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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัญหา และความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ

ในประเทศไทย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นประชากรท่ีไม่สามารถนับจ านวนไดใ้นเขตปกครองพิเศษ

พทัยา ผูวิ้จยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งสูงสุด 400 คน โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.8860  สถิติ

ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ปัญหาของนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในประเทศไทย ในภาพรวม อยู่ใน

ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัญหาระดบัมากท่ีสุดคือ ปัญหาดา้นป้ายบอกทาง

นอ้ยเกินไปมากท่ีสุด ดา้นอาชญากรรม – มิจฉาชีพมากท่ีสุด ดา้นความปลอดภยั – การขบัข่ีมากท่ีสุด 

ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวไม่สะอาด – เศษขยะกล่องขา้ว ขวดน ้ า ถุง ขยะมูลฝอยต่างๆ วางท้ิงไวต้าม

สถานท่ีต่างๆ มากท่ีสุด ตามล าดบั ส่วนความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความต้องการระดับมาก คือมีความต้องการด้านการบริการ – ความ

สะดวกสบายของการบริการในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ มากท่ีสุด ด้านความปลอดภัย – ความ

ปลอดภัยของท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว มากท่ีสุด ด้านการส่ือสาร – ความชัดเจนของขอ้มูลการ

เดินทางในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ มากท่ีสุด ป้ายบอกสถานท่ีชดัเจน – ป้ายบอกทางมองเห็นง่าย ไม่

อยูใ่นจุดอบัสายตามากท่ีสุด ตามล าดบั 



ABSTRACT 

 Tourism is one of the most important industries that brings regular foreign exchange to Thai 

economy. The main objective of this research paper was to evaluate important factors influencing 

the decision of international tourists to visit Thailand.  

 The target population of this study was all international tourists in Pattaya, Thailand. A total 

of 400 samples were collected by a simple random sampling. 

 Quantitative methods were used in this study. For quantitative method, an English 

questionnaire was designed to collect data. There was the reliability as 0.8860 degree and also 
contained the analysis under the average and standard deviation degreed. 

 The findings revealed that the majority of respondents rated the overall influencing factors 

at a medium level of importance. The ranking revealed that the top influencing factors were not 

enough the signage and information, the crime and policing, the safety on transportation, the 

cleanness of travel location. In the other hand, the finding revealed that the majority of respondents 

rated the tourism requirements or expectations at a high level of importance. The ranking revealed 

that the top requirements were the convince during the travel and used the service, the safety of 

accommodation, the clearness of signage and any travel information. 

 

 

 

 

 



บทน า  

 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทส าคญัในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย ซ่ึงสามารถสร้างรายไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงของการคา้ภาคบริการรวมของประเทศ โดยในแต่ละปี

สามารถสร้างรายได้เขา้สู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาทเน่ืองจาก

ประเทศไทยไดมี้ประเพณี วฒันธรรม และอารยธรรมท่ีถูกสืบสานต่อกนัมารุ่นต่อรุ่น ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ของชาติท่ีน่าดึงดูดใจเป็นอย่างมาก รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดม

สมบูรณ์ และความสวยงาม ด้วยเหตุน้ีท าให้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งในประเทศ และ 

ต่างประเทศไดเ้ป็นอย่างดี และส่งผลท าให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจทั้งดา้นธุรกิจ 

และการว่าจา้งในประเทศอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้อุตสาหกรรมดา้นการท่องเท่ียวมีการเจริญเติบโต

อย่างต่อเน่ือง ท าให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมด้านการท่องเท่ียว ว่าเป็น

อุตสาหกรรมหลกัท่ีจะสร้างรายไดอ้ยา่งมหาศาลใหก้บัประเทศไทย  

 ดงันั้น ทางภาครัฐจึงมุ่งเน้นพฒันาทางดา้นยุทธศาสตร์ทางการท่องเท่ียวซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 

