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บทคัดย่อ 

การวิจยั เร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียวของชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวในประเทศไทย เป็นการ
วิจยัเชิงสํารวจ มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย (2) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของชาวต่างชาติในประเทศไทย (3) ศึกษาปัจจยั
การตลาดท่องเท่ียวในประเทศไทย  (4) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลกบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวของชาวต่างชาติ และ (5) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัการตลาดกบัพฤติกรรมการ
เลือกท่องเท่ียวของชาวต่างชาติ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย จาํนวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าไควส์แควร์ และค่าอีตา้ 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.3  มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.0 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
50.00 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 55.00 เป็นนกัเรียนนกัศึกษาคิดเป็นร้อยละ 54.75 
มีรายได ้50,001 – 100,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 56.75 และมีภูมิลาํเนาในยโุรปคิดเป็นร้อยละ 43.75 

2. การเลือกการท่องเท่ียวของชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ส่วนใหญ่
มีลกัษณะการท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่น โดยเดินทางมาท่องเท่ียวสถานท่ี     ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดย
เคร่ืองบิน ใช้ระยะเวลาท่ีใช้ในการเท่ียวชมประเทศไทย มากกว่า 3 ชัว่โมง จาํนวนสมาชิกท่ีร่วม
เดินทาง คร้ังละ 2-5 คน โดยค่าใช้จ่ายในการมาเยี่ยมชมประเทศไทยต่อคร้ัง ไม่เกิน 50,000 บาท 
และทราบการมาเท่ียวมชมประเทศไทยจากส่ืออินเตอร์เน็ต/โทรทศัน์/วิทยุ แหล่งท่องเท่ียวท่ีเลือก 
คือ ทะเล 

3. ปัจจัยการตลาดท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในประเทศไทย โดยภาพรวมนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
โดยเรียง ลําดับความสําคัญของปัจจัยการตลาดท่องเท่ียวจากมากไปหาน้อย ดังน้ี คือ ด้าน



 
 

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสถานท่ี ดา้นการจดัรวมผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
กระบวนการซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นราคา ดา้นสินคา้และบริการ และดา้นความร่วมมือทางธุรกิจ 

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกับการเลือก
ท่องเท่ียวในประเทศไทย พบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความสัมพนัธ์กบั
การเลือกท่องเท่ียวในประเทศไทย 

5. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับการเลือกการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในประเทศไทย พบวา่ ปัจจยัการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยอยูใ่นระดบัตํ่า  

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการท่องเท่ียว  ชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวในประเทศไทย 
 

 
ABTRACT 

The research subject is tourism behavior of foreigners visiting Thailand. The research is a 
survey research. This research aims to (1) study the personal factors of foreigners visiting 
Thailand; (2) study the tourism behavior of foreigners in Thailand; (3) study the tourism market 
factors in Thailand; (4) study the relationship between personal factors and tourism behavior of 
foreigners; and (5) study the relationship between market factors and tourist selection behavior of 
foreigners. 

The research instrument was a questionnaire. The population and sample used in this 
study were 400 foreign tourists traveling to Thailand. The data was analyzed by using a computer 
program. The statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation, chi- 
square and eta value. 

The results of the research showed that;  
1. The personal data of foreign tourists who visiting Thailand are mostly female for 50.3 

percent and aged between 21-30 years old for 41.0 percent.  Most of them have a single status for 
50.0 percent. Their education was bachelor degree for 55.0 percent. They are students for 54.75 
percent. They have income 50,001 - 100,000 baht for 56.75 percent.  Most of them have 
domiciled in Europe, accounting for 43.75 percent. 



 
 

2. The selections of foreign tourists who are traveling in Thailand, the tourism 
characteristics were the leisure. They were traveling to the various places in Thailand. They were 
used to travel by airplane. They were spent time more than 3 hours to visit place in Thailand. 
There were 2-5 members join to travel in each time. The cost of visiting Thailand was less than 
50,000 baht in each time. They perceived the information of visiting Thailand from the internet, 
television and radio. The selected tourists’ attraction was the sea. 

3. The tourism market factors affecting the selection of tourist destinations for foreign 
tourists in Thailand, overall the foreign tourists have high level opinions which the priorities of 
the tourism market factors are descending as follows; the physical environment, the location, the 
product integration, the marketing promotion, the process of purchasing goods and services, the 
price, the products and services, and business cooperation. 

