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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเทีย่วชาว
ต่างประเทศ 

FACTORS INFLUENCING FOREIGN TOURISTS’ MAKING DECISION ON 
TRAVELLING IN THAILAND 

จุฑาภรณ์  ฮาร์ล1  ดร.ศศิธร  งว้นพนัธ์2 
------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในต่างประเทศท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ และเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยมีสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยและสามารถส่ือสาร
ภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่ง จ  านวน 400 ตวัอยา่งและใชส้ถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test  F-test และ MRA  
 ผลการศึกษา พบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคลทุกด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา   
สถานภาพสมรส อาชีพ และถ่ินก าเนิด และพฤติกรรมการท่องเท่ียวในต่างประเทศทุกดา้น 
ได้แก่ ความถ่ีในการท่องเท่ียวในประเทศไทย ช่วงเวลาท่ีใช้เดินทางท่องเท่ียวใน
ต่างประเทศ เหตุผลหลกัในการตดัสินใจดา้นการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ผูมี้ส่วนร่วม
ตัดสินใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวในต่างประเทศ และแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวในต่างประเทศท่ีแตกต่างต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ และแรงจูงใจในการ
เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยทุกด้าน ได้แก่ ปัจจยัสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
ปัจจยัวฒันธรรม ปัจจยัการบริการดา้นการท่องเท่ียวและอธัยาศยัไมตรี และปัจจยัอ่ืนๆ มี
ความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : การท่องเท่ียวในประเทศไทย, นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ, การตดัสินใจ 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
This study has objectives to study the difference of personal factors and 

travelling behavior in other countries that influence foreign tourists’ making decision on 
travelling in Thailand and to study relationship between motivation of travelling in 
Thailand and their decision. It utilized questionnaire as research tool to collect data from 
400 foreign tourists travelling in Thailand and being able to communicate English and 
various statistics to analyze data–percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and 
MRA. 

The findings reveal that difference of all personal factors, including gender, age, 
educational level, marital status, career, and hometown and all travelling behavior in 
other countries, including travelling frequency in Thailand, travelling duration in other 
countries,  main reasons used to make travelling decision in other countries, persons who 
participate in making travelling decision in other countries, and information source used 
to make travelling decision in other countries influence foreign tourists’ making decision 
on travelling in Thailand differently. And, all dimensions of motivation for travelling in 
Thailand, including natural tourist attractions, culture, tourism services and courtesy, and 
others were related to their decision at statistically significance level of 0.05. 
KEYWORDS : TOURISM IN THAILAND, FOREIGN TOURISTS, DECISION 
MAKING 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวสูงและมีบทบาท
ความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในการเป็นแหล่งรายได ้น ามาซ่ึงเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมิภาค การท่องเท่ียวยงัมีความส าคญัต่อการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการคา้ และการลงทุน (กระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา, 
2554) 

ส าหรับประเทศไทย การเพิ่มข้ึนของจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้
มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียวท่ีสวยงามทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น ทะเล ภูเขา น ้ าตก และ
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แหล่งท่องเท่ียวทางดา้นประวติัศาสตร์ ประเพณีและวฒันธรรม เป็นตน้ ตลอดจนความเป็น
มิตรไมตรีของชาวไทยรวมทั้งการติดต่อส่ือสารและการเดินทางท่ีสะดวกสบาย  นอกจากน้ี 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยยงัมีบทบาทส าคญัในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารทางการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ผ่านส่ือทุกรูปแบบไปยงัประเทศต่างๆ 
ทัว่โลก ส่ิงเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่ส่งเสริมท าให้นักท่องเท่ียวมีความต้องการเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน (ศรีสกุล พวงทองทิพย,์ 2552) 

