้ แลวนักทองเทีย่ วชาวตางชาติยงั มีความพึงพอใจมาก
ตอปจจัยดาน “การตอนรับและความเปนกันเองจากคนในทองถิ่น” ซึ่งสอดคลองกับปจจัยดานราคา
สินคาและบริการขางตน เนือ่ งจากคนทองถิน่ จังหวัดกาฬสินธุน น้ั เปนคนมีนา้ํ ใจไมตรี นิยมตอนรับขับสู
แขกเหรื่อญาติมิตรเปนอยางดี เมื่อมีนักทองเที่ยวโดยเฉพาะชาวตางชาติดวยแลว ยิ่งตอนรับขับสูดวย
ความเปนกันเองเปรียบเสมือนการมอบการบริการที่ดีที่สุดใหกับแขกผูมาเยือน ซึ่งสอดคลองกับ พิมพพร
ยิ่งยง (พิมพพร, 2546) กลาววา ปจจัยที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมของผูบริโภค คือปจจัยตาง ๆ
ที่ ส ง ผลกระทบต อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการบริ โ ภคของผู บ ริ โ ภคทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มกั บ
ผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อสินคาและบริการ ไดแก วัฒนธรรม สังคม บุคคล และจิตวิทยาของ
ผูบริโภคนั่นเอง
เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตางเพศที่มีตอปจจัยดานการทองเที่ยวของ
จังหวัดกาฬสินธุพ บวา ทัง้ นักทองเทีย่ วเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในภาพรวมทางการทองเทีย่ ว
ของจังหวัดกาฬสินธุอ ยางไมมคี วามแตกตางกัน นัน่ หมายความวา จังหวัดกาฬสินธุม ปี จ จัยทางการทองเทีย่ ว
โดยภาพรวมเหมาะสมกับนักทองเทีย่ วชาวตางชาติทง้ั เพศชายและเพศหญิง และเมือ่ การเปรียบเทียบความตาง
ของอายุที่มีผลตอความพึงพอใจในปจจัยดานการทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุพบวา กลุมอายุมากกวา
60 ป มีความพึงพอใจในสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุมากกวากลุมอายุอื่น นั่นหมายความวา
กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีอายุมากกวา 60 ป มีความพึงพอใจกับสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัด
กาฬสินธุที่เนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สอดคลองกับขอมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในสินคา
ของที่ระลึกของจังหวัดกาฬสินธุพบวา กลุมอายุมากกวา 60 ป มีความพึงพอใจในสินคาของที่ระลึกของ
จังหวัดกาฬสินธุมากกวากลุมอายุอื่น นั่นหมายความวา สินคาของที่ระลึกของจังหวัดกาฬสินธุนั้นมี
ความเหมาะสมและถูกใจกลุมนักทองเที่ยวสูงอายุมากกวากลุมที่มีอายุนอย นอกจากนี้ กลุมนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติสูงอายุ ไดแก กลุมอายุ 50 - 59 ป และกลุมอายุมากกวา 60 ป ยังมีความพึงพอใจโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของจังหวัดกาฬสินธุมากกวากลุมอายุอื่น กลาวคือ โครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกของจังหวัดกาฬสินธุในปจจุบันสามารถรองรับและตอบสนองความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติกลุมสูงอายุได และเชนกันกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีอายุมากกวา
60 ป มีความพอใจกับปจจัยดานความปลอดภัยของจังหวัดกาฬสินธุ กลาวคือ นักทองเที่ยวกลุมสูงอายุ
มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของจังหวัดกาฬสินธุหากตองเดินทางมาทองเที่ยว เพราะในการตัดสินใจ
เลือกจุดหมายการเดินทางทองเที่ยว นักทองเที่ยวจะคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินเปน
ประการสําคัญ (วีรยุทธ, 2547)
จากการอภิปรายผลขางตนจะเห็นไดชัดเจนวา ปจจัยทางการทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุมี
อิทธิพลตอนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมนักทองเที่ยวสูงอายุ ซึ่งมีความสอดคลอง
กับบริบทของจังหวัดกาฬสินธุที่มีความโดดเดนดานวัฒนธรรม มีความสงบ ผูคนมีนํ้าใจและมีมิตรไมตรี
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน และมีความเรียบงายในการดําเนินชีวิต

