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บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของสวนสัตว์ขอนแก่น อ าเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพด้านการคมนาคม ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านที่พักอาศัยและด้านการจัดกิจกรรมของสวนสัตว์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่น จ านวน 332 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แล้วน า ไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พึงพอใจ และเห็นว่าสวนสัตว์มีศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยรวมมีสภาพการด าเนินการอยู่ในระดับที่ดี แต่ก็ยังมีข้อเสนอแนะที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านการคมนาคม เส้นทางการคมนาคมมีความสะดวกสบาย มีป้ายบอกเส้นทางชัดเจนเข้าใจง่ายชัดเจนดี มีรถ
โดยสาร หรือรถรับจ้างเพียงพอ ข้อเสนอแนะควรปรับปรุงถนนบางจุด เพราะถนนขรุขระ และสภาพถนนแคบ  
 2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สวนสัตว์มีระบบสาธารณปูโภคพื้นฐานท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เจ้าหน้าท่ีให้บริการอยู่
ในระดับที่น่าพึงพอใจ ข้อเสนอแนะควรปรับปรุงเรื่องร้านค้าท่ีขายสินค้าแพง  และ ความสะอาดของห้องน้ า  
 3. ด้านสิ่งดึงดูดใจ สวนสัตว์มีสัตว์และกิจกรรมนันทนาการที่มีความหลากหลาย แต่มีข้อเสนอแนะคือสวนสั ตว์
ขอนแก่นยังไม่เป็นท่ีรู้จัก ควรประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ให้มากขึ้น 
 4. ด้านที่พักอาศัย ท่ีพักสามารถติดต่อจองได้สะดวกรวดเร็ว จ านวนห้องพักและพื้นที่ส าหรับกางเต็นท์ของทางสวน
สัตว์มีปริมาณทีพ่อเหมาะ ความสะอาดอยู่ในระดับท่ีได้มาตรฐาน ข้อเสนอแนะควรปรับปรุงภูมิทัศนท์ี่ค่อนข้างแห้งแล้งและทรุด
โทรม และเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในห้องพัก   

5. ด้านการจัดกิจกรรม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พึงพอใจกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสวนสัตว์มากท่ีสุด แต่ก็มีบางส่วน
ที่เสนอแนะว่า ควรปรับปรุงในเรื่องราคาค่าบริการเช่ารถกอล์ฟชมสัตว์ที่มีราคาสูงเกินไป และเรื่องความสะอาดของสวนน้ า 

ค าส าคัญ: การคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก ที่พักอาศัย สิ่งดึงดูดใจ การจัดกิจกรรม 

 

Abstract 
The purpose of this research was to investigate the guidelines for tourism development of Khon 

Kaen Zoo, Khaosuankwang district, Khon Kaen province through the opinions and suggestions from the 
tourists concerning the potential of accessibility, facilities, attraction, accommodation and activities. The 
sample group consisted of 332 tourists who visited to Khon Kaen Zoo, and the data were collected by 
questionnaires. Moreover, the statistical analysis was employed for a data collection using the computer 
system and they finally were described through a descriptive analysis. 
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  The results of this study show that most tourists are satisfied, and the zoo’s potential concerning 
tourist capacity is at the moderate level. The holistic view is good; there are some issues to be improved 
though.  These are the following five issues:  

1. To the accessibility, it was convenient to reach the zee due to the clear signs, sufficient 
numbers of buses and taxis. However, there is a suggestion for the narrow roads. 

2. To the facilitations, the Infrastructure of the zoo was appropriate for tourist capacity meeting a 
satisfactory level. However, there should be a controlling product prices and an improvement of a dirty 
restroom. 

3. To attraction, there are a variety of animals and activities, but its promotion is insufficient.  
4. To accommodation, the reservation for rooms and other types of accommodation is prompt 

and convenient. There should be an improvement for the drought and poor landscape and adding more 
facilities in the rooms. 
 5. To activities, Most of the tourists are satisfied, but the rental fee for the golf cart is too high.  
Thus, there should be an improvement of cleanliness of the water park. 