นกัท่องเท่ียวต่างประเทศของไทยมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยเพิ่มข้ึนเฉล่ีย
ร้อยละ 7.51 ต่อปี ซ่ึงเป็นผลมาจากหลายปัจจยั โดยในปี 2555 มีนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ
เดินทางท่องเ ท่ียวประเทศไทย 22.35 ล้านคน เพิ่ม ข้ึนร้อยละ 16.24 อันดับ 1 คือ 
นกัท่องเท่ียวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 2.76 ลา้นคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 61.97 ส่วน
สถานการณ์การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยในไตร
มาสแรกของปี 2556 มีทิศทางสดใสต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา โดยมีอตัราการเติบโตของ
รายได้และจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเติบโตไปในระดบัเดียวกนัท่ีร้อยละ 19 เป็นการเติบโต
แบบก้าวกระโดด สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย จ านวน 313,315.92 ล้านบาท และมี
จ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งส้ิน 6,828,718 คน ทุกภูมิภาคมีการเติบโตดี โดยไดรั้บแรงเสริมจาก
เท่ียวบินท่ีเพิ่มข้ึน และกระแสความนิยมในการเดินทางมาประเทศไทยยงัมีต่อเน่ือง ยกเวน้ 
ภูมิภาคตะวนัออกกลางท่ีชะลอตวัลงเล็กน้อยท่ีร้อยละ 1 จากปัญหาทางการเมืองภายใน
ภูมิภาค และการหันเหไปเท่ียวยุโรปแทน เพราะค่าเงินยูโรท่ีต ่าลงเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญั 
ตลาดหลกัท่ีมีการเติบโตแบบกา้วกระโดด ไดแ้ก่  จีน เป็นตลาดท่ีเติบโตสูงท่ีสุด ร้อยละ 93 
รองลงมาคือ ตลาดรัสเซีย เติบโต ร้อยละ 26 และ ตลาดอินเดีย เติบโต ร้อยละ 18 ตามล าดบั 
(ยวุดี นิรัตน์ตระกลู, 2556) 

จากเหตุผลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเพื่อประยุกต์ใช้เป็น
ขอ้มูลในการวางแผนและปรับปรุงกิจกรรมการท่องเท่ียว อนัน าไปสู่การสนบัสนุนและการ
พฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวในต่างประเทศ
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
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 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
ตัวแปรอสิระ                                                                 ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศแตกต่างกนั 
 2. พฤติกรรมการท่องเท่ียวในต่างประเทศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศแตกต่างกนั 
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 3. แรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยมีสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวในต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
 2. เพื่อทราบถึงแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวในประเทศไทย 
 3. เพื่อไดผ้ลการศึกษาคามสัมพนัธ์ระห่างตวัแปร ซ่ึงสามารถน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็น
แนวทางเพื่อปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว บริการ ส่ิงอ านวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมทางการท่องเท่ียวในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพมากข้ึน 
 4. เพื่อไดข้อ้มูลท่ีสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ร่วมกบัการส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียวของประเทศไทยไดต่้อไป 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศคร้ังน้ี
ครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 อา้งถึงในสรวีย ์วิศวชยัวฒัน์ และไกรชิต สุตะ
เมือง, 2555) ใหแ้นวคิดไวว้า่ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

Engel, Blackwell, and Minard (1993  อ้าง ถึ งในปิยพรรณ  รัตนพิกุล ,2554) 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการตดัสินใจ และลกัษณะ
กิจกรรมของแต่ละบุคคลเม่ือท าการประเมินผล (Evaluating) การจดัหา (Acquiring) การใช ้
(Using) และการใชจ่้าย (Disposing) เก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

Griffin (1999 : 484) แรงจูงใจ หมายถึง ชุดของพลงัผลกัดนัท่ีเป็นสาเหตุให้มนุษย์
แสดงพฤติกรรมในแนวทางท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการของตน 