ยทุธศาสตร์ใหญ่ๆ ดงัน้ี  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพ และส่งเสริมของห่วงโซ่อุปทานทางการ

ท่องเท่ียวอย่างบูรณาการแบบยัง่ยืน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาการจดัการดา้นการท่องเท่ียวแบบ

องคร์วม  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดบัองคก์ร ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การขบัเคล่ือนดว้ยระบบเทคโนโลยี 

และระบบดิจิทลั ทั้งน้ี ประเด็นทา้ทายท่ีคาดวา่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดนกัท่องเท่ียว

ต่างชาติ คือ ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจโลกท่ียงัมีทิศทางชะลอตวั ความเส่ียงดา้นภูมิรัฐศาสตร์ใน

ตะวนัออกกลางท่ีอาจรุนแรงข้ึน  ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติขนาดใหญ่  ความเส่ียงใหม่จากโรค

ทางเดินหายใจในจีนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ในการเดินทางโดยเคร่ืองบิน เป็นตน้ 

 จากความส าคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ประเทศไทยมีการรับนักท่องเท่ียวอย่างมาก ส่งผล

ให้เกิดปัญหาดา้นต่างๆ ตามมามากมาย  ดงันั้นผูวิ้จยัไดเ้กิดความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรม ปัญหา 

ความตอ้งการ ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุงแกไ้ขพฒันาแบบแผนกลยุทธ์



ทางการท่องเ ท่ียวเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้ามาของนักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติ ท่ี เข้ามา

ภายในประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาปัญหาของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในประเทศไทย 

5. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในประเทศ

ไทย 

ขอบเขตงานวจิัย 

 กรณีศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษางานวิจยัในประเด็นต่อไปน้ี 

1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ผูศึ้กษางานวิจยัไดก้ าหนดขอบเขตพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่ เขตการ

ปกครองพิเศษเมืองพทัยา 

2. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษางานวิจยัเร่ิมตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน 

พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
3. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรท่ีใช้ส ารวจในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ กลุ่มของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีเขา้มาท ากิจกรรมภายในเมืองพทัยา ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ี

แน่นอน โดยสามารถค านวนหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จากสูตรของ ทาโร่ มายาเน่ คือ  

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2 ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเท่ากับ 385 คน และเพื่อป้องกันความ

ผิดพลาด ผูวิ้จยัไดส้ ารองกลุ่มตวัอย่างเพื่ออีก 15 คน เพื่อท าให้กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 400 

คน 
4. ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศึกษา 



4.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

- เพศ, อาย,ุ สถานภาพสมรส, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ีย, ระดบัการศึกษา 
  ปัจจยัเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 

- วตัถุประสงค์ของการท่องเท่ียว,  แหล่งท่ีไดม้าของขอ้มูลการท่องเท่ียว, 

วิธีการเดินทางท่องเท่ียว, ค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง, การวางแผนการท่องเท่ียว, 

การเลือกท่ีพกัระหวา่งการท่องเท่ียว, ความตอ้งการกลบัมาเท่ียวอีก 

  ปัจจยัการตลาดท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 

- ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), บุคคล (People), การจัดจ าหน่าย 

(Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

4.2.1 ปัญหาของนกัท่องเท่ียว 
ปัญหาป้ายบอกทางไม่ชดัเจน, ปัญหาดา้นการอาชญากรรม, ปัญหา

ดา้นความปลอดภยั, ปัญหาดา้นการส่ือสาร 
4.2.2 ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ดา้นการบริการ, ดา้นความปลอดภยั, 

ดา้นการส่ือสาร, ป้ายบอกสถานท่ีชดัเจน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดท้ราบจ านวนประชากรของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้
มายงัประเทศไทยเพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล และสนับสนุนเพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจ

ทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในเชิงธุรกิจ 
2. เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
3. เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปใชใ้นการวางแผนแกไ้ขปัญหาต่างๆ เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในประเทศไทย 



4. เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันา และสนบัสนุนแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทย
ได้จัดท าโครงการ หรือนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของ

นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในประเทศไทย 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

1.1  

 

 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. อาชีพ 

5.รายไดเ้ฉล่ีย 
6. ระดบัการศึกษา 

ปัจจัยเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 

1. วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว 

2. แหล่งท่ีไดม้าของขอ้มูลการท่องเท่ียว 

3. วิธีการเดินทางท่องเท่ียว 

4. ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 

5. การวางแผนการท่องเท่ียว 

6. การเลือกท่ีพกัระหวา่งการท่องเท่ียว 

7. ความตอ้งการกลบัมาเท่ียวอีก 

 

ปัจจัยการตลาดท่องเท่ียว 

1. ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว (Product) 

2. การก าหนดสินคา้ และการบริการ   

    (Price) 

3. บุคคล (People) 

4. การจดัจ าหน่าย (Place) 

5. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ปัญหาของนักท่องเท่ียวต่างชาติใน

ประเทศไทย 

1. ปัญหาป้ายบอกทางไม่ชดัเจน 

2. ปัญหาดา้นอาชญากรรม 

3. ปัญหาดา้นความปลอดภยั 

4. ปัญหาดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวไม่ 

    สะอาด 

ความต้องการของนักท่องเท่ียวต่างชาติ

ในประเทศไทย 

1. ดา้นการบริการ 

2. ดา้นความปลอดภยั 

3. ดา้นการส่ือสาร 

4. ป้ายบอกสถานท่ีชดัเจน 

 



วธีิด าเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขตปกครองพิเศษ

เมืองพทัยา ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนดงันั้น การหาจ านวนประชากรตวัอยา่งใชก้าร

เปิดตารางท่ี ต าแหน่งประชากร ∞ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้

5% โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งส าเร็จรูปของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) จะสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 

คือ 400 ตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลการสร้างแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close ended Question)  โดยมี 5 

ส่วนดงัน้ี   

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นปัจจยัในการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 

 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นปัจจยัการตลาดท่องเท่ียว 

 ตอนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นปัญหาของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย 

 ตอนท่ี 5 ขอ้มูลดา้นความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย 
เม่ือไดข้อ้มูลครบแลว้จึงขอ้มูลไปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และ
ตวัแปรทุกตวัตามกรอบแนวความคิด ดงัน้ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการศึกษา 
1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

 การศึกษาเร่ือง ปัญหา และความตอ้งการของนักท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย มีผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 

และเพศชาย จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี 

จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมาคือ 31 – 40 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะโสด จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 และมีสถานะ



สมรส จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน

เอกชน จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมา คืออาชีพธุรกิจส่วนตวั/ อาชีพอิสระ จ านวน 

106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 - 30,000 

บาท จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมา คือ ต ่า 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 47 คน คิด

เป็นร้อยละ 11.8 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 217 คน คิดเป็น

ร้อยละ 54.3 รองลงมา คือปริญญาโท จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3  

2. ปัจจยัเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 

 การวิจยัเร่ือง ปัญหา และความตอ้งการของนักท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย มีผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อพกัผ่อน จ านวน 293 คน คิดเป็น

ร้อยละ 73.8 รองลงมา คือเพื่อความเพลิดเพลิน จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่หาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 

92.3 รองลงมา คือติดต่อกับบริษัทน าเท่ียวโดยตรง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวโดยเคร่ืองบิน จ านวน 247 คนคิดเป็นร้อยละ 61.8 

รองลงมา คือขบัรถมาเอง จ านวน 130 คิดเป็นร้อยละ 32.5ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค่าใชจ่้าย

ต่อคร้ัง 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา คือ 10,001 – 15,000 บาท 

จ านวน 84 คิดเป็นร้อยละ 21.0 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่วางแผนล่วงหน้าในการหาขอ้มูล