Keywords: Accessibility, Facilities, Attraction, Accommodation, Activities 
 
 

บทน า 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้าง
รายได้ให้กับประเทศไทย และในปัจจุบันการท่องเที่ยว
กลายเป็นสิ่งส าคัญของคนในสังคมไทย เพราะการ
ท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนที่ดี เป็นกิจกรรมนันทนาการ
ในรูปแบบต่างๆ ที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ ใหม่ ให้กับนักท่องเที่ ยวได้ เรียนรู้ถึง ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ของคนไทยซึ่งมีส่วนช่วย
พัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมของประ เทศ ไทย ให้
เจริญก้าวหน้าได้อีกด้วย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมี
แนวโน้มที่จะเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและ
ต่ อ เนื่ อ ง  เช่ น  Visit Thailand, Amazing Thailand 
และ Unseen Thailand จากนโยบายต่างๆ เหล่านี้
แสดงให้ เห็นว่าการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็น
อย่างยิ่งจึงควรมีการวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
ดู แลบ ารุ งรักษาสถานที่ ท่ องเที่ ย ว การจั ดท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้าง

มาตรฐานการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการแข่งขันใน
ระดับเวทีโลกกับนานาชาติ และการท่องเที่ยวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว
จ านวนไม่น้อยท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมเยือน สวน
สัตว์ขอนแก่นเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าทางธรรมชาติที่
ใหญ่ที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
รวบรวมสัตว์ป่านานาชนิดไว้มากมาย และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญน่าดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้ง
จ านวนอัตรานักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน
ทุกๆ ปี และในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นประชากรในพ้ืนท่ี ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยเพื่อทราบ
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ณ สวน
สัตว์ขอนแก่น อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและเกิดประโยชน์สู งสุดต่อสวนสัตว์
ขอนแก่น ชุมชนและสังคมโดยรวม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อ
ศักยภาพด้านการคมนาคม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านที่พักอาศัยและด้านการจัดกิจกรรม
ของสวนสัตว์ขอนแก่น อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 

2. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของสวนสัตว์ขอนแก่น อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น จากมุมมองของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาใช้
บริการ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น อ าเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น 

2 .ขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวท่ีมีต่อศักยภาพด้านการคมนาคม ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านที่พักอาศัยและ
ด้านการจดักิจกรรมของสวนสตัว์ขอนแก่น  
 3. ขอบ เขตด้ านประชากรประชากรใน
การศึกษา ได้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้  เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพด้านการคมนาคม ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านที่พักอาศัยและ
ด้านการจัดกิจกรรมของสวนสัตว์ขอนแก่น อ าเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังนี ้
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจภาคสนาม 
โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นนักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่น จ านวน 332 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร
ซึ่งเป็นส่วนของแนวคิด ทฤษฎี บทความเอกสารต่างๆ 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้จัดท าข้ึน แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

 ส่วนที่  1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อศักยภาพของสวนสตัว์
ขอนแก่น ในด้านการคมนาคม ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านที่พัก และด้านกิจกรรม
นันทนาการ 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนาสวนสัตว์ขอนแก่น 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ผู้ศึกษาวิจัย
จะน าข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
วิ เคราะห์ด้ วยสถิติ เชิ งพรรณ นา และรายงานผล
การศึกษาวิเคราะห์ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยจะใช้
สถิติค่าร้อยละ 
 