90 ปจจัยทางการทองเทีย่ วทีเ่ หมาะสมกับกลุม ตลาดนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ กรณีศกึ ษาจังหวัดกาฬสินธุ
ดานแนวทางในการสงเสริมการทองเทีย่ วของจังหวัดกาฬสินธุท เ่ี หมาะสมกับกลุม ตลาดนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ
จากผลการวิจัยลักษณะนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ พบวา
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุสวนใหญเปนชาวนอรเวย (Norwegian)
กลาวคือ นักทองเที่ยวชาวนอรเวยมีความสนใจเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุเปนจํานวน
มากทีส่ ดุ ซึง่ เปนกลุม นักทองเทีย่ วยุโรปทีม่ อี ตั ราสวนการเดินทางเขามาทองเทีย่ วในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ทุกป
ดังตารางที่ 3 โดยนักทองเที่ยวกลุมนี้อาจมีความชื่นชอบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งหนวยงาน
ผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจังหวัดสามารถเจาะกลุมตลาดนักทองเที่ยวกลุมนี้ โดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ ไปยังประเทศดังกลาวไดหลากหลายสื่อ เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวกลุมนี้ใหมากขึ้น
นอกจากนั้น เรายังตองโฆษณาประชาสัมพันธไปยังประเทศเวียดนามและญี่ปุน ซึ่งเปนกลุมประเทศที่มี
นักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุเปนจํานวนมากรองลงมา
ตารางที่ 3 จํานวนนักทองเที่ยวชาวนอรเวยที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2556
ประเทศ
นอรเวย

