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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาเ ร่ืองน้ี มีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ทั่วไปของ
นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางมาในประเทศไทย  ศึกษาแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัและปัจจยัดึง
ของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย และศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกแหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย กลุ่ม
ตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางเขา้มาประเทศไทย จ  านวน 418 คน ค่าสถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัย  
ผลการศึกษาท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง นักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้ท่ีเดินทางมาประเทศไทย  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีภูมิล  าเนาอยู่ท่ีประเทศอินเดียมากท่ีสุด รองลงมามากจากบงัคลาเทศและ  
ศรีลงักา มีอายุอยู่ในระหว่าง 25-34 ปี จบการศึกษาขั้นต ่าในระดบัปริญญาตรีประกอบอาชีพเป็น
ผูใ้ชแ้รงงานฝีมือและก่ึงมีฝีมือ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 50,000 รูปี นับถือศาสนาฮินดู 
มากท่ีสุด 

นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตส่้วนใหญ่เดินทางมาประเทศไทยเป็นคร้ังแรก มีลกัษณะการ
มากบัคณะทวัร์และจะเดินทางกบัเพื่อนหรือผูร่้วมงาน  

นักท่องเท่ียวท่ีนับถือศาสนาฮินดูมีแรงจูงใจดา้นปัจจัยผลกัดา้นความตอ้งการเรียนรู้ 
ส่ิงใหม่ๆ และความมีหนา้มีตามากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการพกัผ่อนในต่างประเทศในท่ีท่ีไม่เคย
ไป  ดา้นความตอ้งการสถานภาพทางสังคม ด้านการหาประสบการณ์และเรียนรู้วฒันธรรมขณะ
ท่องเท่ียวกบัครอบครัว ดา้นการท่องเท่ียวยามราตรีและแหล่งบนัเทิง ส่วนชาวอิสลามมีแรงจูงใจ
ดา้นปัจจยัผลกัดา้นการหาประสบการณ์และเรียนรู้ความแตกต่างทางวฒันธรรม มากท่ีสุด รองลงมา
คือ ด้านเรียนรู้ส่ิงใหม่ ให้รางวลัตัวเอง และซ้ือของ  ดา้นท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีไม่เคยไป ดา้น 
การท่องเท่ียวกลางคืน หลีกหนีจากความจ าเจ ดา้นการกระชับความสัมพนัธ์ในครอบครัว และ
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ชาวพุทธมีแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัดา้นการแสวงหาประสบการณ์ใหม่และการเรียนรู้ส่ิงแปลกใหม่
มากท่ีสุด รองมาคือ ดา้นพกัผอ่นต่างประเทศในท่ีท่ีไม่เคยไปในต่างแดน ดา้นการให้รางวลัตวัเอง
และหลีกหนีความจ าเจ ด้านการท่องเท่ียวกลางคืน และกระชบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว และ  
ดา้นการสร้างสมัพนัธภาพกบัคนในทอ้งถ่ิน 

นักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้กลุ่มวยัรุ่นมีแรงจูงใจด้านปัจจัยผลักด้านประสบการณ์การ
ท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นกระชบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว ดา้นหลีกหนี
ความจ าเจ และด้านเรียนรู้ต่างวฒันธรรม ส่วนกลุ่มวัยท างาน มีแรงจูงใจด้านปัจจัยผลักด้าน
ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นหลีกหนีความจ าเจ ดา้นกระชบั
ความสมัพนัธใ์นครอบครัว และดา้นท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีไม่เคยไป ส่วนกลุ่มวยัสูงอายมุีแรงจูงใจ
ดา้นปัจจยัผลกัด้านประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านหลีกหนี
ความจ าเจ ดา้นท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีไม่เคยไป ดา้นซ้ือของ และดา้นเก็บประสบการณ์ 

นกัท่องเท่ียวท่ีนบัถือศาสนาฮินดูมีแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
เป็นเอกลกัษณ์มากท่ีสุด รองมาคือปัจจยัดา้นราคาและบรรยากาศชนบท  แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี  
สถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเล มาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 
มีแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงดา้นค่าใชจ่้ายดา้นการเดินทางและปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมมากท่ีสุด รองมา
คือดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ สถานท่ีตากอากาศชายทะเล ท าวีซ่าง่ายและซ้ือของ 
ราคาสินคา้และความแตกต่างของแหล่งท่องเท่ียว มาตรฐานโรงแรมและอาหาร ความสวยงามของ
ทิวทศัน์ และนกัท่องเท่ียวท่ีนบัถือศาสนาพุทธมีแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงดา้นค่าใชจ่้ายดา้นการเดินทาง
และปัจจัยทางด้านวฒันธรรมมากท่ีสุด รองมาคือ ด้านแหล่งท่องเท่ียวยามราตรี กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีตากอากาศชายทะเล บรรยากาศ
ใหม่ และราคา และดา้นวิถีชีวิตชนบทและมาตรฐานโรงแรม  

นักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้กลุ่มวยัรุ่น มีแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงต่อปัจจัยด้านความ
น่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว ด้านสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางทะเลและวดั ดา้นอาหารและโรงแรม  ดา้น บรรยากาศทางการท่องเท่ียว ดา้นค่าใชจ่้าย
สมเหตุสมผล และดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวยามราตรี ส่วนกลุ่มวยัท างาน มีแรงจูงใจดา้นมาตรฐาน
แหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นค่าใชจ่้ายสมเหตุสมผล ดา้นความแตกต่างทางวฒันธรรม 
ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวยามราตรี ดา้นสถานท่ีตากอากาศชายทะเล และดา้นความโดดเด่นของสถานท่ี 
ส่วนกลุ่มวยัสูงอาย ุมีแรงจูงใจดา้นความโดดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น
สถานท่ีตากอากาศชายทะเล ด้านมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว ด้านมาตรฐานโรงแรมและวัด           
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ดา้นอาหารอินเดียและสถานท่ีท่องเท่ียวยามราตรีดา้นความโดดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ดา้นค่าใชจ่้ายสมเหตุสมผลและความปลอดภยั 

ผลความน่าจะเป็นในการไปเยือนแหล่งท่องเท่ียว พบว่านักท่องเท่ียวท่ีนับถือศาสนา
ฮินดู มีโอกาสท่ีจะไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือภูกระดึง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ตลาดนัดจตุจกัร
หรือประตูน ้ า สวนสนุกดรีมเวิลด์ ท่องเท่ียวผจญภยั เช่น ข่ีขา้งหรือล่องแก่ง แหล่งท่องเท่ียวยาม
ราตรี วดัท่ีมีช่ือเสียง เช่น วดัพระแกว้ ฟูลมูนปาร์ต้ีท่ีเกาะพะงนั ซ้ือของท่ีห้างสรรพสินคา้ อุทยาน
ประวติัศาสต์สุโขทัยหรืออยุธยา ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาวหรือกัมพูชา สักการะเทพฮินดูใน
สถานท่ีมีช่ือเสียง เมืองวัฒนธรรม เช่น เชียงใหม่ และเยี่ ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พระนคร 
ตามล าดบั ดา้นนกัท่องเท่ียวท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม มีโอกาสท่ีจะไปตลาดนัดจตุจกัรหรือประตูน ้ า 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี ท่องเท่ียวผจญภยั เช่น ข่ีขา้งหรือล่องแก่ง ซ้ือของท่ี
หา้งสรรพสินคา้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือภูกระดึง ฟลูมนูปาร์ต้ีท่ีเกาะพะงนั ประเทศเพื่อนบา้น 
เช่น ลาวหรือกมัพชูา สวนสนุกดรีมเวิลด์ อุทยานประวติัศาสต์สุโขทยัหรืออยุธยา ตามล าดบั และ
นักท่องเท่ียวท่ีนับถือศาสนาพุทธ มีโอกาสท่ีจะไปท่องเท่ียวผจญภัย เช่น ข่ีข้างหรือล่องแก่ง        
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ตลาดนดัจตุจกัรหรือประตูน ้ า สวนสนุกดรีมเวิลด์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หรือภูกระดึง ซ้ือของท่ีหา้งสรรพสินคา้ ประเทศเพ่ือนบา้น เช่น ลาวหรือกมัพชูา ฟลูมนูปาร์ต้ีท่ีเกาะ    
พะงนั แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี เยีย่มชมพิพิธภณัฑ์แห่งชาติ พระนคร รีสอร์ทชายทะเล เช่น ภูเก็ต 
พทัยาหรือเกาะสมุย อุทยานประวติัศาสตสุ์โขทยัหรืออยธุยา 

และผลความน่าจะเป็นในการไปเยือนแหล่งท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียววยัรุ่นมี
โอกาสท่ีจะไปตลาดนดัจตุจกัรหรือประตูน ้ า มากท่ีสุด รองลงมาคือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือ 
ภูกระดึง ดา้นนักท่องเท่ียววยัท างานมีโอกาสท่ีจะไปตลาดนัดจตุจักรหรือประตูน ้ า และแหล่ง
ท่องเท่ียวยามราตรี มาก รองลงมาคือท่องเท่ียวผจญภยั เช่น ข่ีขา้งหรือล่องแก่ง อุทยานแห่งชาติ     
เขาใหญ่หรือภูกระดึง สวนสนุกดรีมเวิลด์ ซ้ือของท่ีห้างสรรพสินคา้ ฟูลมูนปาร์ต้ีท่ีเกาะพะงัน 
ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาวหรือกมัพชูา อุทยานประวติัศาสตสุ์โขทยัหรืออยธุยา วดัท่ีมีช่ือเสียง เช่น          
วดัพระแกว้ และเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์แห่งชาติ พระนคร และนักท่องเท่ียวสูงอายุ มีโอกาสท่ีจะไป
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือภูกระดึง มากท่ีสุดรองลงมาคือ ท่องเท่ียวผจญภยั เช่น ข่ีขา้งหรือล่อง
แก่ง ตลาดนัดจตุจกัรหรือประตูน ้ า  อุทยานประวติัศาสต์สุโขทัยหรืออยุธยา สวนสนุกดรีมเวิลด ์   
ฟูลมูนปาร์ต้ีท่ีเกาะพะงนั สักการะเทพฮินดูในสถานท่ีมีช่ือเสียง แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี วดัท่ีมี
ช่ือเสียง เช่น วดัพระแกว้ ซ้ือของท่ีห้างสรรพสินคา้ ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาวหรือกมัพูชา และ 
เยีย่มชมพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ พระนคร ตามล าดบั  
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ABSTRACT 

This study aimed to investigate South Asian tourists’ demographic characteristic, and 
examine behaviors and motivations influencing South Asian tourists’ decision in visiting 
Thailand. The sample group was 418 South Asian tourists who visited Thailand. Frequency, 
Percentage, Standard deviation and Factor Analysis were used to analyze the data. 