4. The relationship between personal information of foreign tourists and the selection 
of travel in Thailand, it is found that the personal information of foreign tourists had related to the 
selection of tourism in Thailand. 

5. The relationship between the marketing factors and the tourism selection of the 
foreign tourists in Thailand, it is found that there the marketing factors have the relationship with 
the tourism selection in Thailand at the low level. 
 
Keywords: tourism behavior, foreigners visiting Thailand 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเกิดการเปล่ียนแปลงตามโลกาวิวฒัน์ของโลกท่ีส่งผล
กระทบต่อประเทศสาํหรับประเทศไทยไดรั้บผลกระทบหลายดา้น อาทิ การเคล่ือนยา้ยแรงงานอยา่ง
เสรี การเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการ การเคล่ือนยา้ยเงินทุน และการแข่งขนัเพื่อสร้างพนัธมิตรทั้งใน
และนอกประเทศเพื่อพฒันาสินคา้และบริการใหมี้ความแตกต่างและโดดเด่นเหนือกวา่คู่แข่ง 

นอกจากน้ีมีรูปแบบการท่องเท่ียวมีการเปล่ียนแปลงไป จากเดิมเพื่อพกัผ่อนช่วงวนัหยุด
กลายเป็นการท่องเท่ียวแบบผสานรูปแบบทางการท่องเท่ียวท่ีรวมกนัระหว่างกิจกรรมวนัพกัผ่อนและ
กิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การศึกษาดูงาน การประชุม เป็นตน้ นอกจากน้ีจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
แต่ละคร้ังก็เปล่ียนแปลงไป จากการเดินทางโดยลาํพงัหรือกลุ่มเล็ก ๆ หรือครอบครัวเปล่ียนเป็นการ
เดินทางของนกัท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ท่ีมีภูมิหลงัดา้นธุรกิจคลา้ยกนั (susyarini et al., 2014) 



 
 

มติชนออนไลน์ ( Manager Online,2016) เสนอวา่การท่องเท่ียวท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วในยุค
โลกาภิวตัน์ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับตัวโดยรัฐบาลได้เสนอกลยุทธ์การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมโดยเนน้แนวคิดหลกั 3 ประการ 
ไดแ้ก่ การเปล่ียนจากสินคา้โภคภณัฑ์ไปสู่สินคา้นวตักรรม การเปล่ียนจากขบัเคล่ือนประเทศดว้ย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมและการ
เปล่ียนแปลงท่ีลดบทบาทภาคการผลิตไปสู่การส่งเสริมค่าบริการ 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (Ministy of Sports and Tourism,2011) เสนอวา่การพฒันา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของไทยจะส่งผลท่ีดีต่อทุกภาคส่วนแต่การเติบโตอย่างกา้วกระโดดนั้นได้
ส่งผลกระทบเช่นเดียวกนัอาทิปัญหาการรองรับจาํนวนนกัท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัไม่
สามารถควบคุมไดส่้งผลถึงปัญหามลพิษ อาชญากรรม และการกาํจดัของเสีย เป็นตน้ ทาํให้ทุกภาค
ส่วนใหค้วามสาํคญักบัธุรกิจนาํเท่ียว ซ่ึง บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (Cittangwatthana,2012) กล่าววา่ธุรกิจ
นาํเท่ียวนบัวา่เป็นหน่วยงานท่ีประสานงานระหวา่งนกัท่องเท่ียวและธุรกิจการท่องเท่ียวต่าง ๆ โดย
เน้นการสร้างคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า และบริการให้มีคุณภาพ เพื่อควบคุมและเพิ่ม
ศกัยภาพทางการแข่งขนัมากข้ึน 

จากสภาพปัญหาการท่องเท่ียวดังกล่าวดังนั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการเลือก
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเพื่อนาํผลท่ีไดจ้าก
การวิจยัเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวตลอดจนส่ิงอาํนวย
ความสะดวกให้สอดคลอ้งหรือตอบสนองต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวและเป็นแนวทางในการ
เสริมกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกบัความพึงพอใจนกัท่องเท่ียวเพื่อก่อให้เกิดรายไดแ้ละ
คนในทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึนโดยใชข้อ้มูลการวิจยัเป็นแนวทางในการวางแผนกาํหนดนโยบายและกาํหนด
กลยทุธ์ในการประชาสัมพนัธ์ดา้นกลยทุธ์นาํเท่ียว 