สุโขทยัธรรมาธิราช (2548 อา้งถึงในขวญัชนก เจริญสุข, 2555) การตดัสินใจ 
หมายถึง กระบวนการในการเลือกกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึง
ผูบ้ริโภคมักต้องตัดสินใจในการเลือกสินค้าและบริการต่างๆ ในชีวิตประจ าอยู่เสมอ 
 กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานจงัหวดักระบ่ี (2554) การ
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ท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือเพื่อความสนุกสนานต่ืนเตน้ หรือ
เพื่อการหาความรู้ โดยการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหลกัชนิดหน่ึงของประเทศไทย ซ่ึง
น ารายไดจ้ากประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเขา้สู่ประเทศไทย 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีมีค าถามแบบปลายปิดเป็น
เคร่ืองมือวิจยัใช้ในการเก็บขอ้มูลกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่
จ  ากดัสัญชาติหรือถ่ินก าเนิดและอายุ แต่สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ จ านวน 400 ราย 
ซ่ึงยงัไม่มีการระบุจ านวนท่ีแน่นอนจึงใชสู้ตร n = [P(1 – P) (Z2)] / e2 ในการค านวณหา
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  

การสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็นจากการสุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) ดว้ยการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งแบบพบกนั
โดยบงัเอิญใน 2 พื้นท่ีหลกั ไดแ้ก่ อาคารโดยสารสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  และ
ศูนยก์ารคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่ไดก้  าหนดจ านวนท่ีแน่นอนในแต่ละพื้นท่ีแต่ท า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลตามความสะดวกและโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยโดยรวมจนครบ 400 ชุด
ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์และเดือนพฤษภาคม 2557 

แบบสอบถาม 1 ชุดมี 4 ส่วนโดยท าการทดสอบความเช่ือมัน่จากการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งภายในของครอนบาซในส่วน 3 และ 4 ซ่ึงมีมาตราวดัเป็นอนัต
ภาคชั้น (11 ระดบัระหวา่ง 0-10) ซ่ึงไดค้่าเท่ากบั 0.779 และ 0.715 ตามล าดบั และใชส้ถิติ
ต่างๆ วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวในต่างประเทศของผู ้ตอบแบบสอบถามและใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานส าหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยและการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช ้t – test และ F-test ทดสอบความแตกต่างดา้น
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการท่องเท่ียวในต่างประเทศท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 และใช ้Multiple Regression Analysis (MRA) ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจ
ในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยกบัการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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สรุปผลการวจัิย 
1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 

มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ  านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.25 มีสถานภาพสมรสหรืออยูด่ว้ยกนั จ านวน 
208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 252 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.00 และมีถ่ินก าเนิดอยูใ่นทวปีเอเชีย จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 

2. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวในต่างประเทศของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวในต่างประเทศดา้นความถ่ี
ในการท่องเท่ียวในประเทศไทยระหวา่ง 2-3 คร้ัง จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25 มี
ช่วงเวลาท่ีใชเ้ดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศระหวา่ง 11-15 วนั จ านวน 198 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.50 มีเหตุผลหลกัในการตดัสินใจดา้นการท่องเท่ียวในต่างประเทศเพราะความ
โดดเด่นและมีช่ือเสียงของประเทศและสถานท่ีท่องเท่ียว จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.75 สมาชิกในครอบครัว เป็นผูมี้ส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในต่างประเทศ 
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และส่ือออนไลน์หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็น
แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวในต่างประเทศ จ านวน 311 
คน คิดเป็นร้อยละ 77.75 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การเดินทางท่องเทีย่วในประเทศไทย  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ดา้นปัจจยัสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั
ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.58 

ดา้นปัจจยัวฒันธรรม ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัความหลากหลายทาง
ประเพณีและวฒันธรรมมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.73 

ดา้นปัจจยัการบริการดา้นการท่องเท่ียวและอธัยาศยัไมตรี ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัมากท่ีสุดกบัการใหค้วามช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐและองคก์รเอกชนมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.80 



422 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2557) 

ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัโปรแกรมส่งเสริม
การตลาดดา้นการท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.53  

4. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เดินทางท่องเทีย่วในประเทศไทย 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยโดยให้ความส าคัญกับการตัดสินใจเก่ียวกับวิธีการเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.70 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
ปัจจยัส่วนบุคคลทุกดา้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 