According to the sample group, the majority of the South Asian tourists were Indian, 
Bangladesh, and Sri Lanka. The average age was 25-34 years old. Most of them were Hindu, 
graduated in Bachelor’s Degree, and were skilled and semi-skilled workers. The average salary of 
them were 30,001 -50,000 Rupee per month. 

The majorities of South Asian tourists were their first-time visitors Thailand, traveled 
with tour group and also visited to Thailand with friends or colleagues. 

According to the result, the most popular types of push factors in the viewpoint of the 
Hindu tourists were the opportunity to gain knowledge or learn new things, and prominent, 
followed respectively by the rest in a foreign country that had never been to, showing off their 
social status, the experiences of cultural learning while travelling with their families, and the 
nightlife. For the Muslims tourists, the most popular types of push factors were the experiences of 
difficult cultural learning, followed respectively by the learning of new things, rewarding 
themselves and shopping, visiting a foreign country that they had never been to, nightlife, and 
strengthen their families’ relationships. For the Buddhist tourists, the most popular types of push 
factors were the experiences of difficult cultural learning, followed respectively by the rest in 
foreign county that they have never been to, rewarding themselves, nightlife and strengthen 
family relationships,  and building relationships with local people. 
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According to the result, the most popular types of push factors in the viewpoint of the 
teenage tourists were the new experiences of travelling,, followed respectively by the 
strengthening family relationships, escaping from daily routines, and difficult cultural learning. 
For the working age tourists, the most popular types of push factors were the new experiences of 
travelling, followed respectively by the escaping from daily routines, strengthening family 
relationships, and visiting a foreign country that they had never been to. For the elderly tourists, 
the most popular types of push factors were the new experiences of travelling, followed 
respectively by the escaping from daily routines, visiting a foreign country that they had never 
been to, shopping, and experiencing 

According to the result, the most popular types of pull factors in the viewpoint of the 
teenager tourists were the attraction of tourism location, followed respectively by the standard of 
tourism attraction, sea and temple, food and hotel, travel’s atmosphere, reasonable travel costs, 
and nightlife. For the working age tourists, the most popular types of pull factors were the 
standard of travel attraction, followed respectively by the reasonable travel costs, difference of 
culture, nightlife, seaside resort, and attraction of tourism location. For the elderly tourists, the 
most popular types of pull factors were the attraction of tourism location. , followed respectively 
by the seaside resort, standard of travel attraction, standard of hotel and temple, Indian food and 
nightlife, attraction of tourism location, various of cultures, and reasonable costs and safety.   

According to the result, the most popular types of pull factors in the viewpoint of the 
teenage tourists were unique events, followed respectively by the price and rural life style, 
nightlife, sea, and standard of tourist attraction. For the Muslims tourists, the most popular types 
of pull factors were the travel expense and cultural factor, followed respectively by the unique 
events, seaside resorts, Visa getting easily and shopping, product price and the different travel 
attractions, standard of the hotel and food, and the beautiful scenario. For the Buddhist tourists, 
the most popular types of pull factors were the travel expense and cultural factors, followed 
respectively by the nightlife, standard of travel attraction, seaside resort, exotic atmosphere and 
food price, and rural life style and standard of hotels. 

According to the result, the most possibility to visit to the travel attraction of Hindu 
tourists were National parks e.g. Khoa Yai, Phu Kradueng, followed respectively by shopping in 
markets e.g. JJ Market, Pratunam Market, theme parks e.g. Dream World, adventure activities e.g. 
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Elephant trekking, rafting, famous temples e.g. Emerald Buddha Temple, Full Moon Party at Pa-
Ngan Island, shopping at department stores, Sukhothai Historical Park or Ayutthaya Historical 
Park, Thailand’s neighboring countries like Laos or Cambodia, paying homage to Hindu Gods at 
famous shrines, cultural provinces e.g. Chiang Mai, and national museums. For the Muslim 
tourists, the most possibility to visit to the travel attraction were shopping in markets e.g. JJ 
Market, followed respectively by nightlife entertainment, adventure activities e.g. Elephant 
trekking, rafting, shopping at department stores, National parks e.g. Khoa Yai, Phu Kradueng, 
Full Moon Party at Pa-Ngan Island, Thailand’s neighboring countries like Laos or Cambodia, 
theme parks e.g. Dream World, and Sukhothai Historical Park or Ayutthaya Historical Park. For 
the Buddhist tourists, the most possibility to visit to the travel attraction were the adventure 
activities e.g. Elephant trekking, rafting, followed respectively by shopping in markets e.g. JJ 
Market, Pratunam Market, theme parks e.g. Dream World, National parks e.g. Khoa Yai, Phu 
Kradueng, shopping at department stores, Thailand’s neighboring countries like Laos or 
Cambodia, Full Moon Party at Pa-Ngan Island, nightlife entertainment, national museums, Beach 
resorts, and Sukhothai Historical Park or Ayutthaya Historical Park. 

According to the result, the most possibility to visit to the travel attraction of teenager 
tourists were the shopping in markets e.g. JJ Market, Pratunam Market, followed respectively by 
National parks e.g. Khoa Yai, Phu Kradueng, For the working age tourists, the most possibility to 
visit to the travel attraction were shopping in markets e.g. JJ Market, followed respectively by 
adventure activities e.g. Elephant trekking, rafting, National parks e.g. Khoa Yai, Phu Kradueng, 
theme parks e.g. Dream World, Shopping at department stores, Full Moon Party at Pa-Ngan 
Island, Thailand’s neighboring countries like Laos or Cambodia, and Sukhothai Historical Park or 
Ayutthaya Historical Park. For the elderly tourists, the most possibility to visit to the travel 
attraction were the National parks e.g. Khoa Yai, Phu Kradueng, followed respectively by the 
adventure activities e.g. Elephant trekking, rafting, shopping in markets e.g. JJ Market, Pratunam 
Market, Sukhothai Historical Park or Ayutthaya Historical Park, Theme Parks e.g. Dream World, 
Full Moon Party at Pa-Ngan Island, Paying homage to Hindu Gods at famous shrines, Nightlife 
and entertainment, pubs, bars, Famous temples e.g. Emerald Buddha Temple, Shopping at 
department stores, Thailand’s neighboring countries like Laos or Cambodia, and national 
museums.  
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บทที่ 1 
ความเป็นมาของปัญหา 

 
1.1  ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

เอเชียใต้ เป็นภูมิภาคของทวีปเอเชีย ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของประเทศอินเดีย ปากีสถาน  
บงัคลาเทศ ศรีลงักา เนปาล ภูฏาน และมลัดีฟส์ มีพ้ืนท่ีกวา้ง 4,480,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 10% 
ของทวีปเอเชีย โดยเอเชียใตเ้ป็นภูมิภาคท่ีมีประชากรอยู่อาศยัหนาแน่นมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
มีจ  านวนประชากรกว่า 1 พนัลา้นคนอาศยัอยู่ในภูมิภาคน้ี ซ่ึงคิดเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนเท่ากับ       
1 ใน 3 ของชาวเอเชียทั้งหมด หรือ 1 ใน 5 ของประชากรโลก อตัราความหนาแน่นของประชากร
เท่ากบั 305 คนต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่าอตัราความหนาแน่นโดยเฉล่ีย
ของประชากรโลกถึง 7 เท่า 

ภูมิภาคเอเชียใตมี้ประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนาน อารยธรรมโบราณไดพ้ฒันาข้ึน
ในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น ้ าสินธุ ช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองสูงสุดของภูมิภาคคือ ช่วงก่อนหน้าศตวรรษท่ี 17 
เม่ือราชวงศโ์มกุล ขยายพระราชอาณาจกัรข้ึนสู่ภาคเหนือของอนุทวีป การล่าอาณานิคมของชาติ
ยุโรปไดน้ าไปสู่การเข้ายึดครองของผูรุ้กรานใหม่น าโดยโปรตุเกส ฮอลแลนด์ และทา้ยสุดคือ 
องักฤษ ฝร่ังเศสก็เป็นอีกชาติหน่ึงท่ีไดรุ้กเขา้ครอบครองดินแดนบางส่วนของเอเชียใตไ้วภ้ายใตก้าร
ปกครองของตนดว้ยเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม ประเทศทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียใตไ้ดรั้บเอกราชจากชาติ
ยโุรปในช่วงปลายทศวรรษ 1940 

การขยายของอารยธรรมเอเชียใตไ้ดม้ีผลต่อหลายประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะใน
พ้ืนท่ีประเทศไทย ท่ีไดรั้บอิทธิพลวฒันธรรมจากการท าธุรกรรมตั้งแต่สมยัโบราณ เร่ิมตั้งแต่สมยั
อาณาจักรศรีวิชัย ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมระหว่างจีนกับอินเดีย โดยอิทธิพลท่ีได้รับและ
กระจายไปยงัเมืองอ่ืนๆท่ีส าคัญๆไดแ้ก่ ด้านการปกครอง ท่ีไดรั้บอิทธิพลด้านการปกครองจาก
แนวคิดเทวราช ตามแบบราชวงศ์คุปตะแห่งอินเดีย ซ่ึงได้กระจายไปยงัอาณ าจักรเขมรและ
อาณาจกัรศรีอยธุยา  