 
ปัญหาจากการวจัิย 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาพกัโรงแรมในเขตกรุงเทพฯมีอะไรบา้ง 
2. นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีทศันคติต่อส่ิงอาํนวยความสะดวกในการท่องเท่ียวอยา่งไร 
3. นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นต่อส่วนผสมการตลาดท่องเท่ียวในประเทศไทย

อยูใ่นระดบัใด 
4. แหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยมีอะไรบา้ง 
5. ส่วนผสมการตลาดท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับการเลือกแหล่งท่องเท่ียวของ

ชาวต่างชาติท่ีมาพกัโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครจริงหรือไม่ 



 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของชาวต่างชาติในประเทศไทย 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัการตลาดท่องเท่ียวในประเทศไทย 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

ชาวต่างชาติ 
5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกท่องเท่ียวของ

ชาวต่างชาติ 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ตวัแปรตน้ท่ีศึกษาไดแ้ก่ 
1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยประกอบดว้ย 
      1.1.1 เพศ 
      1.1.2  อาย ุ
      1.1.3 สถานภาพ 
      1.1.4 ศาสนา 
      1.1.5 ระดบัการศึกษา 
      1.1.6 อาชีพ 
      1.1.7 รายได ้
      1.1.8  เป้าหมายในการมาประเทศไทย 
1.2 ความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาดท่องเท่ียวของประเทศไทยประกอบดว้ย 
      1.2.1 ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
       1.2.2 ราคา 
      1.2.3 สถานท่ี  
       1.2.4 ส่งเสริมการตลาด 
       1.2.5 ส่ิงแวดลอ้มทากายภาพ 
       1.2.6 กระบวนการเลือกท่องเท่ียว 
       1.2.7 โปรแกรมการท่องเท่ียว 

1.2.8 ความร่วมมือทางธุรกิจ 
2. ตวัแปรตามท่ีศึกษา ไดแ้ก่  



 
 

2.1  พฤติกรรมการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 
      2.1.1 ลกัษณะการมาท่องเท่ียว  
      2.1.2 จาํนวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียว  
      2.1.3 พาหนะในการมาท่องเท่ียว  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย

หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ภูมิลําเนา สถานท่ีพักในประเทศไทย              
และส่ิงกระตุน้ใหเ้ดินทางมาประเทศไทย  

พฤติกรรมของผูท้่องเท่ียวชาวต่างชาติ หมายถึง การแสดงออกของผูม้าท่องเท่ียว ท่ีแสดงถึง
กระบวนการตดัสินใจคร้ังก่อนใช้บริการ ท่องเท่ียว การได้รู้จกัสถานท่ีท่องเท่ียวช่วงเวลาการมา
ท่องเท่ียวและการเลือกท่องเท่ียว 

ความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาดท่องเท่ียวของประเทศไทย หมายถึง ทศันคติในเชิงบวกของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อปัจจยัการตลาดท่องเท่ียวในดา้นสถานท่ี ดา้นบริการภายในบริเวณ
สถานท่ีท่องเท่ียว ด้านบุคลากรบริการ ด้านราคาด้านโปรแกรมทัวร์  ด้านความปลอดภัย                     
และดา้นประชาสัมพนัธ์ 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว หมายถึง การท่ีนักท่องเท่ียวประเมินและเลือกมาท่องเท่ียว
ประกอบด้วย ลักษณะการมาท่องเท่ียว จาํนวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียว พาหนะในการมาท่องเท่ียว 
สถานท่ีพกัในประเทศไทย สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยร ะยะเวลาท่องเท่ียวต่อคร้ัง บรรยากาศ
ปัจจุบนัของประเทศไทย แหล่งขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว ความคาดหวงัท่ีจะมาท่องเท่ียวอีก การ
แนะนาํใหก้ลบัมาท่องเท่ียว และการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก 

การเลือกท่องเท่ียวของชาวต่างชาติ หมายถึ งการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลการวิจยัทาํให้ทราบขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทย
เพื่อ ท่ีการท่องเท่ียวจะทาํเป็นฐานขอ้มูลนกัท่องเท่ียว 