แหล่งท่องเท่ียว จองท่ีพกั จ านวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ 94.0 และไม่มีการวางแผนล่วงหน้า 

เดินทางไปเร่ือยๆ ตามท่ีตวัเองอยากไป จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ท่ีพกัเลือกโรงแรม จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมา คือรีสอร์ท จ านวน 93 คน คิด

เป็นร้อยละ 23.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกท่ีจะกลบัมาเท่ียวอีกคร้ัง จ านวน 392 คน คิด

เป็นร้อยละ 98.0 และไม่กลบัมาเท่ียวอีก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 

 

 

 



3. ขอ้มูลดา้นปัจจยัการตลาดท่องเท่ียว 

 ขอ้มูลดา้นปัจจยัการตลาดท่องเท่ียว โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นบุคคล และดา้นการก าหนดราคาสินคา้ และการบริการ ตามล าดบั 

ดา้นผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว (Product) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า

ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศไทยมีความหลากหลาย 

รองลงมาคือ สถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศไทยมีความสวยงาม ดา้นการก าหนดราคาสินคา้ และการ

บริการ (Price) โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด คือราคาท่ีพกัมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ราคาค่าเดินทางของพาหนะในการ

ท่องเท่ียวในประเทศไทยมีความเหมาะสม ดา้นบุคคล (People) โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือพนักงานมีความรู้ และ

ความสามารถในการบริการท่ีดี รองลงมาคือพนกังานมีความใส่ใจ และมีการบริการท่ีรวดเร็ว ดา้น

การจดัจ าหน่าย (Place) โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ และบริการไดห้ลายช่องทาง รองลงมา

คือสินคา้ท่ีท่านบริโภคมีท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือท่าน

สามารถคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ไดง่้ายจากส่ือออนไลน์ รองลงมาคือมีโปรโมชัน่ของแหล่ง

ท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ ในช่วงเทศกาลท่ีน่าดึงดูด  

4. ขอ้มูลดา้นปัญหาของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย 

 การวิจยัเร่ือง ปัญหา และความตอ้งการของนักท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย มีผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ดา้นป้ายบอกทางไม่ชดัเจนเลือกป้ายบอกทางน้อย

เกินไป จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมา คือตวัหนังสือไม่ชดัเจน จ านวน 93 คน คิด

เป็นร้อยละ 23.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดา้นอาชญากรรมเลือกมิจฉาชีพ จ านวน 157 คน คิด



เป็นร้อยละ 39.3 รองลงมา คือจ้ีชิงทรัพย ์จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ด้านความปลอดภัยเลือกการขบัข่ี จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมา คือ

ยานพาหนะ จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด้านสถานท่ี

ท่องเท่ียวไม่สะอาดเลือกเศษขยะกล่องขา้ว ขวดน ้า ถุง ขยะมูลฝอยต่างๆ วางท้ิงไวต้ามสถานท่ีต่างๆ 

จ านวน 242 คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมา คือถงัขยะตามแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ไม่เพียงพอ 
จ านวน 142 คิดเป็นร้อยละ 35.5  

5. ขอ้มูลดา้นความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในประเทศไทย 

 การวิจยัเร่ือง ปัญหา และความตอ้งการของนักท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย มีผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ดา้นการบริการเลือกความสะดวกสบายของการ

บริการในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา คือความ

สะดวกสบายของท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียวท้ิงไวต้ามสถานท่ีต่างๆ จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.5 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด้านความปลอดภัยเลือกความปลอดภัยของท่ีพกัในแหล่ง

ท่องเท่ียว จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมา คือความปลอดภยัในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

ในประเทศไทย จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดา้นการส่ือสาร

เลือกความชดัเจนของขอ้มูลการเดินทางในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 

50.8 รองลงมา คือความชดัเจนของขอ้มูลท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว, ความชดัเจนของขอ้มูลดา้นราคา