ผลการวิจัยและอภิปลายผล 
 ผลการศึกษาข้อมูลกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็น เพศหญิ ง อายุระหว่าง 20 -30 ปี  ส่วนมากมี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และ
มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ภูมิล าเนาอยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
10,001-15,000 บาท ส่วนมากไม่เคยมาเที่ยวสวนสัตว์
ขอนแก่นมาก่อน และรับรู้ข่าวสารของสวนสัตว์ จากการ
บอกเล่าของเพื่อนหรือคนรู้จักบอกต่อปากต่อปาก และ
สามารถจ าแนกออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้  
 1. ด้านการคมนาคม กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่า สภาพเส้นทางการคมนาคมเข้าสู่
สวนสัตว์และเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ใกล้เคียง
มีความสะดวกสบาย และอยู่ในสภาพดี  มีป้ายบอก
เส้นทางชัดเจนเข้าใจง่ายชัดเจนดี กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ยังเห็นว่ารถโดยสาร หรือรถรับจ้าง มีเพียงพอ
ส าหรับรองรับนักท่องเที่ยวท่ีต้องการเดินทางมาสวนสตัว์
ขอนแก่น ในภาพรวมของการคมนาคมเข้าถึงของสวน
สัตว์ขอนแก่นถือว่ามีความเหมาะสมดี แล้ ว แต่มี
ข้อเสนอแนะบางส่วนเห็นว่าสถานที่ตั้งของสวนสัตว์
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ขอนแก่นอยู่ตั้งอยูไ่กล และบางช่วงของถนนมีพื้นผิวที่ไม่
เรียบ และสภาพถนนแคบ   
 2 . ด้ า น สิ่ ง อ า น ว ย ค วาม ส ะ ด วก  ก ลุ่ ม
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่นโดยรวมก็มีความ
พร้อมและมีความเหมาะสมแล้ว เช่น ที่จอดรถและ
ห้องน้ ามีเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว แผนผังแสดงเส้นทาง
ท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์และระบบสาธารณูปโภค
พืน้ฐาน มีความพร้อมและเหมาะสม การบริการของศูนย์
ให้บริการนักท่องเที่ ยวและเจ้าหน้าที่ รักษาความ
ปลอดภัยด าเนินการอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่มี
ความเห็นบางส่วนเสนอว่าต้องปรับปรุงแก้ไขความ
สะอาดของห้องน้ าบางจุด และปรับปรุงเรื่องร้านค้าที่มี
จ านวนน้อยและขายสินค้าแพง   
 3. ด้านสิ่งดึงดูดใจ พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจต่อสิ่งดึงดูดใจของสวนสัตว์ขอนแก่น 
ส่วนมากนักท่องเที่ยวเห็นว่าปริมาณสัตว์ในสวนสัตว์
ขอนแก่นและกิจกรรมนันทนาการมีความหลากหลาย
เพียงพอเหมาะสม  แต่ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าสวนสัตว์
ขอนแก่นยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก สมควรมีการจัดท า
ประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม
การตลาดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์มากข้ึน  
 4. ด้านที่พักอาศัย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็น
ว่าที่พักของสวนสัตว์สามารถติดต่อจองได้สะดวกรวดเร็ว 
มีความสะอาดได้มาตรฐานและเพี ยงพอส าหรับ
นักท่องเที่ยว สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาด
ใหญ่ที่ต้องการมาประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายพักแรมได้ แต่ควรปรับภูมิทัศน์ภายนอกที่พักท่ีดูเก่า
และทรุดโทรม และควรเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ภายในห้องพัก   
 5. ด้านการจัดกิจกรรม พบว่านักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของสวนสัตว์มากที่สุดกว่าทุกด้าน ส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่ากิจกรรมมีความหลายหลายและมีความเหมาะสมพึง
พอใจแล้ว แต่ก็มีบางส่วนที่เสนอแนะว่า ควรปรับปรุงใน
เรื่องความสะอาดของบริเวณกิจกรรมสวนน้ าและในเรื่อง
ราคาค่าบริการเช่ารถกอล์ฟชมสัตว์ที่มีราคาสูงเกินไป 