และถ่ินก าเนิดท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในต่างประเทศทุกดา้น ไดแ้ก่ ความถ่ีในการท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย ช่วงเวลาท่ีใช้เดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศ เหตุผลหลกัในการตดัสินใจ
ด้านการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ผู ้มี ส่วนร่วมตัดสินใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวใน
ต่างประเทศ และแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวใน
ต่างประเทศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

แรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยทุกด้าน ได้แก่ ปัจจยัสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ปัจจยัวฒันธรรม ปัจจยัการบริการดา้นการท่องเท่ียวและอธัยาศยั
ไมตรี และปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆดงัน้ี  
สุรศกัด์ิ ด้วงกลดั (2553) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศบน

เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยพบว่าอายุ สถานภาพสมรส และระดบัการศึกษา มีผล
ต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศบนเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ดวงสมร ส่องเมืองสุข (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเท่ียว
เกาะสมุย ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ โดยพบวา่เพศ อายุ อาชีพ และระดบัการศึกษา 
มีอิทธิพลต่อการกลบัมาท่องเท่ียวเกาะสมุยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ พฤติกรรม
การท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความถ่ีในการท่องเท่ียวในประเทศไทยและการมาท่องเท่ียวเกาะสมุย

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สุรศักดิ์%20ด้วงกลัด&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ดวงสมร%20ส่องเมืองสุข&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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เป็นคร้ังแรก มีอิทธิพลต่อการกลบัมาท่องเท่ียวเกาะสมุยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
และความประทบัใจเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความสะดวกและดา้นสาธารณูปโภคมีความสัมพนัธ์
กบัการกลบัมาท่องเท่ียวเกาะสมุยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ และปัญหา/อุปสรรคใน
การท่องเท่ียวเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคมนาคม มีความสัมพนัธ์กบัการกลบัมาท่องเท่ียวเกาะส
มุยของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ แต่ไม่สอดคล้องในส่วนของปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ ปัญหา/อุปสรรคในการท่องเท่ียวเก่ียวกับปัจจยัด้านการให้บริการด้าน
ขอ้มูลการท่องเท่ียวท่ีไม่เพียงพอ  และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สถานท่ีท่องเท่ียว ค่าใชจ่้ายในราคา
ถูก ความหลากหลายของบริการท่องเท่ียว ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ความ
สะอาดและบรรยากาศดี ไม่มีความสัมพันธ์กับการกลับมาท่องเท่ียวเกาะสมุยของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 

ชลดา แสนค าเรือง (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคก์ารท่องเท่ียว : กรณีศึกษา 
การท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย โดยพบวา่เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรส  
ประสบการณ์การท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย ไดแ้ก่ ช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร บุคคลท่ี
ร่วมผูเ้ดินทางท่องเท่ียว รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว และจ านวนการเดินทางท่องเท่ียว ท่ี
แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยแตกต่างกนั และ
สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย แต่ไม่สอดคลอ้งในส่วนของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมส่วนใหญ่
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย 

สมชัย  ธรรมสวยดี  (2556)  ศึกษาปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนัและชาวแคนาเดียนท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยพบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวอเมริกันและชาวแค
นาเดียนท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกนั 

มาลินี สนธิมูล (2556) ศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการ
ใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และสัญชาติ และพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยและ
พกัแรมในโรงแรมระดบั 5 ดาวส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เหตุผลหลกัท่ีใชเ้ลือกท่องเท่ียวในประเทศ
ไทย  ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวในประเทศไทย ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการพกัแรม
ในโรงแรมระดบั 5 ดาว และช่องทางของขอ้มูลข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ของนักท่อง เ ท่ียวชาวต่างชาติ ท่ี มี ต่อการใช้บ ริการโรงแรมระดับ  5 ดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษามีความไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของบุญเหลือ มี
ประวติั  ฐิตินนัท ์วารีวนิช และดวงตา สราญรมย ์(2552) เร่ืองปัจจยัของแรงจูงใจท่ีมีต่อการ
ท่องเท่ียวพระราชวงับางปะอินของนักท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงพบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และท่ีอยู่อาศยัท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียว
พระราชวงับางปะอินต่างกนั และของทิพยว์รรณ ทดัเทียมเพชร (2552) เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงพบว่า
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ อายุ และสถานภาพสมรสท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญั

เป็นพิเศษกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป้าหมายท่ีมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
 ดา้นอายุ นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมีอายุระหวา่ง 21-30 ปีและตั้งแต่ 51 ปีข้ึน
ไป 
 ดา้นระดบัการศึกษา นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญา
ตรี 
 ดา้นสถานภาพสมรส นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมีสถานภาพสมรสหรืออยู่
ดว้ยกนัมี 
 ดา้นอาชีพ นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมีอาชีพเป็นนิสิต/ นกัศึกษาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตวัหรือวชิาชีพอิสระ 
 ดา้นถ่ินท่ีอยู่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมีถ่ินก าเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใตแ้ละ
ทวปีออสเตรเลีย 
 เน่ืองจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติดงักล่าวน้ีมีการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว
ในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมากกวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมี
คุณลกัษณะอ่ืนๆ 

2. ด้านพฤติกรรมการท่องเทีย่วในต่างประเทศ  
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าใจ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในต่างประเทศของกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไดดี้ข้ึน ดงัน้ี 
ดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียวในประเทศไทย กบันกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมี

ความถ่ีในการท่องเท่ียวในประเทศไทยระหวา่ง 1-3 คร้ัง   
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ด้านช่วงเวลาท่ีใช้ เ ดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศ กับนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศท่ีมีช่วงเวลาท่ีใชเ้ดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศระหวา่ง 6-10 วนั 

ด้านเหตุผลหลักในการตัดสินใจด้านการท่องเท่ียวใน กับนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศท่ีมีเดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศเพราะค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีตั้งไว ้ 

ดา้นผูมี้ส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในต่างประเทศท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย กบันกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมีเพื่อน
เป็นผูมี้ส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในต่างประเทศ 

ดา้นแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวในต่างประเทศ 
กบันกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีใช้ส่ือส่ิงพิมพใ์นการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวใน
ต่างประเทศ 

เน่ืองจากกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศดังกล่าวน้ีมีการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศไทยมากกวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีใชช่้องทางประเภทอ่ืนๆ 
 3. ด้านปัจจัยอืน่ๆ 
 ทุกภาคส่วนควรร่วมช่วยกนัดูแลและบูรณะความโดดเด่นท่ีสวยงามของสถานท่ี
และวฒันธรรม เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยให้มีความเจริญอยา่งย ัง่ยืน 
โดยควรมุ่งเน้นความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติและประเพณี
วฒันธรรมไทย 

หน่วยงานภาครัฐและองคก์รเอกชนตอ้งใหบ้ริการและความช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศในทุกด้านอย่างมีมิตรไมตรี พร้อมกับการส่งเสริมการตลาดด้านการ
ท่องเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจดจ าประเทศไทยไดต้ลอดไป 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  
 1. ควรท าการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือปัจจยัท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีเพิ่มเติม 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลายและเป็นประโยชน์มากข้ึน 
 2. ควรท าการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในพื้นท่ี
ต่างจงัหวดัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบจ าแนกตามลกัษณะภูมิศาสตร์ 
 3. ควรพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือวิจยัท่ีเหมาะสมประเภทอ่ืนเพิ่มเติมร่วมด้วย 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาสนับสนุนผลการศึกษาเชิงปริมาณท่ีท า ซ่ึงจะท าให้ผล
การศึกษามีความละเอียดและความน่าเช่ือถือมากข้ึน  
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