นอกจากน้ี แนวคิดเร่ืองการปกครองแบบธรรมราชาหรือธรรมาธิปไตย ซ่ึงเป็นแนวคิด
จากพระเจา้อโศกมหาราชแห่งอินเดีย ยงัไดเ้ผยแพร่กระจายไปสู่ดินแดนท่ีนับถือพุทธศาสนา โดย
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในนั้ น ซ่ึงหลักการส าคัญของการปกครองแบบธรรมาธิปไตยคือ 
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พระมหากษัตริย ์จะต้องยึดเอาธรรมะเป็นคุณธรรมประจ าพระองค์ คือ ทศพิศราชธรรม                 
(คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว., 2518, น.26-27) 

ทั้งน้ี ในดา้นศาสนา ประเทศไทยยงัไดรั้บอิทธิพลจากดินแดนเอเชียใต ้ทั้งดา้นแนวคิด 
ความเช่ือ และสถาปัตยกรรม โดยในยุคอาณาจกัศรีวิชัยนั้นนับถือศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา ซ่ึง
ศาสนาทั้งสองไดเ้จริญควบคู่กนัไป นอกจากน้ียงัมีประติมากรรมท่ีเก่ียวกบัพุทธศาสนามากมาย เช่น 
รูปพระนารายณ์ เป็นตน้  

ในสมยัอาณาจักรลา้นนา พระเจา้กือนา ไดเ้ร่ิมนับถือพุทธศาสนาลทัธิลงักาวงศแ์ทน
การนบัถือผ ีพระองคไ์ดส่้งพระสงฆไ์ปศึกษาพุทธศาสนายงัอาณาจกัรมอญ ประเทศอินเดีย ลงักา
ทวีป พุทธศานาในยคุน้ีจึงมีความเจริญรุ่งเรืองมาก 

ดา้นวรรณคดี ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลจากวรรณคดีของภูมิภาคน้ีเป็นอย่างมาก ซ่ึง
วรรณคดีท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่ยุคอดีตกาลมาจนถึงปัจจุบนั และยงัคงเป็นท่ีนิยม มีอยู่ 2 เร่ือง คือ    
รามายณะ หรือ รามเกียรต์ิ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวการต่อสู้ระหว่างคน ลิง และยกัษ์ ซ่ึงตอนท่ีไดรั้บความ
นิยมไดแ้ก่ ศึกไมยลาภ ศึกทรพี เป็นตน้  

เร่ืองท่ีสองคือเร่ือง มหาภารตะ ซ่ึงเล่าเร่ืองอนัยืดยาวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทพปกรณัม และ
หลกัปรัชญาของอินเดีย ทั้งน้ียงัมีเร่ืองย่อย ๆ แทรกอยู่มากมาย ซ่ีงหลายเร่ืองก็เป็นท่ีรู้จักกนัเป็น
อย่างดีในเมืองไทย เช่น ภควทัคีตา ศกุนตลา สาวิตรี พระนล กฤษณาสอนน้อง อนิรุทธ์ เป็นต้น 
ทั้งน้ี ยงัถือว่าเป็นคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีส าคญัของศาสนาฮินดูดว้ย นอกจากน้ี มหาภารตะน้ียงัสอดแทรก
ความรู้เก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศาสนา การเมือง ศิลปะหลายแขนง ประวติัความ
เป็นมาของวงศต์ระกูลต่าง ๆ ในเร่ือง และธรรมเนียมประเพณีการรบการสงครามของอินเดียยุค
โบราณดว้ย  

มหาภารตะเป็นเร่ืองราวความขดัแยง้ของพี่นอ้งสองตระกูล ระหว่างตระกูลเการพและ
ตระกลูปาณฑพ ซ่ึงทั้งสองตระกลูต่างก็สืบเช้ือสายมาจากทา้วภรตแห่งกรุงหัสตินาปุระมาดว้ยกนั 
จนบานปลายไปสู่มหาสงครามท่ีทุ่งกุรุเกษตร ซ่ึงมีพนัธมิตรของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมรบดว้ยเป็น
จ านวนมาก กล่าวกนัว่าน่ีคือการต่อสูร้ะหว่างธรรมะและฝ่ายอธรรม ความดีและความชัว่ ซ่ึงในท่ีสุด
แลว้ ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงครามคร้ังน้ี 

นอกจากการเผยแพร่ทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมแลว้ ประเทศไทยยงัไดติ้ดต่อท า
การค้ากับชนชาติในทวีปเอเชียใต้มาอย่างยาวนาน จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในรัชสมยั       
พระเอกาทศรถถึงสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประเทศไทยไดท้ าการติดต่อการคา้กบัประเทศ
เพื่อนบา้น ซ่ึงประเทศท่ีส าคญัไดแ้ก่จีน ญ่ีปุ่น เปอร์เชียและประเทศทางหมู่เกาะอินเดียตะวนัออก  
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นอกจากท่ีไทยจะส่งเรือไปคา้ขายกับประเทศต่างๆแลว้ ก็ยงัมีพ่อคา้ต่างชาติเข้ามาคา้ขายและตั้ง
รกรากหลกัแหล่งในประเทศไทย  

ในสมยักรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็น 
ราชธานี พระองคท์รงไดแ้กปั้ญหาเศรษฐกิจขา้วยากหมากแพงหลงัจากการเสียกรุงฯคร้ังท่ี 2 โดย
พระองคไ์ดท้รงสละพระราชทรัพยส่์วนพระองคเ์พ่ือซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคจากพ่อคา้ชาวต่างชาติ
มาพระราชทานแก่ประชาชน ไดท่้านไดท้รงสนบัสนุนการท าการคา้กบัชาวต่างชาติเช่น ชาวจีน ชวา 
อินเดีย มลาย ูท าใหภ้าวะเศรษฐกิจของชาติดีข้ึน  

ในปัจจุบนั มีการก่อตั้งกลุ่มเศรฐกิจ BRIC กล่าวคือ เป็นกลุ่มอกัษรย่อท่ีใชเ้รียกกลุ่ม
ประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีการพฒันาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (Emerging Market) 
ประกอบดว้ยประเทศ บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) และจีน (China) โดยค าศพัท์
น้ีถกูบญัญติัข้ึนโดย นายจิม โอนีลล ์(Mr. Jim O’Neil) หวัหนา้ทีมวิจยัเศรษฐกิจโลกจากโกลด์แมน 
แซคส์ (Goldman Sachs) โดยท่ีประเทศทั้งส่ีขา้งตน้มีพ้ืนท่ีรวมกนัมากกว่าหน่ึงในส่ีของโลกและมี
จ  านวนประชากรรวมกนัมากกว่าร้อยละ 43 ของประชากรโลก มีสัดส่วนใน GDP โลกประมาณ 
หน่ึงในส่ีของทั้งหมด หรือคิดเป็นประมาณ 13.7 แสนลา้น ดอลล่าร์สหรัฐ และมีเงินทุนส ารอง
ระหว่างประเทศรวมกันถึง 4.4 แสนลา้นดอลล่าร์สหรัฐ และในปี 2555 กลุ่มประเทศ BRICS มี
สดัส่วนในการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (FDI) คิดร้อยละ 11 ของโลก และมีสัดส่วนในการคา้
โลกถึงร้อยละ 17 ซ่ึงปัจจุบนั ประเทศแอฟริกาใตก้็ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRIC อย่างเป็น
ทางการเมื่อวนัท่ี 24 ธันวาคม 2553 โดยเปล่ียนช่ือกลุ่มใหม่เป็น BRICS ซ่ึงอกัษรย่อ “S” ท่ีเพ่ิม
ต่อทา้ยเขา้มาหมายถึง South Africa หรือประเทศแอฟริกาใต ้ 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีความร่วมมือในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีรวมถึงมีความสัมพนัธ์
ดา้นเศรษฐกิจการคา้และการลงทุนกบัประเทศต่างๆในกลุ่ม BRICS ท่ีส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบั
ประเทศอินเดีย ซ่ึงก  าลงัเจรจา FTA ระหว่างกนั โดยขณะน้ีสินคา้จ  านวน 83 รายการมีภาษีเป็นศูนย์
แลว้ นอกจากน้ีอินเดียยงัเป็นตลาดใหม่ท่ีส าคญัท่ีสุดของไทย โดยในปี 2554 อินเดียเป็นประเทศ 
คู่คา้อนัดบัท่ี 16 ของไทยและเป็นอนัดบัท่ี 1 ของไทยในเอเชียใตโ้ดยระหว่างปีพ.ศ. 2552 -2554 
มลูค่าการคา้รวมไทย-อินเดียมีมลูค่าเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (กรมเอเชียใต,้ 2553) 