อาหาร และเคร่ืองด่ืมในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ จ านวนอย่างละ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ดา้นป้ายบอกสถานท่ีชดัเจนเลือกป้ายบอกทางมองเห็นง่าย ไม่อยูใ่นจุดอบั

สายตา จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมา คือป้ายบอกระยะทางของสถานท่ีชัดเจน 
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 

อภิปรายผลการวจิัย 

 ผลการวิจยัเร่ือง ปัญหา และความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย โดยรวม

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ปัจจยั



การตลาดท่องเท่ียว ปัญหาของนักท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย และความต้องการของ

นกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย ตามล าดบั โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ

ระหวา่ง 20 – 30 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานเอกชนมากท่ีสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่

ระหว่าง 20,000 – 30,000 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ (นายธนชยั พลอยศุภผล, 2547) เพศ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 350 คน ส่วนใหญ่เพศหญิง 225 

คน มีช่วงอายุ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และพบว่า

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปี ต ่ากว่า 30,000 

ดอลลาร์สหรัฐ  

 2. ปัจจยัเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว พบว่าวตัถุประสงค์ส่วนใหญ่เขา้มาเพื่อ

พกัผ่อนมากท่ีสุด หาขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียวจากอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด เดินทางมาท่องเท่ียวดว้ย

เคร่ืองบินมากท่ีสุด ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง/ คนในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย 5,001 – 10,000 

บาท มีการวางแผนล่วงหนา้ในการหาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว จองท่ีพกัมากท่ีสุด เลือกสถานท่ีพกัเป็น

โรงแรมมากท่ีสุด และจะกลบัมาเท่ียวอีกคร้ังมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (Wang 

Zhouyaying, 2560) การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 

พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เคยมาเท่ียวพทัยา 1 คร้ัง โดยมีวตัถุประสงคม์าเพื่อพกัผอ่น ซ่ึงมีเพื่อน/ 

เพื่อนร่วมงานเดินทาง ซ่ึงมาวนัลาพกัร้อนประจ าปี โดยใช้อินเทอร์เน็ตหาขอ้มูล และส่วนใหญ่

เดินทางมาโดยรถ BUS มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาเท่ียวพทัยา 5,001 – 10,000 บาท มีการวางแผน

ล่วงหนา้ในการจองท่ีพกัหาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว ส่วนใหญ่พกัในโรงแรม และจะกลบัมาเท่ียวอีก

คร้ัง  

 3. ปัจจยัการตลาดท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการจดั



จ าหน่าย ด้านบุคคล และด้านการก าหนดราคาสินคา้ และการบริการ ตามล าดับ โดยมีประเด็น

อภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี 

  3.1 ดา้นผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว (Product) เร่ือง ปัญหา และความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่

ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศไทยมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

ต่างจากประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (รัฐนนัท ์พงศวิ์ริทธ์ิธร ภาคภูมิ ภคัวิภาส และ

เบญญาภา กนัทะวงศว์าร, 2559) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการ

ท่องเท่ียววิถีไทย พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมา

ท่องเท่ียววิถี ซ่ึงในแต่ละดา้นของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจ

มาท่องเท่ียววิถีไทยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว (เช่น แหล่ง

ธรรมชาติวฒันธรรม สถานบนัเทิง ฯลฯ อาหาร และเคร่ืองด่ืม และสถานท่ีพกั โรงแรม  

  3.2 ด้านการก าหนดราคาสินค้า และการบริการ (Price) เร่ือง ปัญหา และความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือราคาท่ีพกัมีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ (อิสวตั อยู่วฒัน์, 2553) การใชร้ะดบัอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ดา้นราคา จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัอิทธิพลมาก

ท่ีสุด คือ มีการก าหนดราคาท่ีพกัชดัเจนในแต่ละรายการ/ โปรแกรม ราคามีความเหมาะสมกบัการ

บริการ อตัราค่าเดินทาง การคิดราคาแบบยดืหยุน่  

  3.3 ดา้นบุคคล (People) เร่ือง ปัญหา และความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่างชาติใน

ประเทศไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด คือพนกังานมีความรู้ และความสามารถในการบริการท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ (อิสวตั อยูว่ฒัน,์ 2553) การใหร้ะดบัอิทธิพลของปัจจยัทางการตลาดต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพ ดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้อิทธิพลมากท่ีสุด คือ ดา้นพนักงาน/ 

เจา้หนา้ท่ีใหก้ารเอาใจใส่ดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหนา้ท่ี และไม่ลกัขโมยทรัพยสิ์นของผูรั้บบริการ 



มีหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าพนกังาน/ ผูใ้ห้บริการ ไดผ้่านการฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดี โดยมีความรู้ 

และความช านาญตรงตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีไดศึ้กษามา  

  3.4 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) เร่ือง ปัญหา และความต้องการของนักท่องเท่ียว

ต่างชาติในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ และบริการไดห้ลายช่องทาง (อิสวตั 

อยูว่ฒัน,์ 2553) การใหร้ะดบัอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพ ดา้นช่องการให้บริการ จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัอิทธิพลมากท่ีสุด คือ 

ดา้นสถานท่ีให้บริการไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และมีความปลอดภยัสูง รองลงมาคือ สถานท่ี

บริการมีช่ือเสียง และมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงในเร่ืองการพฒันาสถานท่ีการจัดการจัดจ าหน่ายใน

รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน 

  3.5 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เร่ือง ปัญหา และความต้องการของ

นักท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า

ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือท่านสามารถคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ไดง่้ายจาก

ส่ือออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (อิสวตั อยู่วฒัน์, 2553) การให้ระดบัอิทธิพลของปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากการ

วิจยั พบว่า กลุ่มอย่างให้ระดบัอิทธิพลมากท่ีสุด คือ นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจดา้นการแนะน า

ผลิตภณัฑ์ และบริการต่างๆ ภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การไดรั้บขอ้มูลมีการโฆษณาใน

หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร วิทย ุโทรทศัน์ และมีการแถมบริการเสริมพิเศษฟรี และมีการแนะน า
จากพนกังาน/ เจา้หนา้ท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  

 4. ปัญหาของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย  

  4.1 ดา้นป้ายบอกทางไม่ชดัเจน เร่ือง ปัญหาของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือป้ายบอกทางนอ้ยเกินไป มากท่ีสุด  



  4.2 ดา้นอาชญากรรม เร่ือง ปัญหาของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย โดยรวม

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ

มิจฉาชีพมากท่ีสุด   

  4.3 ด้านความปลอดภัย  เร่ือง ปัญหาของนักท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือการขบัข่ีมากท่ีสุด  

  4.4 ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวไม่สะอาด ปัญหาของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือเศษขยะกล่องขา้ว ขวดน ้า ถุง ขยะมูลฝอยต่างๆ วางท้ิงไวต้ามสถานท่ีต่างๆ มากท่ีสุด  

 5. ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย  

  5.1 ดา้นการบริการ ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย โดยรวม

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ

ความสะดวกสบายของการบริการในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ (ปวีณา ทวีวงศโ์อฬาร, 2552) ดา้นการบริการ เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียว ดงันั้น หน่วยงานขอภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญักบัปัจจยั

ดา้นน้ี โดยมีการจดัสถานบริการท่ีมีมาตรฐาน เพื่อให้นกัท่องเท่ียวมีความรู้สึกสะดวกสบายในการ

ท่องเท่ียว 

  5.2 ด้านความปลอดภัย ความต้องการของนักท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือความปลอดภยัของท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

(ปวีณา ทวีวงศ์โอฬาร, 2552) ดา้นความปลอดภยั เป็นปัจจยัท่ีส าคญันักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ

น้อยท่ีสุด และเพื่อพฒันาปัจจยัดา้นความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากข้ึน ซ่ึงโดย