 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สวนสัตว์
ขอนแก่นมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับปานกลาง ในภาพรวมของสวนสัตว์ขอนแก่น 
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับปานกลาง
เช่นกัน สิ่งที่นักท่องเที่ยวประทับใจที่สุดในการมาเยี่ยม
ชมสวนสัตว์ขอนแก่น คือกิจกรรมสวนน้ าทะเลบนภู 
ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง 3 ล าดับแรก คือ 1) ควร
ปรับปรุงการบริการร้านค้าภายในบริเวณสวนสัตว์ซึ่งมี
จ านวนน้อยและขายสินค้าราคาแพง 2) ควรมีการปรับ
ภูมิทัศน์พื้นที่บางจุดในบริเวณสวนสัตว์ขอนแก่นซึ่งดู
ทรุดโทรมโทรมและมีสภาพแห้งแล้ง กรงสัตว์บางแห่งรก
ควรต้องปรับปรุง และ 3) ค่าเช่าบริการรถกอล์ฟชมสัตว์
ของทางสวนสัตว์มีราคาค่าบริการที่สูงเกินไป  
 จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่น อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น สามารถอภิปรายผลการศึกษาจากการวิจัย 
ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อศักยภาพ
ของสวนสัตว์ขอนแก่น ผู้วิจัยได้จ าแนกออกเป็น 5 ด้าน 
ดังนี ้
 1. ด้านการคมนาคม ผลการศึกษาพบว่า สวน
สัตว์ขอนแก่นมีการคมนาคมเข้าถึงที่มีศักยภาพดีอยู่แล้ว 
สภาพถนนเข้าสู่สวนสัตว์ขอนแก่นมีสภาพดีและสะดวก 
ป้ายหรือเครื่องหมายจราจรในการบอกทิศทางเพื่อเดิน
ทางเข้าสู่สวนสัตว์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย หาก
นักท่องเที่ยวไม่สามารถน ารถส่วนตัวมาเองได้ ก็มีรถ
ประจ าทาง รถโดยสาร หรือรถรับจ้างอื่นๆ ที่สามารถ
น าพาท่านเข้าสู่สวนสัตว์ได้หลากหลาย และเพียงพอต่อ
การรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาเยี่ยมชม
สวนสัตว์ ส่วนเส้นทางจากส่วนสัตว์ขอนแก่นไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานีหรือ หมู่บ้านงูจงอาง 
จังหวัดขอนแก่น ก็มีสภาพดีและสะดวกสบายต่อการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เช่นกัน ซึ่งสอดคล้อง กับผล
วิจัยของ อรชุดา ศรีนุ่ม (2541) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจของเยาวชนในการเยี่ยมชมสวนสัตว์
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเยาวชนมี
ความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่อยู่ใน
ระดับมากไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่อสิ่งดึงดูด ด้านการเข้าถึง 
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และสิ่งอ านวยความสะดวกของสวนสัตว์เชียงใหม่ แต่ยัง
มีข้อเสนอแนะความคิดเห็นบางส่วนของนักท่องเที่ยว 
เห็นว่าสถานที่ตั้งของสวนสัตว์อยู่ไกล ป้ายบอกทางจาก
ตัวจังหวัดไปยังสวนสัตว์มีปริมาณน้อยมากควรเพิ่มให้
มากขึ้นกว่าเดิม บางช่วงถนนไม่ดีและแคบบ้างในบางจุด 
 2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการศึกษา
พบว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวพึงพอใจ
ต่อศักยภาพโดยรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของสวน
สัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์ขอนแก่นมีระบบสาธารณูปโภค 
พื้นฐาน น้ า ไฟฟ้า โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพดีแล้ว 
ถึ งแม้ ว่ าบางจุด ในบริ เวณ สวนสัตว์ ไม่ มี สัญ ญ าณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากสวนสัตว์ขอนแก่นตั้งอยู่บน
เนินเขาจึงท าให้อับสัญญาณได้ สวนสัตว์ขอนแก่นมีที่
จอดรถและห้องน้ า ที่มีปริมาณเพียงพอต่อการรองรับ
นักท่องเที่ยวจ านวนมาก มีป้ายบอกเส้นทางภายในสวน
สัตว์และถังขยะเพียงพอ ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยว 
และจุดประชาสัมพันธ์ สามารถให้บริการนักท่องเที่ยว
อยู่ ในระดับที่น่ าพึ งพอใจ  มี เจ้าหน้าที่ รักษาความ
ปลอดภัย และผู้ดูแลภายในสวนสัตว์ เหมาะสมเพียงพอ
แล้ว แต่ยังมีข้อเสนอแนะบางส่วนของนักท่องเที่ยวเห็น
ว่ายังต้องควรมีการปรับปรุงความสะอาดของห้องน้ าใน
บางจุดของสวนสัตว์ เช่น บริเวณสวนน้ าของสวนสัตว์ ซึ่ง
มีความสกปรก เพราะเป็นจุดที่มีการใช้บริการมากที่สุด 
โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรเพิ่มความถี่ในการท าความ
สะอาดห้องน้ ามากขึ้น เช่น จากวันละ 3 ครั้ง เพิ่มเป็น 5 
ครั้ง ตามจุดต่างๆ และเรื่องการบริการร้านค้า ซึ่งภายใน
บริเวณสวนสัตว์มีร้านค้าจ านวนน้อยและขายสินค้าราคา
แพง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วลัยลักษณ์ บุญปราบ 
(2543) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยวไว้ว่า 
จะต้องประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้    
1) สภาพพื้นที่ 2) สิ่งอ านวยความสะดวก 3) นโยบาย
ของรัฐและท้องถิ่น ซึ่งสรุปได้ว่า เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่ง และเป็นปัจจัยที่เป็นมูลเหตุจูงใจให้เกิดการลงทุน
และการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 3. ด้ านสิ่ งดึ งดู ด ใจ  ผลการศึกษาพบว่ า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจแล้วกับปริมาณ
และความหลากหลายของจ านวนสัตว์ในสวนสัตว์ การ