2. ผลการวิจยัทาํให้ทราบพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยเพื่อมีการท่องเท่ียวจะได้
กาํหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ผลการวิจยัทาํให้ทราบระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อปัจจยัการตลาดท่องเท่ียว
เพื่อท่ีองคก์รจะไดป้รับนโยบายการท่องเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวพึงพอใจ 

4. ผลการวจิยัทาํใหท้ราบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกท่องเท่ียวในประเทศไทย 



 
 

 
 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  การวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียวของชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวในประเทศไทย มีกรอบแนวคิดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่ว 
- เพศ  
- อาย ุ 
- ระดบัการศึกษา  
- อาชีพ  
- สถานภาพ 
- ภูมิลาํเนา  
- สถานท่ีพกัในประเทศไทย              
- ส่ิงกระตุน้ใหเ้ดินทางมา

ประเทศไทย 
 

ปัจจัยการตลาดท่องเทีย่ว 
1. ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
2. ราคา 
3. สถานท่ี 
4. การส่งเสริมการตลาด 
5. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
6. กระบวนการเลือก 

ท่องเท่ียว 
7. โปรแกรมการท่องเท่ียว 
8. ความร่วมมือทางธุรกิจ 

 

พฤติกรรมของผู้ท่องเทีย่วชาวต่างชาติ  
1. ลกัษณะการมาท่องเท่ียว  
2. จาํนวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียว 
3. พาหนะในการมาท่องเท่ียว  
4. สถานท่ีพกัในประเทศไทย  
5. ระยะเวลาท่องเท่ียวต่อคร้ัง  
6. บรรยากาศปัจจุบนัของประเทศไทย  
7. แหล่งขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว  
8. ความคาดหวงัท่ีจะมาท่องเท่ียวอีก  
9. การแนะนาํใหก้ลบัมาท่องเท่ียว  
10. การเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก 

 

ตวัแปรตน้ 
 

ตวัแปรตาม 
 

การเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วของชาวต่างชาติ 



 
 

 
 
สรุปผลการวจัิย 

ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ 
การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียวของชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวในประเทศไทย เป็นการ

วิจยัเชิงสํารวจ มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของชาวต่างชาติ ท่ีมาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย (2) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวในประเทศไทย (3) ศึกษา
ปัจจยัการตลาดท่องเท่ียวในประเทศไทย (4) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของ
นกัท่องเท่ียวกบัการเลือกท่องเท่ียวในประเทศไทย (5) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาด
ท่องเท่ียวกบัการเลือกท่องเท่ียวในประเทศไทย 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย

พบวา่เพศชายมีอาย ุ41-50 ปี มีสถานภาพโสดนบัถือศาสนาคริสต ์มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็น
พนกังานบริษทัมีรายไดต่้อเดือน 5,000 ถึง 6,999 USD (เหรียญสหรัฐ)  เดินทางมาเพื่อพกัผอ่นและ
ท่องเท่ียวเป็นสาํคญั 

2. การเลือกท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทย  ส่วนใหญ่จะเคยเดินทางมาเท่ียวในประเทศไทยมากกวา่ 1 คร้ังๆ  คร้ังละประมาณ 1 -3 วนั  วนั
โดยใช้บริการรถโดยสารประจาํทางและใช้โรงแรมเป็นท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือเส้ือผา้
สาํหรับสวมใส่และเลือกท่องเท่ียวสถานบนัเทิงในเวลาคํ่าคืนและชอบบรรยากาศในประเทศไทยอีก
ทั้งเพื่อนและกลบัมาเท่ียวประเทศไทยอีกคร้ัง 

3. ปัจจัยการตลาดท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในประเทศไทย โดยภาพรวมนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
โดยเรียงลําดับความสําคัญ ของปัจจัยการตลาดท่องเท่ียวจากมากไปหาน้อย ดังน้ี คือ ด้าน
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสถานท่ี ดา้นการจดัรวมผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
กระบวนการซ้ือสินคา้และบริการ ดา้นราคา ดา้นสินคา้และบริการ และดา้นความร่วมมือทางธุรกิจ 

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกับการเลือก
ท่องเท่ียวในประเทศไทยพบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความสัมพนัธ์กบั
การเลือกท่องเท่ียวในประเทศไทย 