ปกติ และการท่ีนักท่องเท่ียวตดัสินใจจะเดินทางไปยงับริเวณใดบริเวณหน่ึงนั้น ส่ิงหน่ึงท่ีจะตอ้ง



ค านึงถึง คือ ความปลอดภยั ซ่ึงถา้สถานท่ีท่องเท่ียวนั้น มีปัญหาเร่ืองความปลอดภยัเกิดข้ึน ย่อมมี

ผลกระทบต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั  

  5.3 ดา้นการส่ือสาร ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย โดยรวม

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ

ความชดัเจนของขอ้มูลการเดินทางในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ มากท่ีสุด  

  5.4 ป้ายบอกสถานท่ีชดัเจน ความตอ้งการของนักท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือป้ายบอกทางมองเห็นง่าย ไม่อยูใ่นจุดอบัสายตามากท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะจากผลวจิัย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ปัญหา และความตอ้งการของนักท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย 

สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 

 ปัญหาของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย 

ดา้นป้ายบอกทางไม่ชดัเจน  รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควร ติดตั้งเพิ่มหรือติดตั้งให้ชดัเจน
เน่ืองจาก นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นว่า ป้ายบอกทางน้อยเกินไปท าให้เป็นปัญหากบัการเดินทาง
ท่องเท่ียว 

ดา้นอาชญากรรม รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัการกบัปัญหามิจฉาชีพในแหล่งท่องเท่ียว
เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวกงัวลแลว้เห็นดว้ยมากท่ีสุดวา่เป็นปัญหาท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข 

ดา้นความปลอดภยั  ควรปรับปรุง บ ารุงถนนหรือส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการขบัข่ีเน่ืองจาก การ
ขบัข่ีเป็นส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวเห็นวา่เป็นปัญหามากท่ีสุดในดา้นความปลอดภยั 

ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวไม่สะอาด  รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเนน้ถึงการจดัการกบัปัญหา
เศษขยะกล่องขา้ว ขวดน ้ า ถุง ขยะมูลฝอยต่างๆ วางท้ิงไวต้ามสถานท่ีต่างๆ มากท่ีสุด เน่ืองจากเป็น
ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามคิดเห็นมากท่ีสุด 

  



 ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย 

ป้ายบอกสถานท่ีชัดเจน  ควรติดตั้งป้ายบอกทางให้มองเห็นง่าย ไม่อยู่ในจุดอบัสายตา เพื่อความ
สะดวกสบายในการเดินทางท่องเท่ียว 

ดา้นการส่ือสาร  รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเนน้ถึงความชดัเจนของขอ้มูลการเดินทางใน
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นการส่ือสารของนักท่องเท่ียวและเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวมีความสะดวกในการเดินทาง 

ดา้นความปลอดภยั  รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเนน้ถึงความปลอดภยัของท่ีพกัในแหล่ง
ท่องเท่ียวมากท่ีสุดเน่ืองจากแหล่งท่ีพกัเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัมากเป็นท่ีส่วนตวัท่ี
ควรตอ้งดูแลความปลอดภยัใหดี้ท่ีสุด 

ดา้นการบริการ  เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความสะดวกสบายของการบริการ
ในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ มากท่ีสุดฉะนั้น หากเราเอ้ืออ านวยความสะดวกสบายให้กบันกัท่องเท่ียว
ในทุกๆ ดา้นจะเป็นผลดีท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวอาจจะกลบัมาเท่ียวในประเทศไทยอีก 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรท าการศึกษาดา้นพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชจ่้ายทางดา้นสินคา้ และบริการ 
เพื่อน าไปปรับปรุงสินคา้ และบริการ ต่างๆ ใหดี้ข้ึน 

 2. ควรท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรม และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเมืองพทัยาเพื่อดึงดูด
ชาวต่างชาติใหเ้ขา้มาท่องเท่ียวมากข้ึน 
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