น าเข้าสัตว์จากต่างประเทศ เช่น สิงโตขาว เสือโคร่งขาว 
แรดขาว และลีเมอร์ จัดเป็นสัตว์ที่ดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์ได้ดี ส่วน
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่หลากหลายของทางสวน
สัตว์ขอนแก่น  เช่น สวนน้ าทะเลบนภู  โชว์แสดง
ความสามารถสัตว์ และการให้อาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด 
นักท่องเที่ ยวส่วนมากมีความพึงพอใจและเห็นว่า
เหมาะสมดีแล้ว แต่นักท่องเที่ยวยังเสนอแนะว่าสวนสัตว์
ขอนแก่นอยู่ในที่ตั้งและมีภูมิทัศน์ท่ีไม่สวยงามค่อนข้างมี
สภาพแห้งแล้ง ควรมีการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ดูร่มรื่น
ขึ้น การตกแต่งภายในบริเวณสวนสัตว์โดยรวมมีความ
เหมาะสมดี ถึงแม้ว่าบางจุดยังดูรกและโทรม เช่น กรง
สัตว์บางชนิดมีหญ้าขึ้นรก และนักท่องเที่ยวส่วนมากมี
ความเห็นว่าสวนสัตว์ขอนแก่นยังไม่ค่อยมช่ืีอเสียงและยัง
ไม่ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเท่าที่ควร ควรจัดท าการ
ประชาสัมพันธ์โฆษณาสวนสัตว์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เช่น 
มีการจัดท าป้ายโฆษณาในจังหวัดอื่นๆ ที่ใกล้เคียง การ
ลงโฆษณาตามวิทยุจังหวัด หรือการโฆษณาในเว็บไซต์
ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ อมร บุตร
เวียง (2548) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง จังหวัดเลย พบว่า
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภู
กระดึง คือ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
และการปรับปรุงสิ่ งอ านวยความสะดวกเพื่อให้ ได้
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
 4. ด้ านที่ พั กอาศั ย  ผลการศึ กษาพบว่ า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความเห็นว่า จ านวนห้องพักของ
ทางสวนสัตว์ขอนแก่นมีปริมาณที่เพียงพอแล้ว การ
ติดต่อจองห้องพักสะดวกสามารถโทรติดต่อจองห้องพัก
กับทางสวนสัตว์ได้เลย และห้องพักมีความสะอาดอยู่ใน
ระดับที่ได้มาตรฐานพอสมควร แต่ยังมีข้อเสนอแนะที่
ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในห้องพักของสวนสัตว์ที่มีน้อย และสภาพภูมิทัศน์
ภายนอกที่พักที่ดูเก่าและโทรม โดยอาจจะมีการทาสี
ภายนอกอาคารที่พักและปลูกต้นไม้เพิ่มให้ดูร่มรื่น พื้นที่
ส าหรับรองรับการกางเต็นท์เข้าค่ายพักแรมของทางสวน
สัตว์ขอนแก่นมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
รองรับนักท่องเที่ยว และสามารถรองรับการจัดประชุม
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อบรมต่างๆ ขององค์กรรัฐและเอกชนได้ดี หรือการน า
นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีก็เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง 
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Middieton (1994 อ้าง
ถึงใน ชาญวิทย์ ฐิติเจริญศักดิ์  2554) ที่กล่าวว่าที่พัก 
เช่น โรงแรม อาคารห้องเช่า ค่าย หอพัก บ้านรับรอง 
จัดเป็นองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่
ส าคัญมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวใน
การเลือกตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานท่ีนั้นๆ 