 
 

5. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดกบัการเลือกการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในประเทศไทยพบว่าปัจจยัการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยอยูใ่นระดบัตํ่า  

 
อภิปรายผล 

ผูว้จิยัขออภิปรายผลในแต่ประเด็นดงัน้ี 
1. กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 41-50 ปี มี

สถานภาพโสด มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายได ้5,000 - 6,999 USD/เดือน ดงันั้น การท่องเท่ียวควรให้
ความสําคญัเก่ียวกบัเพศชาย ท่ีมีอายุ 41-50 ปี สถานภาพโสดมีอาชีพธุรกิจส่วนตวัมีรายได ้5,000 - 
6,999 USD ซ่ีงเป็นกลุ่มเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ถาวร ธงสถาพรวฒันา (2551) พบวา่ 
ผูม้าท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาชีพธุรกิจส่วนตวั 

2. การเลือกท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเลือกสถานบนัเทิงยามคํ่าคืนและเคยเดินทางมาเท่ียวใน
ประเทศไทยมากกวา่ 1 คร้ังสถานท่ีพกัแรมเป็นโรงแรมดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสําคญั
กบัการพฒันาสถานบนัเทิงให้ได้มาตรฐานและสร้างความพึงพอใจให้กบัมาเท่ียวอีกรวมทั้งการ
พฒันาโรงแรมให้ลูกค้าพึงพอใจในการบริการโรงแรมให้กลับมาพกัอีกในคร้ังต่อไปโดยใช้
หลกัการตลาดบริการโรงแรม 

3. ปัจจัยการตลาดท่องเท่ียวของประเทศไทยโดยรวมให้ความสําคัญในระดับมาก
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสถาพร   ธงสถาพรวฒันา (2551) พบวา่ผูม้าท่องเท่ียวให้ความสําคญั
กบัตลาดท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมากผูว้จิยัขออภิปรายผลแต่ละดา้นดงัน้ี 

- ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความสําคญัมากกบัดา้นตาํรวจ
ท่องเท่ียวเพราะนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นว่าประเทศไทยมีสถานท่ีล่อแหลมท่ีอาจจะก่อให้เกิด
อาชญากรรมสูงบางพื้นท่ีไม่มีตาํรวจประจาํและควรมีตาํรวจประจาํจุดในชุมชนเพียงพอกบัสถานท่ี
และความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวให้มีความสําคญัน้อยกบัท่ีจอดรถเพราะส่วนใหญ่จะใชบ้ริการ
รถโดยสารประจาํทางทาํใหไ้ม่เห็นถึงความสาํคญัของสถานท่ีจอดรถ 

- ด้านราคา นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความสําคญักบัค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวยามคํ่าคืน 
เช่น ผบั บาร์ คาราโอเกะ ร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืมในสถานบนัเทิงยามคํ่าคืนในประเทศไทย มีราคา
สูงกวา่ราคาปกติมากเกินไปและให้ความสําคญันอ้ยกบัราคาของตัว๋ในการเขา้สถานท่ีต่าง ๆ เพราะ
ราคาไม่สูงมากเหมาะกบัการจดักิจกรรมโชวใ์นสถานท่ีนั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ               
มานะพงศ ์ขอบเขตต ์(2552)  พบวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก 



 
 

- ด้านสถานที่ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความสําคญัมากกบับรรยากาศของสถานท่ี
ท่องเท่ียวเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร สวนสาธารณะ ห้องนํ้ า ผบั บาร์ ฯลฯ และให้ความสําคญั
น้อยกับ จุดนั่งพกัผ่อนซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของ มานะพงศ์ ขอบเขตต์ (2552)  พบว่า 
นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัดา้นสถานท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