ทั้งน้ี การท่องเท่ียว เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของประเทศไทย 
ทั้งในดา้นความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและสงัคม ใหเ้ป็นไปอยา่งมีเสถียรภาพ โดยรัฐบาลไดเ้ล็งเห็น
ถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และไดบ้รรจุใหเ้ป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์พฒันาประเทศใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมตั้งแต่ฉบบัท่ี 4 จนถึงปัจจุบนั โดยในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดม้ีแนวทางชดัเจนในการพฒันาการท่องเท่ียวประเทศไทย
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เพื่อเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของประเทศ เป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรมของ
ภูมิภาคบนฐานความโดดเด่นและหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติ วฒันธรรม และความเป็น
ไทย ดงันั้น การท่องเท่ียวจึงเป็นแหล่งท่ีมาของเงินตราต่างประเทศท่ีส าคัญเป็นล าดบัต้นๆ ของ
ประเทศ สามารถน ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศเป็นจ านวนกว่าหลายแสนลา้นบาทในแต่ละปี แสดงให้เห็น
ว่าการท่องเท่ียวนั้นเป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคัญระดับชาติ และเช่ือว่าจะมีความส าคญัมากข้ึนใน
อนาคตต่อจากน้ี 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่ีมาของเงินตราต่างประเทศท่ีมีความส าคญัเป็น
อยา่งมาก โดยคณะรัฐมนตรีไดรั้บทราบการจดัท าขอ้มูลสถิติจ  านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ
จ าแนกรายสัญชาติและรายได ้ยอ้นหลงั 10 ปี ตั้งแต่ปี 2542 – 2552 จนถึง มิถุยายน 2553 โดยมี
ตวัเลขต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ สะทอ้นภาพความเติบโตทางเศรษฐกิจไทย รวมทั้งผลพวงจากสถานการณ์
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอย่างดี จ  านวนนักท่องเท่ียว 2542-2552 จ  านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนจาก
ต่อเน่ืองจาก 8.58 ลา้นคน ในปี 2542 เป็น 14.12 ลา้นคน ในปี 2552 เท่ากบัว่าอตัราการขยายตวัเฉล่ีย
ต่อปีเท่ากับร้อยละ 6.45 ซ่ึงรายได้ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวนั้น เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจาก 2.53        
แสนลา้นบาท ในปี 2542 เป็น 5.10 แสนลา้นบาท ในปี 2552 เท่ากบัอตัราการขยายตวัเฉล่ียต่อปีท่ี
ร้อยละ 10.17 (ส านกัข่าวแห่งชาติ กรมประชาสมัพนัธ,์ 2553) 

ในสถิติท่ีผา่นมา ประเทศไทยมีอตัรานักท่องเท่ียวจากทัว่โลกเดินทางเขา้มาสู่ประเทศ
เป็นจ านวนเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2544 มีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาในประเทศเป็นจ านวน 10,061,950 
คน แต่ในปี 2553 มีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเป็นจ านวนทั้งส้ิน 15,841,683 คน ซ่ึง
เห็นไดช้ดัว่าในช่วงเวลาท่ีผ่านมา การท่องเท่ียวมีอตัราเติบโตข้ึนเป็นล าดบั และในปีเดียวกนัน้ี มี
นกัท่องเท่ียวท่ีมาจากทวีปเอเชียใตเ้ดินทางเขา้มาในประเทศไทยเป็นจ านวนถึง 1,032,909 คน เป็น
ตลาดใหญ่อนัดบัท่ี 3 จากกลุ่มนักท่องเท่ียวทั้งหมดท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศ รองจากกลุ่มทวีป
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละกลุ่มทวีปยุโรป ซ่ึงเมื่อเทียบกบัเมื่อในปี 2544 ตลาดนักท่องเท่ียวชาว
เอเชียใต้มีขนาดใหญ่เป็นล าดับท่ี 5 จากกลุ่มนักท่องเท่ียวทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า จ  านวน
นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตมี้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆในอนาคต 
โดยเห็นไดจ้ากสถิติยอ้นหลงัปี 2549-2553 ท่ีมีการเติบโตจากจ านวนนกัท่องเท่ียว เพียง 709,811 คน 
กลายเป็น 1,032,909 คน  (กรมการท่องเท่ียว, 2551-2553) 
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ตาราง 1.1 สถิตินกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางเขา้มาประเทศไทย ปี 2544 - 2553 

ที่มา : http://newdot2.samartmultimedia.com/home/listcontent/11/221/276 
 
ทั้งน้ี จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวชาวเอเชียใตม้ีแรงจูงใจท่ีจะเดิน

ทางเขา้มาในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนในอนาคต จึงเห็นควรท่ีจะท าการศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรม
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้ท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย เพื่อจะได้ทราบว่า
แรงจูงใจใดบา้งท่ีจะเป็นตวัผลกัดนัและดึงดูด พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวเอชียใตเ้ดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นอย่างไร เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางการวางแผนส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ตลอดจนการก าหนดและพฒันากลยุทธ์ในการท าการตลาดดา้นการท่องเท่ียวกบันักท่องเท่ียวชาว
เอเชียใตใ้นอนาคต  

 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ทัว่ไปของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางมาใน
ประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัและปัจจยัดึงของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางเขา้
มาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในประเทศไทย 
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1.3  ขอบเขตการวจิยั 
การวิจยัเร่ือง แรงจูงใจนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางเขา้มาในประเทศไทย ผูว้ิจยั

ไดก้  าหนดขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 
ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี   สถานท่ีท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้  

      สนทนาภาษาองักฤษได ้
ขอบเขตดา้นเน้ือหา   แรงจูงใจ และพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

      ของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้  
      เดินทางมาประเทศไทย 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา  ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธนัวาคม 2556 
 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อทราบถึงแรงจูงใจ และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้ท่ีเดินทาง

มาประเทศไทย 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของประเทศให้สามารถดึงดูด

นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตแ้ละสร้างความประทบัใจ 
3. เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนไทยได้เห็นคุณค่าและรักษาทรัพยากรทางการ

ท่องเท่ียวของประเทศ 
4. ผลการศึกษาวิจัยท าให้สามารถรับรู้ถึงแรงจูงใจ และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางมาประเทศไทย ซ่ึงจะเป็นคุณประโยชน์ต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย สามารถน าไปปรับปรุง พฒันา วางแนวทางกลยุทธ์และแผนการ
ตลาดเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีต่อไป 

 
1.5  นิยามศัพท์ 

1. นักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้  หมายถึง  ผูท่ี้เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในราชอาณาจกัรไทยจาก
ต่างประเทศ ซ่ึงถือหนังสือเดินทางของชาติในทวีปเอเชียใต้ เช่น อินเดีย บังกลาเทศ เนปาล 
ปากีสถาน ศรีลงักา  

2. ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว  หมายถึง  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึนทั้งท่ีอยู่ในลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมสามารถสัมผสัได้ และอยู่ในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมไม่
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สามารถสัมผสัได ้ซ่ึงมนุษยส์ามารถน ามาใชเ้พื่อเป็นสินคา้ทางการท่องเท่ียวในการดึงดูดใจให้
นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยีย่มชม  

3. พฤตกิรรม  หมายถึง การแสดงออกของการกระท า โดยมีพ้ืนฐานจากความรู้และทศันคติท่ี
แตกต่างกนั  

4. แรงจูงใจ  หมายถึง  ส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนจากภายในตวับุคคล และผลกัดนัใหเ้กิดการกระท าข้ึน  
5. แรงจูงใจแบบผลกั  หมายถึง  สภาพเง่ือนไขท่ีมากระตุน้ใหเ้กิดแรงผลกัดนัภายในตวับุคคล

ใหต้ดัสินใจ  
6. แรงจูงใจแบบดึง  หมายถึง  สภาพเง่ือนไขภายนอกท่ีมาดึงดูดเร้าใจใหบุ้คคลไดต้ดัสินใจ  
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษา “แรงจูงใจและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดิน

ทางเข้ามาประเทศไทย” จะมีการใช้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง หรือมีผลต่อแรงจูงใจและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงมีการตรวจเอกสารในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แรงจูงใจและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางเขา้มาในประเทศไทย ทั้งน้ี ผูว้ิจยัได้
ท าการแบ่งการน าเสนอออกเป็นล าดบัดงัน้ี 

1. แนวความคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
2. แนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจการท่องเท่ียว 
4. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
5. บทบาทของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
6. การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
8. กรอบแนวคิดงานวิจยั  

 
2.1  แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเที่ยว 

องคก์รสหประชาชาติไดจ้ดัประชุมว่าดว้ยการเดินทางและท่องเท่ียวระหวา่งประเทศข้ึน 
ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อปีพ.ศ. 2506 และไดใ้หค้  าจ  ากดัความของการท่องเท่ียวไวว้่า (บุญเลิศ 
จิตตั้งวฒันา, 2548) การท่องเท่ียวหมายถึง การเดินทาง (Travel) ท่ีมีเง่ือนไข 3 ประการคือ 

1. การเดินทาง (Travel) หมายถึงการเดินทางท่ีไม่ไดถู้กบังคบัหรือเพื่อสินจา้ง โดยมีการ
วางแผนเดินทางจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง และใชย้านพาหนะน าไปเป็นระยะทางใกล้
หรือระยะทางไกลก็ได ้

2. จุดหมายปลายทาง (Destination) หมายถึงมีจุดหมายปลายทางท่ีจะไปอยู่ชัว่คราวแลว้ตอ้ง
เดินทางกลบัท่ีอยูเ่ดิมหรือภูมิล  าเนาเดิม โดยเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกเดินทางไปเยือนและใช้
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ช่วงเวลาหน่ึงอยู่ ณ ท่ีนั่น ซ่ึง ณ ท่ีนั้นมีส่ิงอ  านวยความสะดวกและบริการท่ีเพียงพอส าหรับ 
สนองความตอ้งการและความพอใจใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน 

3. ความมุ่งหมาย (Purpose) หมายถึงมีความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ในการเดินทางใดก็ได้
ท่ีไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได ้โดยมีความมุ่งหมายในการเดินทางอยู่หลายอย่าง
ดว้ยกนั ซ่ึงผูเ้ดินทางคนหน่ึงอาจมีความมุ่งหมายในการเดินทางมากกว่าหน่ึงอยา่งก็ได ้