2553
132,108

2554
136,931

2555
148,796

2556
155,198

ที่มา : กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2557
จากผลการวิจยั การสงเสริมการทองเทีย่ วจังหวัดกาฬสินธุพ บวา นักทองเทีย่ วชาวตางชาติทเ่ี ดินทาง
เขามาทองเทีย่ วในจังหวัดกาฬสินธุส ว นใหญรจู กั จังหวัดกาฬสินธุผ า นสือ่ “อินเตอรเน็ต” กลาวคือ อินเตอรเน็ต
เปนสื่อสําคัญที่ชวยประชาสัมพันธจังหวัดกาฬสินธุ ใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั่วโลก
เปนอยางดี และเปนสือ่ ที่ใชในการทําการตลาดโดยตรง ลูกคาสามารถสืบคนขอมูลและติดตอประสานงานไดงา ย
และในขณะทีอ่ ยูในประเทศไทย นักทองเทีย่ วชาวตางชาติมกั ไดรบั สือ่ โฆษณาประชาสัมพันธจงั หวัดกาฬสินธุ
ผานสื่อ “โบรชัวร” กลาวคือ ตลอดชวงเวลาที่นักทองเที่ยวกลุมนี้อาศัยอยูในประเทศไทย โบรชัวรเกี่ยวกับ
จังหวัดกาฬสินธุเปนสื่อที่ไดรับมากที่สุด อาจเปนเพราะเปนสื่อที่นําเอาขอมูลสําคัญของจังหวัดมายอไว
ในกระดาษแผนเดียว ผลิตงาย ราคาถูก และสามารถหยิบพกพาติดตัวไปไดงาย จึงทําใหนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติสวนใหญนิยมที่จะศึกษาจังหวัดกาฬสินธุผานแผนพับขนาดกะทัดรัดเหลานี้ อยางไรก็ตาม
ในทัศนคติของนักทองเทีย่ วชาวตางชาตินน้ั คิดวา “อินเตอรเน็ต” เปนสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ “งานแสดงสินคาทางการทองเทีย่ ว” และ “นิตยสารทางการทองเทีย่ ว” ตามลําดับ
ซึ่งก็สอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวขางตนที่รูจักจังหวัดกาฬสินธุผานสื่ออินเตอรเน็ตมากที่สุด
นอกจากนั้นสถานที่ทองเที่ยวใหมท่นี ักทองเที่ยวชาวตางชาติแนะนําใหสรางขึ้นในจังหวัดกาฬสินธุ
คือ สวนนํ้า รองลงมาคือ หางสรรพสินคา และพิพิธภัณฑพื้นบาน ซึ่งสถานที่ทองเที่ยวดังกลาว สามารถ
สะทอนถึงความตองการทางการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่อยากใหเกิดขึ้นในจังหวัด
กาฬสินธุ เพื่อจะเปนอีกชองทางหนึ่งในการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด ตอบสนองความตองการ
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
จังหวัดมากยิ่งขึ้น
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บทสรุปและขอเสนอแนะ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ คือ
ปจจัยดานราคาสินคา คาครองชีพที่ไมแพง ซึ่งนักทองเที่ยวกลุมดังกลาวมีความพึงพอใจในภาพรวม
ทางการทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีความพึงพอใจมากตอปจจัยดานราคาสินคา
และบริการ ซึง่ สอดคลองกับปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเทีย่ วจังหวัดกาฬสินธุข า งตน
นอกจากนัน้ นักทองเทีย่ วชาวตางชาติยงั มีความพึงพอใจมากตอปจจัยดานการตอนรับและความเปนกันเอง
ของคนในทองถิ่นเชนกัน ดานแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุใหเหมาะสมกับ
กลุมตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาตินั้น จะตองประชาสัมพันธจังหวัดกาฬสินธุผานสื่ออินเตอรเน็ตใหมาก
เพราะเปนสื่อที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติรูจักจังหวัดกาฬสินธุมากที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุดใน
ทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ นอกจากนั้นจะตองเนนการสงเสริมตลาดนักทองเที่ยวชาวนอรเวย
ซึ่งเปนกลุมนักทองเที่ยวยุโรปที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุมากที่สุด และมีอัตราสวน
การเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกป
หนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยว สามารถนําผลการวิจัยปจจัยทางทองเที่ยว
ทีเ่ หมาะสมกับกลุม ตลาดนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ ซึง่ ไดแก “ปจจัยดานราคาสินคา คาครองชีพที่ไมแพง”
หรือปจจัยดานความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วทีม่ คี วามพึงพอใจมากตอปจจัยดาน “ราคาสินคาและบริการ”
นํามาเปนแผนกลยุทธในการพัฒนาการทองเทีย่ วของจังหวัดกาฬสินธุ เพือ่ สงเสริมและกระตุน การทองเทีย่ ว
ของจังหวัดไดตรงจุด และนํามาเปนจุดขายในการโฆษณาประชาสัมพันธจงั หวัดไดอยางตรงใจกลุม เปาหมาย
ตลอดจนผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร และหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยว สามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปสรางจุดขายทางการตลาด และสามารถพัฒนาสินคาและ
บริการไดตรงกับกลุมตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาเปนอยางสูงจาก รองศาสตราจารยสายตา
บุญโฉม คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม และผูชวยศาสตราจารยอําภาศรี พอคา หัวหนาสาขาวิชาการตลาด
คณะเทคโนโลยีสงั คม ผูท รงคุณวุฒิ ทีก่ รุณาใหคาํ ปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ
ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ไดใหทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2557 ในครั้งนี้ หวังเปน
อยางยิ่งวา งานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนไมมากก็นอยตอผูที่มีความสนใจ นําไปศึกษาหาความรูและ
พัฒนาตอยอด อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาจังหวัด และประเทศชาติสืบไป
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