5. ศักยภาพด้านการจัดกิจกรรมของสวนสัตว์
ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่าทางสวนสัตว์ขอนแก่นได้มี
การจั ดกิ จกรรมมากมายหลากหลาย เพื่ อดึ งดู ด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ นิคม จารุมณี (2536) กล่าวถึงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวว่า การที่จะสร้างหรือพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นพ้ืนท่ีไม่น่าสนใจ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นั้น จะต้องค านึงถึง
จุดส าคัญในด้านต่างๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
หรือภูมิภาค ต าแหน่งที่ตั้ง หรือช่ือเสียงของสถานที่น้ันๆ
และกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ และในความคิดเห็นส่วน
ใหญ่ของนักท่องเที่ยวเห็นว่าศักยภาพโดยรวมด้านการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของทางสวนสัตว์ขอนแก่น มีความ
เหมาะสมและเป็นที่พึงพอใจดีแล้ว เพราะมีกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น สวนน้ าทะเลบนภู การปั่นจักรยาน/รถ
กอล์ฟชมสัตว์ การให้อาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด การแสดง
โชว์ความสามารถของสัตว์นานาชนิด เป็นต้น และพบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนมากเสนอว่าช่ืนชอบและประทับใจ 
กิจกรรมสวนน้ าทะเลบนภู มากที่สุดในการเดินทางมา
เที่ ยวสวนสัตว์   แต่ก็มี ข้อ เสนอแนะบางส่วนของ
นักท่องเที่ ยว ที่ อยากให้มีการปรับปรุงเรื่องราคา
ค่าบริการเช่ารถกอล์ฟชมสัตว์ของทางสวนสัตว์ซึ่งมีราคา
สูง และบางส่วนอยากให้มีการปรับปรุงเรือ่งความสะอาด
ของสระน้ าวนของสวนน้ าและห้องน้ าบริเวณสวนน้ าของ
สวนสัตว์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึ กษ าค รั้ งนี้ ท าก าร เก็ บ ข้ อ มู ล จาก
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในสวนสัตว์ขอนแก่น
โดยตรง ซึ่ งอาจเป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนของ

นักท่องเที่ ยว หรือ เป็นการจ ากัดเวลาในการตอบ
แบบสอบถามในทางอ้อม ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไป ควร
มีการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความพร้อม 
และมีเวลาในการท าแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ผลที่เป็น
จริงที่สุด 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้นกว่าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถน าผลวิจัยมา
ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 2. เอกสารต่างๆที่ใช้ในท าวิจัยหรือการขอ
ความอนุเคราะห์หน่วยงาน ควรเตรียมให้พร้อม เพราะ
ร้านถ่ายเอกสารและร้านบริการอินเตอร์เน็ตบริเวณสวน
สัตว์ค่อนข้างหายาก 
 3 . ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ ส ารกั บ นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว 
จ าเป็นต้องพูดและเข้าใจภาษาท้องถิ่นได้ (ภาษาอีสาน) 
ประกอบกับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่เข้าใจค าถามใน
แบบสอบถามด้วยตนเอง ท าให้ผู้วิจัยจ าเป็นต้องอธิบาย
ค าถามต่างๆ ในแบบสอบถาม ซึ่งอาจจะท าให้ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษา อาจจะท าให้ได้รับข้อมูลไม่
ตรงกับข้อเทจ็จริงได้ 
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