จึงเห็นไดว้่า การท่องเท่ียว (Tourism) เป็นเร่ืองของการเดินทาง (Travel) ถา้ไม่มีการ
เดินทาง ก็ไม่มีการท่องเท่ียว แต่ตอ้งเป็นการเดินทางท่ีเป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจ มิใช่ถูก
บงัคบัหรือเพื่อสินจา้ง แต่เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา กีฬา เยีย่มญาติมิตร ติดต่อธุรกิจ การประชุมสัมมนา เป็นตน้ มิฉะนั้น
ก็จะเป็นการเดินทางท่ีมิใช่การท่องเท่ียว ถา้หากการเดินทางอยูใ่นเง่ือนไข 6 ประการดงัต่อไปน้ีคือ 

1. เป็นการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงในประเทศท่ีเดินทางไป 
2. เป็นการเดินทางโดยตั้งใจจะไปตั้งถ่ินฐานถาวรในประเทศท่ีเดินทางไป 
3. เป็นการเดินทางเขา้ประเทศใดประเทศหน่ึงเพื่อปฏิบติังานดา้นการทูตหรือองค์กรระหว่าง

ประเทศ หรือเอกชนอ่ืนๆโดยไดรั้บค่าจา้งตอบแทน 
4. เป็นการเดินทางเขา้พรมแดนไปท างานนอกประเทศเป็นประจ าทุกวนั 
5. เป็นการเดินทางผ่านโดยไม่แวะลง แมว้่าการเดินทางจะอยู่ในอาณาเขตของประเทศหน่ึง

ประเทศใดเป็นระยะเวลานานกว่า 24 ชัว่โมงก็ตาม 
6. เป็นการเดินทางท่ีถกูบงัคบัใหเ้ดินทาง เช่น การน ากองทหารเคล่ือนยา้ยจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ี

หน่ึง หรือการยา้ยนกัโทษจากท่ีคุมขงัหน่ึงไปยงัอีกท่ีคุมขงัหน่ึง เป็นตน้ 
ชวลันุช อุทยาน (อา้งถึงใน touristbehaviour.wordpress.com) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบั

การท่องเท่ียวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากสถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีอาศยัอยู่ประจ า
ไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวและเดินทางกลบัไปสถานท่ีอาศยัเดิม โดยการเดินทางนั้นไม่ใช่
เพื่อประกอบอาชีพโดยตรง แมว้่ารูปแบบของการท่องเท่ียวบางประเภทจะมีเร่ืองของอาชีพ หรือ
ธุรกิจการงานเขา้มาเก่ียวขอ้งอยูบ่า้ง เช่น การท่องเท่ียวในรูปแบบของการจดัประชุม การจดัสมัมนา  
การจดัฝึกอบรม นกัท่องเท่ียวหรือผูเ้ดินทางท่องเท่ียวมกัจะมีเหตุผลหรือประเภทของจุดมุ่งหมายใน
การเดินทางท่ีแตกต่างกนัออกไปโดยมีปัจจยัประกอบท่ีเป็นตวัสนับสนุน หรือ แรงผลกัท่ีเป็นส่วน
บุคคลซ่ึงไม่เท่ากนั ปัจจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่  รายได ้เวลา โอกาสครอบครัว การไดรั้บขอ้มลูข่าวสาร และ
ความสนใจส่วนบุคคล เช่น สนใจเร่ืองราวของชนเผ่า วฒันธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์   
ส่ิงแวดลอ้ม นนัทนาการ หรือความตอ้งการท่ีจะไดรั้บประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ เป็นตน้ ซ่ึงไม่ว่า
จะเดินทางด้วยเหตุผลใดก็ตาม ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวต่างก็คาดหวงัท่ีจะได้รับ คือ ความสุข ความ
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สนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ท่ีสนองตอบความตอ้งการส่วนบุคคลท่ี
มีอยู ่

tourist หมายถึง นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางจากท่ีพกัอาศยัของตน แลว้กลบัมาเกินกว่า 24 
ชัว่โมงและไดพ้กัแรมท่ีไหนแห่งหน่ึงชัว่คาบเวลาหน่ึง บางประเทศก็เรียกว่า night visitor 

excursionist หมายถึง นกัท่องเท่ียวแบบเชา้ไป เยน็กลบั หรือกลบัมาถึงบา้นภายใน 24 
ชัว่โมงโดยไม่พกัแรม ณ ท่ีใด บางประเทศก็เรียกว่า day visitor 

visitor หมายถึงอยา่งเดียวกบั tourist แต่เป็นค าท่ีประเทศหน่ึงใชเ้รียกนักท่องเท่ียวจาก
ประเทศท่ีเขา้มาในประเทศของตน และบางทีก็เรียกเต็มยศว่า foreign visitor นอกจากน้ีในประเทศ
ท่ีใช้ค  า visitor แทนค า tourist น้ีมักจะใช้ค  าว่า tourist หรือ domestic tourist ให้หมายถึง
นกัท่องเท่ียว ท่ีมีภูมิล  าเนาอยูใ่นประเทศหน่ึงแลว้ท่องเท่ียวไปแต่เฉพาะภายในประเทศของตนเอง 

ประเภทของนกัท่องเท่ียว 
การจดัประเภทของนักท่องเท่ียวสามารถจ าแนกไดห้ลายลกัษณะ ดังน้ี (อา้งถึงใน 

touristbehaviour.wordpress.com) 
1.  ตามการจดัการเดินทาง 

ก.  Mass Tourists กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีจ  านวนมาก มีการเดินทางท่องเท่ียวใน
รายการเดียวกนั พกัโรงแรมในระดบัเดียวกนั รับประทานอาหาร และท ากิจกรรมการท่องเท่ียวอ่ืนๆ 
ในแบบเดียวกนั 

ข.  Eco Tourists นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวโดยมีจุดประสงค์ท่ีมุ่งรักษา
สภาพแวดลอ้มของระบบนิเวศ 

2.  ตามจ านวนมากนอ้ยของนกัท่องเท่ียว 
ก.  เป็นกลุ่ม (Group Tour หรือ Escort Tour) 
ข.  เป็นส่วนบุคคล (Independent Tour) 

3.  ตามวตัถุประสงค์ของการเดินทาง  ความมุ่งหมายในการเดินทางของนักท่องเท่ียว 
ซ่ึงแบ่งได ้8 ประการ คือ 

ก.  การท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจในวนัหยดุ (holiday-mass Popular individual) 
ข.  การท่องเท่ียวเพื่อวฒันธรรมและศาสนา (Cultural Religion) เป็นการเดินทางเพื่อ

เรียนรู้ว ัฒนธรรมของสังคมต่างๆ เช่นการศึกษาความเป็นอยู่ การชมศิลปะ ดน ตรี ละคร  
การนมสัการศนูยศ์าสนา เป็นตน้ 
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ค. การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา (Educational) เป็นการเดินทางเพื่อการท าวิจัย
การศึกษา สอนหนังสือ ฝึกอบรม หรือดูงานต่างประเทศ ซ่ึงจะต้องพ  านักอยู่สถานท่ีนั้นๆ เป็น
เวลานาน 

ง. การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาและบนัเทิง (Sport and Recreation) คือการเดินทางไป
ชม หรือร่วมแข่งขนักีฬา หรือนนัทนาการต่างๆ 

จ. การท่องเท่ียวเพื่อประวติัศาสตร์ และความสนใจพิเศษ (Historical and special 
interests) 

ฉ. การท่องเท่ียวเพื่องานอดิเรก (Hobbies) หมายถึงการท่องเท่ียวเพื่อท างานอดิเรก 
เช่น การวาดภาพ การเขียนนวนิยาย เป็นตน้ 

ช. การท่องเท่ียวเพื่อเยีย่มญาติมิตร (visiting Friend and Relative) การท่องเท่ียวเพื่อ
ธุรกิจ (Business) เป็นการเดินทางของนกัธุรกิจท่ีจดัเวลาบางส่วนของการเดินทางหลงัจากท าธุรกิจ
เสร็จส้ินแลว้ ใชเ้วลาในการท่องเท่ียวก่อนเดินทางกลบั 

4.  ตามวิธีการเดินทาง 
ก.  แบบเหมาจ่าย (Package Tour) 
ข.  แบบเบ็ดเสร็จ (Inclusive Tour) 
ค.  แบบเป็นรางวลั (Incentive Tour) 
ง.  แบบเช่าเหมาล า (Charter Tour) 

5.  ตามอาย ุ
6.  ตามเพศ 
7.  ตามฐานะทางสงัคม 
8.  ตามประสบการณ์และบทบาท 

ก. The organized mass Tourists 
ข. The individual mass Tourists 
ค. The explorer 
ง. The drifter 

วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว  
Swarbrook (อา้งถึงใน touristbehaviour.wordpress.com) ไดร้ะบุวตัถุประสงค์ของการ

ท่องเท่ียว ไวด้งัน้ี 
1. การท่องเท่ียวเพื่อเยีย่มเยอืนเพื่อนและญาติพี่นอ้ง (Visiting Friends and Relatives) 
2. การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (Business Tourism) 
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3. การท่องเท่ียวแบบอิงศาสนา (Religious Tourism) 
4. การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ (Health Tourism) 
5. การท่องเท่ียวแบบสวสัดิการ (Social Tourism) 
6. การท่องเท่ียวเพื่อการศกึษา (Educational Tourism) 
7. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (Cultural Tourism) 
8. การท่องเท่ียวแบบชมทิวทศัน์ (Scenic Tourism) 
9. การท่องเท่ียวแบบการแสวงหาความส าราญ (Hedonistic Tourism) 
10. การท่องเท่ียวเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมหรือท ากิจกรรม (Activity Tourism) 
11. การท่องเท่ียวแบบมุ่งความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) 