- ด้านการส่งเสริมการตลาด  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความสําคญัมากกับการ
ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว เช่น มีการโฆษณาถึงสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ ไม่ใช่โฆษณา เฉพาะ
แหล่งท่องเท่ียวยามคํ่าคืน เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่รู้วา่ประเทศไทย ยงัมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีก
มากมาย นอกเหนือจากสถานบนัเทิงยามคํ่าคืน และให้ความสําคญัน้อย กบัการแนะนาํสถานท่ี
ท่องเท่ียวจากสมาชิก เน่ืองจากไม่สะดวกในการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี บางคร้ังตอ้งการความช่วยเหลือ
แลว้ไปหาเจา้หนา้ท่ีไดพ้บเจอปัญหาเพิ่มข้ึน คือเวลาในการติดต่อปัญหา ดา้นการส่ือสาร ดงันั้น ควร
จะมีเอกสารท่ีไดใ้ห้รายละเอียดไวอ้ย่างชดัเจน และมีความหลากหลายทางภาษาให้เลือกตามความ
เหมาะสมของนกัท่องเท่ียว 

- ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใหค้วามสาํคญัมากกบักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เพราะนกัท่องเท่ียวไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดวา่ ในประเทศไทยมีสถานท่ี
และกิจกรรมใดน่าสนใจ ท่ีสามารถเขา้ร่วมไดใ้นวนัและเวลาท่ีมีจาํกดั ดงันั้น จึงควรจดักิจกรรมให้
มีความหลากหลายเหมาะสมกบักลุ่มนกัท่องเท่ียว และเวลาท่ีมีอยา่งจาํกดั และให้ความสําคญันอ้ย
กบัความเหมาะสมของการจดัการสถานท่ีต่าง ๆ เน่ืองจากการจดัการสถานท่ีไดเ้ป็นปัญหารายการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวและคิดวา่ในปัจจุบนัก็เหมาะสมอยูแ่ลว้ 

- ด้านกระบวนการซ้ือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความสําคญักบั โครงการ Amazing 
Thailand เพราะได้รวบรวมความหลากหลายของกิจกรรมเขา้มาไวด้ว้ยกนัไม่ว่า จะเป็นการมา 
ประชุมนานาชาติ มาท่องเท่ียว เพื่อเป็นรางวลั และการจดังานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินคา้
นานาชาติ และให้ความสําคญันอ้ยกบั การมีคนแนะนาํ ช่วยเหลือ เพราะเกิดความผิดพลาดระหวา่ง
การใหข้อ้มูล เน่ืองจากปัญหาทางดา้นการส่ือสาร 

- ด้านการจัดรวมผลิตภัณฑ์/โปรแกรมการท่องเที่ยว  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้
ความสาํคญัมากกบัความหลากหลายของสินคา้และบริการ และให้ความสําคญันอ้ยกบัแพค็เกจทวัร์
เพราะการเลือกซ้ือแพคเกจทวัร์ จะตอ้งไปตามกลุ่มชวัร์ และบางคร้ัง บางสถานท่ีก็ไม่น่าสนใจ
ดงันั้นจึงสนใจท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยตนเองมากกวา่ 

- ด้านความร่วมมือทางธุรกิจ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความสําคญัมากกบัระดบั
มาตรฐานและบริการเพราะอยากให้สินคา้ และบริการมีมาตรฐานมีการบริการท่ีดีเหมาะสมกับ
ค่าใชจ่้ายและใหค้วามสาํคญันอ้ยกบัความเช่ือมัน่ทางการเมือง 



 
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคล และปัจจยัการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือก
ท่องเท่ียวในประเทศไทยวิเคราะห์ไดว้่า ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัการตลาดมีผลต่อการเลือก
ท่องเท่ียวในประเทศไทยหรือมีอิทธิพลต่อการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย 
 ดังนั้ น หน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชน ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวควรให้
ความสาํคญักบัขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติกบัปัจจยัการตลาดใหม้าก 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 
ควรพฒันาในดา้นต่าง ๆ เหล่าน้ีเพราะผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นต่าง 

ๆดงัต่อไปน้ี 
- ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  ตาํรวจท่องเท่ียวมีความสําคญัมากกบันกัท่องเท่ียวเพราะ

ตาํรวจท่องเท่ียวจะเป็นผูแ้กไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นขอ้มูลปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ                    
ดา้นการส่ือสารระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัผูป้ระกอบการในท่ีนั้น ๆ ควรจดัให้มีตาํรวจในจุดต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสมและเพียงพอกบัประชากรในพื้นท่ีเหล่านั้น 

- ด้านราคา ผูป้ระกอบการควรพิจารณาราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมและค่าบริการใน ผบั 
บาร์ คาราโอเกะ  เพราะมีราคาสูงกวา่ปกติมากเกินไปผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรมาควบคุมเพื่อให้อยูใ่นราคาท่ี
เหมาะสม 

- ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบัการประชาสัมพนัธ์
เพราะนกัท่องเท่ียวต่างชาติส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบวา่ประเทศไทย ยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนน่าสนใจ
อีกมากมายไม่ใช่แต่สถานบนัเทิงยามคํ่าคืนเท่านั้น 

- ด้านกระบวนการซ้ือ ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบัโครงการ Amazing Thailand 
นกัท่องเท่ียวไดมี้กิจกรรมครบถว้นในการเดินทางมาหน่ึงคร้ัง ไม่วา่จะเป็นในดา้นการพกัผอ่น หรือ
ประชุม สัมมนา ติดต่อธุรกิจ เป็นตน้ 

- ด้านการจัดรวมผลิตภัณฑ์/ โปรแกรมการท่องเที่ยว ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญั
กบัการจดัแพค็เกจทวัร์ จดัใหมี้ตวัเลือกหลากหลายของสินคา้และบริการมากข้ึน 

- ด้านความร่วมมือของธุรกิจ รัฐบาลควรมีนโยบายด้านการท่องเท่ียวท่ีชัดเจน
ประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง รวมทั้งขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวท่ีถูกตอ้ง และสร้างความสาํคญัของระดบั
มาตรฐานการท่องเท่ียว และบริการใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ี และความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียว 

ผูป้ระกอบการ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและหน่วยงานต่าง ๆ ประเทศไทย หวัมุงเนน้เร่ืองของส่วนรวม
เป็นสําคญัมิใช่มุ่งเน้นแต่ทางดา้นธุรกิจ หรือผลประโยชน์ส่วนตวันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วน
ใหญ่ ยงัตอ้งการท่ีจะมาท่องเท่ียวในประเทศไทยอีกเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั                   



 
 

การท่องเท่ียวในประเทศไทยควรกาํจดัปัญหาต่าง ๆ ให้นอ้ยลง เช่น ปัญหาโสเภณีเด็ก อาชญากรรม
ประเภทต่าง ๆ ชิงวิ่งราว ลกัทรัพยอ่ื์น ๆ อีกมากมาย บางคร้ังตอ้งพาครอบครัวมาพกัผ่อนแต่ไม่
อยากให ้เด็ก ๆ เห็นบรรยากาศหรือภาพท่ีไม่ดีในประเทศไทยทาํใหผ้ลกระทบต่อการท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่ 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 
เน่ืองดว้ยการท่องเท่ียวท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วตลาดนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มจึงเป็นส่วนท่ีควร

ศึกษาถึงความตอ้งการของแต่ละกลุ่มอยา่งละเอียด เม่ือพิจารณาตลาดนกัท่องเท่ียวท่ีสําคญัของแต่
ละประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนพบว่าตลาดนักท่องเท่ียวจากสหรัฐอเมริกานิยมเดินทางเข้า 
ประเทศฟิลิปปินส์มากท่ีสุด รองลงมา คือ สิงคโปร์ และไทย ตลาดนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปจึงนิยม
เดินทางเขา้มาประเทศไทยมากท่ีสุด รองลงมา คือ สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ตลาดนกัท่องเท่ียว
ญ่ีปุ่นนิยมเดินทางเขา้ประเทศสิงคโปร์มากท่ีสุด รองลงมา  คือไทย และอินโดนีเซีย ตลาด
นกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนิยมเดินทางเขา้ประเทศมาเลเซียมากท่ีสุด  รองลงมา คือ 
สิงคโปร์ และไทย (โครงการ Amazing Thailand,การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) 
 ในภาวะการแข่งขนัท่ีสูงประเทศไทยจึงจาํเป็นตอ้งหากลยุทธ์ ไม่เพียงแต่การขายการตลาด
ท่องเท่ียวการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ หรือการร่วมมือกนัระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียน
เท่านั้นแต่ประเทศไทยควรเพิ่มทางเลือกให้กับการ เดินทางมายงัประเทศไทยให้มากข้ึน เช่น 
โครงการ Amazing Thailand นอกจากน้ีแลว้รัฐบาลรวมไปถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
ควรใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มอยา่งจริงจงั เพื่อท่ีจะสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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