 
2.2  แนวคดิเกีย่วกบัแรงจูงใจ 

เลิศพร ภาระสกุล (2555) ไดก้ล่าวว่า การศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจ  (motivation) หรือ
ความตอ้งการจ าเป็น (needs) ของผูบ้ริโภคจดัอยู่ในประเภทการศึกษาดา้นจิตวิทยา (phychology) 
เก่ียวกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว การศึกษาในด้านน้ีมุ่งเน้นท่ีจะค้นหาถึงแรงจูงใจท่ีท าให้
นกัท่องเท่ียวเดินทางคน้หาว่านกัท่องเท่ียวท าการตดัสินใจอย่างไร นักท่องเท่ียวมีทศันคติอย่างไร
ต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว (แหล่งท่องเท่ียว) ท่ีไดเ้ลือกแลว้ นักท่องเท่ียวไดรั้บประสบการณ์
และไดเ้รียนรู้มากนอ้ยแค่ไหนจากประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีเขาไดรั้บ นักท่องเท่ียวมีการปะทะ
สังสรรค์ (interact) กบัคนในพ้ืนท่ีและส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีมากน้อยเพียงใด และนักท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจต่อประสบการณ์ท่ีไดรั้บมากนอ้ยพียงใด  

แรงจูงใจ (Motivation) เป็นค านาม มากจากค ากริยา motivate แปลว่า to provide 
(someone) with a (strong) reason for doing something (Longman Dictionary of Contemporary 
English, 1991) และมาจากภาษาลาตินว่า movere ซ่ึงหมายถึง เง่ือนไขหรือสภาวะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรม 3 ทิศทาง คือ เง่ือนไหรือสภาวะท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมชนิดใดชนิดหน่ึงหรือท่ียบัย ั้ง
พฤติกรรม หรือท่ีไปก าหนดแนวทางใหพ้ฤติกรรมท่ีจะแสดงออก กล่าวไดว้่า แรงจูงใจหมายถึงตวั
ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรม มีผูใ้ห้ความหมายของค าว่า
แรงจูงใจ Motive ไวห้ลายท่านดงัน้ี 

พรรณี  ชูทยัเจนจิต (2528) กล่าวถึงแรงจูงใจไวว้่า แรงจูงใจเป็นตวักระตุน้ให้คนแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ กนั การท่ีคนมีการแสดงพฤติกรรมนั้นเน่ืองจากคนเรามีความตอ้งการ การท่ีเรามี
ความตอ้งการในส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้นแสดงว่าเรา “ขาด” ในส่ิงนั้น ๆ ซ่ีงเป็นแรงผลกัดนัให้เราแสดง
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พฤติกรรมเพ่ือให้ไดส่ิ้งนั้นมา เม่ือไดส่ิ้งสนองความตอ้งการแลว้เราจะหยุดพฤติกรรมแต่มนุษยมี์
ความตอ้งการไม่ส้ินสุด จึงมีการแสดงพฤติกรรมอยูต่ลอดเวลา 

กฤษณา  ศกัด์ิศรี  (2530)  ใหค้วามหมายแรงจูงใจไวว้่า แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง ส่ิง
กระตุน้ใหอิ้นทรียท์  ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงอยา่งมีจุดหมายปลายทาง ซ่ึงอาจเกิดจากส่ิงเร้าภายใน
หรือภายนอกก็ได ้โดยแรงจูงใจมีลกัษณะส าคญั 2 ประการ คือ เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรม
และก าหนดทิศทางของพฤติกรรม  

เฮอร์ซเบิร์ก (อา้งถึงในธนวรรณและคณะ, 2547) ไดส้ร้างทฤษฎีแรงจูงใจแบบสอง
ปัจจยั ซ่ึงแยกปัจจยัท่ีเรียกว่าส่ิงท่ีสร้างความไม่พอใจ (ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความไม่พอใจ) และส่ิงท่ี
สร้างความพอใจ (ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความพอใจ)    

จากความหมายแรงจูงใจท่ีกล่าวมาจึงพอสรุปไดว้า่ แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง พลงัท่ีมี
อ  านาจผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมอกมาอยา่งตั้งใจ เพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

มีนกัจิตวิทยาจ านวนมากท่ีไดศ้ึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัแรงจงูใจ ท าใหเ้กิดเป็นแนวคิดความ
เช่ือถือซ่ึงประมวลข้ึนเป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการจูงใจหลายทฤษณี อนัไดแ้ก่ ทฤษฎีสญัชาติญาณ ทฤษฎี
การลดแรงขบั ทฤษฎีความตอ้งการ ทฤษณีความคาดหวงั ทฤษฎีเสริมพลงั ทฤษฎีจิตไร้ส านึก ในที
น้ีจะขอกล่าวถึงทฤษฎี ท่ีอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองแรงจูงใจ ท่ีจะกระตุน้ใหต้วัเองประสบความส าเร็จตาม
ปรารถนาเของมาสโลว ์ดงัน้ี 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’ Hierarchy of Motivation) 
มาสโลว์ (Maslow) ได้ตั้งทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจของมนุษยข้ึ์น จนเป็นท่ีรู้จกัและ

ยอมรับกนัอยา่งแพร่หลายทฤษณีแรงจูงใจของมาสโลวม์ีสมมติฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย์
ดงัน้ี (Teevan, 1967, p.49) 

1. คนทุกคนมีความตอ้งการและความตอ้งการน้ีจะมีอยูต่ลอดเวลาไม่มีท่ีส้ินสุด 
2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมต่อไปความ

ตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้นเป็นส่ิงท่ีจูงใจของพฤติกรรม 
3. ความตอ้งการของมนุษยจ์ะมีลกัษณะเป็นล าดบัขั้นจากต ่าไปสูงตามล าดบั 

ทั้งน้ี มาสโลว ์(อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555) ไดแ้บ่งแรงจูงใจมนุษย ์ตามล าดบั
ความตอ้งการไวเ้ป็น 5 ขั้น คือ 

1. ความต้องการทางสรีรวิทยา (Physiological Needs) เป็นความต้องการเบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิต เช่น ความตอ้งการอาหาร น ้ าด่ืม เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม และความตอ้งการทาง
เพศ มนุษยต์อ้งต่อสูด้ิ้นรนเพ่ือสนองความตอ้งการขั้นน้ีก่อนจึงจะมีความตอ้งการขั้นอ่ืนตามมา 
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2. ความตอ้งการความปลอดภยัมัน่คง (Safety Needs) เป็นความตอ้งการมีชีวิตอยู่อย่างมัน่คง
และปลอดภยัจากอนัตรายทั้งปวง ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการขั้นน้ี จะเห็นไดจ้ากแนวโน้ม
ของมนุษยที์ชอบอยูใ่นสงัคมท่ีมีความสงบ เรียบร้อย มีระเบียบวินยั มีกฎหมายคุม้ครอง ชอบด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัอยา่งราบร่ืน 

3. ความตอ้งการความรักและการเป็นเจา้ของ (Love and Belonging Needs) ความตอ้งการขั้น
น้ีเป็นลกัษณะของความตอ้งการอยากมีเพ่ือน มีคนรักใคร่ชอบพอ ตอ้งการเป็นผูใ้ห้ความรักและ
ไดรั้บความรัก บุคคลท่ีมีความตอ้งการขั้นนีจะแสดงพฤติกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายเพ่ือท าใหต้นไม่ได้
อยูอ่ยา่งโดดเด่ียว อา้งวา้ง หรือ ถกูท้ิง 

4. ความตอ้งการเป็นท่ียอมรับและไดรั้บการยกย่อง (The Esteem Needs) ความตอ้งการขั้นน้ี
เป็นความตอ้งการของมนุษยเ์กือบทุกคนในสังคม ลกัษณะท่ีแสดงถึงความต้องการขั้นน้ีได้แก่ 
ตอ้งการไดรั้บการยกย่องนับถือจากคนอ่ืน ตอ้งการเกียรติยศ ช่ือเสียง หรือมีความภาคภูมิใจเมื่อ
ประสบความส าเร็จ 

5. ความตอ้งการตระหนักในความสามารถของตน (Self-Actualization) เป็นความตอ้งการ
พฒันาตวัเองไปสู่ระดบัท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด เนน้ถึงความตอ้งการเป็นตวัของตวัเองประสบความส าเร็จ
ดว้ยตวัเอง ตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเองใหเ้ต็มท่ี 

หลกัการสร้างแรงจูงใจตามแนวคิดของมาสโลว์ คือ การพยายามตอบสนองความ
ตอ้งการขั้นต ่าของบุคคลก่อน จึงจะสามารถกระตุน้ให้บุคคลมีความตอ้งการขั้นสูงต่อไปได ้ซ่ึง
แรงจูงใจในการท่องเท่ียวนั้น สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของมาสโลวใ์นขั้นสูง โดยมีนกัวิชาการไดอ้ธิบาย
เก่ียวกบัแรงจูงใจในการท่องเท่ียวดงัน้ี 

 
2.3 แนวคดิเกีย่วกบัแรงจูงใจการท่องเที่ยว 

ตามหลักทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีกล่าวถึงก่อนหน้าน้ีเ ร่ืองแรงจูงใจและแรงกระตุ้นนั้ น 
แรงจูงใจการท่องเท่ียวไดรั้บพฒันามาเป็นเวลาหลายสิบปี จากท่ีอา้งถึงขา้งตน้ โดย Russ Johnston 
ไดแ้ต่งหนงัสือเร่ือง “แรงจูงใจในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป” โดยบทความตอนหน่ึงไดก้ล่าว
ไวว้่า เหตุผลส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้คนเดินทางท่องเท่ียวคือ ความตอ้งการหนี (escape) การเดินทาง
ท่องเท่ียวท าใหค้นเราไดห้นีไปจากส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนั หนีไปจากความจ าเจของหน้าท่ี
การงาน หวัหนา้งาน และหนีไปจากความน่าเบ่ือของงานภายในบา้น (อา้งถึงใน Lundberg, 1972,  
p. 114) 

J.D. Fridger (อา้งถึงใน บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2555) ไดอ้ธิบายความหมายของแรงจูงใจ
ในการเดินทางท่องเท่ียวลงในหนังสือช่ือ “Dimension of Tourism” ปี ค.ศ. 1991 หมายถึง แรง
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ขบัเคล่ือนภายในส่วนบุคคลท่ีเป็นสาเหตุให้ท าบางส่ิงบางอย่าง เพ่ือเติมเต็มดา้นความจ าเป็นดา้น
ชีววิทยาหรือความตอ้งการทางจิตวิทยา หรืออาจจะกล่าวง่ายๆว่า แรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียว 
หมายถึง แรงขบัเคล่ือนภายในส่วนบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเกิดการท่องเท่ียว เพื่อเติมเต็มความตอ้งการ
ทางชีววิทยาและจิตวิทยา 

การอธิบายดงักล่าวอาศยัหลกัแรงจูงใจ (Zhang, 2006) ทั้งน้ี การทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งพบว่าทฤษฎีแรงจูงใจการท่องเท่ียวสามารถอธิบายเหตุผลท่ีนักท่องเท่ียวตดัสินใจเดินทาง 
(Lundberg, 1972; Dann, 1977; Crompton, 1979; Pearce and Caltabiano, 1983; Yuan and 
McDonald, 1990) 

จากการศึกษาของ Fodness (as cited in Zhang, 2006) นักวิจยัส่วนใหญ่ซ่ึงหาวิธีนิยาม
แรงจูงใจการท่องเท่ียวมกัพฒันาหาเหตุผลส าหรับการท่องเท่ียวจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม Dann 
(1981) ไม่เห็นดว้ย และโตแ้ยง้ว่าแรงจูงใจห่างไกลจากค าว่าเหตุผล โดยอา้งอิงถึงความเห็นของ 
Brown (1963) ทั้งน้ี ตามความเห็นของ Dann เหตุผลเป็นหน่วยย่อยของแรงจูงใจ ซ่ึงเป็นรูปแบบ
หน่ึงของแรงกระตุน้ โดยเป็นรูปแบบท่ีจ าเป็นและเป็นเหตุผลท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายตามตอ้งการ 
แมว้่าเหตุผลการท่องเท่ียวและประโยชน์จากประสบการณ์การท่องเท่ียวอาจแสดงถึงรูปแบบการ
บรรลุเป้าหมายส่วนตวัและความตอ้งการส่วนบุคคล แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าจะหมายถึงแรงจูงใจ
การท่องเท่ียวพ้ืนฐาน (Dann, 1981; Pearce and Caltabiano, 1983) เช่น บางคนท่องเท่ียวเพื่อ
พกัผ่อนและผ่อนคลาย ซ่ึงหลีกหนีจากชีวิตปกติประจ าวนั ขณะท่ีบางคนเดินทางท่องเท่ียวเพื่อ
พกัผ่อนและผ่อนคลายด้วยการให้รางวลัตนเองจากการสร้างความบันเทิงสุดยอดให้กบัตนเอง 
(Fodness, 1994) 

อยา่งไรก็ตาม แมว้่าเหตุซ่ึงผูค้นแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวเทียบไม่ไดก้บัแรงจูงใจ
การท่องเท่ียวพ้ืนฐาน โดยแสดงถึงการแสดงออกทางจิตวิทยา (ความต้องการ) การบริการการ
ท่องเท่ียว (ความพอใจ) ส าหรับบุคคล (Fodness, 1997) ดงันั้น และยงัเป็นประโยชน์ท่ีจะพิจารณาถึง
เหตุผลส าหรับการท่องเท่ียวท่ีพฒันาโดยนกัวิจยัต่างๆ  

ทฤษฎีแรงจูงใจการท่องเท่ียว 
บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2555) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียว  

สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 
1.  การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นสภาวะท่ีบุคคลตอ้งการจะเดินทาง

ท่องเท่ียวหรือตอ้งการจะเรียนรู้หรือตอ้งการท่ีจะแสวงหาบางส่ิงบางอย่างดว้ยตนเอง โดยท่ีไม่ตอ้ง
อาศยัการชกัจูงจากส่ิงแวดลอ้มภาะนอก 
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2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นสภาวะท่ีบุคคลไดรั้บการกระตุน้จาก
ส่ิงเร้า อนัเกิดจากภายนอกมาท าใหบุ้คคลเกิดความตอ้งการท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ 
ซ่ึงแรงจูงใจ 

Gray (as cited in Zhang, 2006) อา้งถึง “ความรักแสงแดด” และ “ความรักการเดินทาง
ร่อนเร่” โดยพยายามท่ีจะอธิบายเหตุผลของการเดินทาง “ความรักแสงแดด” หมายถึงลกัษณะ
วนัหยุดซ่ึงไดรั้บแรงจูงใจจากความตอ้งการประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่หรือความสะดวกสบายท่ี
ดีกว่าส าหรับจุดประสงค์เฉพาะ ซ่ึงดีกว่าสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู่ในชีวิตปกติ ส่วน “ความรักการ
เดินทางร่อนเร่” ซ่ึงเป็นทางเลือกนอกจาก “ความรักแสงแดด” นิยามตามคุณสมบติัพ้ืนฐานใน
ธรรมชาติของมนุษยท่ี์ท าให้บางคนอยากจะหนีจากส่ิงท่ีคุ ้นเคยไปสู่วฒันธรรมและสถานท่ีไม่
แตกต่างและประสบการณ์คร้ังแรก หรือร่องรองวฒันธรรมในอดีตในสถานท่ีโด่งดงัส าหรับการ
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ โบราณสถาน และสถาปัตยกรรม 

งานศึกษาของ Dann (as cited in Zhang, 2006) ซ่ึงส ารวจทัศนคตินักท่องเท่ียวต่อ
ประเทศบาร์บาโดส ระบุถึงแรงจูงใจพ้ืนฐานสองประการ กล่าวคือ ความแปลกแยกของบุคคล และ
ลกัษณะอตัตา โดยเน้นความส าคัญของสมมติฐานความแปลกแยก Dann (1977) สันนิษฐานว่า 
บุคคลมีความตอ้งการความรักและความเอาใจใส่ และความตอ้งการส่ือสารกบัเพ่ือนมนุษย ์ดงันั้น 
จึงมีความต้องการความรู้สึกท่ีดีกว่าของตัวตนท่ีไดรั้บอยู่ทุกเมื่อเช่ือวนั และความต้องการการ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมจะเติมเต็มด้วยการผละหนีไปพกัผ่อน ลกัษณะอตัตาเช่ือว่ามาจากความ
ตอ้งการการยอมรับ ซ่ึงอาจไดรั้บจากสถานะท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว (Crompton, 1979a as cited in 
Zhang, 2006) 

Dann (as cited in Zhang, 2006)  ยงัระบุถึงมโนทศัน์ของปัจจัย “ผลกั” และ “ดึง” 
เก่ียวกับการอภิปรายส่วนใหญ่ของแรงจูงใจการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มจะพฒันา ปัจจัย “ผลกั” 
หมายถึงเมื่อนกัท่องเท่ียวเป็นวตัถุ และการจดัการกบัปัจจยัดงักล่าวซ่ึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทาง
ท่องเท่ียว Dann (as cited in Zhang, 2006) อีกนยัหน่ึง ปัจจยั “ผลกั” ส าหรับการพกัผ่อนเป็นแจงจูง
ใจเชิงจิตวิทยาสังคมซ่ึงถูกมองว่าเป็นประโยชน์ส าหรับการอธิบายความตอ้งการการเดินทางไป
พกัผอ่น (Crompton, 1979a as cited in Zhang, 2006) ในทางกลบักนั ปัจจยั “ดึง” เป็นปัจจยัซ่ึงดึงดูด
นักท่องเท่ียวมายงัสถานท่ีนั้นๆ Dann (as cited in Zhang, 2006) กล่าวคือ  แรงจูงใจท่ีเกิดจาก
สถานท่ีท่องเท่ียวปลายทาง มิใช่เกิดจากแรงจูงใจภายในตวันักท่องเท่ียวเอง ซ่ึงจดัว่ามีความหมาย
อยา่งยิง่ส าหรับการอธิบายตวัเลือกการท่องเท่ียว (Crompton, 1979a as cited in Zhang, 2006) 

DPU



17 

 

ดงันั้น ทั้งความแปลกแยกของบุคคลและลกัษณะอตัตา ซ่ึงเกิดจากความตอ้งการภายใน
ตวันกัท่องเท่ียวเอง ถือว่าเป็นปัจจยัเชิงจิตวิทยาสงัคม กล่าวคือ เป็นปัจจยัผลกั (Dann, 1977 as cited 
in Zhang, 2006) 

ส าหรับเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างทั้งสองปัจจยัน้ี Dann (as cited in Zhang, 2006) 
กล่าวไวว้่า “ขณะท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ อาจมีแหล่งน่าสนใจจ านวนมากส าหรับผูท่ี้จะเดินทาง
ท่องเท่ียว การตดัสินจริงๆ ของนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวปลายทางดงักล่าวเป็นผลของ
ตอ้งการการท่องเท่ียวก่อนหน้านั้น ดงันั้น การใชปั้จจัย “ผลกั” เป็นตรรกะ และมกัเกิดข้ึนก่อน 
“ปัจจยัดึง” ชัว่คราว” จากการวิเคราะห์ ปัจจยัผลกัจะมาก่อนปัจจยัดึง 

ความแตกต่างระหว่างปัจจยัดึงและผลกั Iso-Ahola (as cited in Zhang, 2006) ก าหนด
หลกัการออกเป็นสองมิติของพลงัการหาความบนัเทิงและการแรงจูงใจในการท่องเท่ียว กล่าวคือ 
การเขา้หา (การแสวงหา) และการผละหนี (การหนี) ประการแรกเช่ือว่าจะใหร้างวลัจากภายใน เช่น 
ความรู้สึกของการไดส้ัง่การและการมีอ  านาจ และประการท่ีสองช่วยให้นักท่องเท่ียวหลีกหนีจาก
สภาพแวดลอ้มเดิมๆ ท่ีท้ิงไวเ้บ้ืองหลงั ตามการศึกษาของ Iso-Ahola (as cited in Zhang, 2006) ถือ
เป็นการตระหนักรู้ถึงความพึงพอใจท่ีจะเกิดข้ึนจากการเดินทางในฐานะนักท่องเท่ียวซ่ึงช่วยให้
บุคคลไดรั้บพลงัจากการเลือกเป้าหมายการเดินทาง เมื่อความตระหนักรู้ถึงความพึงพอใจท่ีอาจ
เกิดข้ึน แรงกระตุน้แรงจูงใจทั้งสองกล่าวคือความตอ้งการไดรั้บรางวลัเชิงจิตวิทยา (ภายใน) ผ่าน
การเดินทางและความตอ้งการหลีกหนีจากสภาพแวดลอ้มประจ าวนัท่ีท้ิงไวข้า้งหลงั กล่าวเป็นตวั
แปรส าคญัของพฤติกรรมการท่องเท่ียวและส่งผลต่อบุคคลในขณะเดียวกนั Iso-Ahola (1982) ก็ยงั
เสนอว่าการท่องเท่ียวมีความหมายถึงกิจกรรมการหลีกหนีมากกว่าการเขา้หาส าหรับคนส่วนใหญ่
ภายในสภาพการณ์ส่วนใหญ่ เน่ืองจากลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละฝ่าย 

Iso-Ahola (Zhang, 2006) ระบุถึงชนิดหลกัสองประการของปัจจยัผลกัและดึง ไดแ้ก่ 
บุคคลและระหว่างบุคคล โดยเน้นว่าบุคคลถูกกระตุน้ให้ออกไปท ากิจกรรมการเดินทางเพ่ือทั้ง
แสวงหารางวลัส่วนบุคคลและระหว่างบุคคลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมยามว่างท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ความรู้สึกมีอ  านาจสัง่ (ส่วนบุคคล) การเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมอ่ืน (ส่วนบุคคล) การปฏิสัมพนัธ์
เชิงสงัคมต่างๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน (ระหว่างบุคคล) การปฏิสมัพนัธก์บัคนพ้ืนท่ีหรือสมาชิกของกลุ่มเดินทาง 
(ระหว่างบุคคล) เป็นตน้ และเพ่ือท้ิงปัญหาส่วนบุคคลและหรือระหว่างบุคคลของชีวิตประจ าวนัไว้
เบ้ืองหลงั เช่น ปัญหาและความลม้เหลวส่วนบุคคล เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือน และเพ่ือนบา้น เป็นต้น 
อยา่งไรก็ตาม ทั้งคู่ไม่สามารถแบ่งกลุ่มปัจจยัส่วนบุคคลและระหว่างบุคคลน้ีเขา้เป็นปัจจยัผลกัและ
ปัจจยัดึง 
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ดา้น Koster นกัวิจยัการท่องเท่ียวชาวดตัช ์ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจขั้นพ้ืนฐาน 3 ประการท่ี
ท าใหค้นเดินทางท่องเท่ียวไวด้งัน้ี (วฒันชยั ชูมาก, 2544) 

1. ความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อท่ีจะชดเชยเวลาท่ีสูญเสียไปจากการท างาน 
2. ความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ หรือ ความอยากรู้อยากเห็น ในส่ิงท่ีตนไม่เคยพบเห็นมาก่อน 
3. ความตอ้งการท่ีจะเป็นท่ียอมรับของคนอ่ืนๆ จากการท่ีไดเ้ดินทางท่องเท่ียว 

Iso –Ahola ได้น าเสนอแนวคิดในการอธิบายพฤติกรรมท่ีจะน าไปสู่การเดินทาง
ท่องเท่ียว โดยกล่าวไวว้่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวเกิดจากแรงจูงใจ 2 ชนิด คือ (อา้งถึงใน Ryan, 
1995, p.53) 

1. ความปรารถนาท่ีจะหลีกหนีจากส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนั 
2. ความปรารถนาท่ีจะไดรั้บการตอบสนองทางจิตวิทยา เช่น การท่องเท่ียวเพื่อเป็นการให้

รางวลักบัตนเอง และท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจส่วนตน 
ดา้น Robert กล่าวถึงมลูเหตุจูงใจของการท่องเท่ียวขั้นพ้ืนฐาน มี 4 ประการ คือ (อา้งถึง

ใน วฒันชยั ชูมาก, 2544) 
1. มลูเหตุจูงใจเพ่ือกายภาพหรือเพ่ือร่างกาย ซ่ึงรวมไปถึงการไปพกัฟ้ืนร่างกาย แข่งขนักีฬา 

การไปตากอากาศชายทะเล หรือไปตามค าแนะน าของแพทย ์เพื่อให้พน้จากภาวะการด าเนินชีวิตท่ี
เคร่งเครียดและฉุกละหุก 

2. มลูเหตุจูงใจเพ่ือวฒันธรรม มลูเหตุจูงใจในลกัษณะน้ีหมายถึง มลูเหตุจูงใจเพื่ออยากรู้ อยาก
เห็น เก่ียวกบัประเทศต่างๆ เช่น ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ การวาด
ภาพ ฯลฯ 

3. มลูเหตุจูงใจเพื่อความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ซ่ึงหมายรวมถึงการไปพบปะกบับุคคลอ่ืนๆ
เพื่อเยี่ยมเพื่อน เยี่ยมญาติ หลีกหนีจากสภาพท่ีจ าเจประจ าวนั โดยเฉพาะจากครอบครัว เพื่อบา้น 
และเพื่อไปแสวงหาเพื่อนใหม่ 

4. มลูเหตุจูงใจเพื่อสถานภาพและเกียรติภูมิ ซ่ึงหมายถึง ความตอ้งการท่ีจะยกฐานะของตนให้
สูงข้ึน มีเกียรติภูมิสูงข้ึน เช่น การไปท าธุรกิจในต่างประเทศ การไปร่วมประชุม การศึกษา ฯลฯ การ
ไดม้ีโอกาสไดเ้ดินทางไปท ากิจกรรมต่างๆเหล่าน้ีจะท าใหเ้ป็นคนมีเกียรติทางสงัคม ฯลฯ ดีข้ึน 

ทั้งน้ี Dann  (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555) กล่าวว่า การศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจ
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 อยา่งดงัต่อไปน้ี 

1. นักท่องเท่ียวถูกกระตุน้ (motivated) ดว้ยความตอ้งการท่ีจะไดรั้บประสบการณ์ท่ีมีความ
แตกต่างออกไปจากประสบการณ์ท่ีสามารถหาไดใ้นประเทศหรือในบา้นเมืองของเขา 
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2. จุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวท าหน้าท่ีดึงดูด (pull) ในลกัษณะของการตอบสนองต่อ
แรงจูงใจซ่ึงเป็นปัจจยัผลกั (push) แนวคิดน้ีจึงเป็นหารจ าแนกแรง 2 แรงท่ีมีความแตกต่างกัน
ระหว่างความปรารถนาหรือความตอ้งการ (desire) ในตวัของนักท่องเท่ียวท่ีเป็นปัจจยัผลกั กบัอีก
ดา้นหน่ึงคือความดึงดูดใจน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว (attraction) หรือจุดหมายปลายทางการ
ท่องเท่ียว (destination) ซ่ึงเป็นปัจจยัดึง 

3. แรงจูงใจคือการจินตนาการเพอ้ฝัน (fantasy) นกัท่องเท่ียวท าการเดินทางเพื่อสามารถแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ท่ีเขาจะไม่ถูกลงโทษทางวฒันธรรม (cultural sanctioned) ในประเทศของตัว
นกัท่องเท่ียวเอง 

4. แรงจูงใจคือจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายท่ีถูกจัดเป็นล าดับขั้นต่างๆ (classified purpose) 
กล่าวคือ มีการจดัประเภทของจุดมุ่งหมายของการเดินทางออกเป็นชนิด เช่น  การเดินทางเพื่อเยี่ยม
ญาติมิตร การเดินทางเพื่อความสนุกสนาน การเดินทางเพื่อศึกษาหาความรู้ 

5. ชนิดของแรงจูงใจ (motivation typologies) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
5.1 การแบ่งประเภทในเชิงพฤติกรรม (behavioral typologies) เช่น แรงจูงใจประเภท 

sunlust  คือแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวท่ีต้องการความสะดวกสบายเหมือนอยู่ท่ีบา้น แรงจูงใจ
ประเภท wanderlust คือ ความอยากรู้อยากเห็น ตอ้งการมีประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่และไม่คุน้เคย 

5.2 การแบ่งประเภทตามบทบาทของนกัท่องเท่ียว (tourist role) 
6. แรงจูงใจและประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว เป็นแนวทางการศึกษาเก่ียวกบัประเด็นความ

เป็นของแท้ (authenticity) ของประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว ยงัเป็นประเด็นท่ียงัไม่เป็นท่ียุติ
เก่ียวกบัประสบการณ์ต่างๆของนกัท่องเท่ียว  

7. แรงจูงใจท่ีนักท่องเท่ียวเป็นผูใ้ห้ค  าจ  ากัดความเอง (auto-definition) ยึดหลักการท่ีว่า
นกัท่องเท่ียวอธิบายแรงจูงใจของตวัเขาเอง  

นอกจากนั้น McIntosh and Goeldner (as cited in Zhang, 2006) ไดก้ล่าวในท านอง
เดียวกนัว่า แรงจูงใจทางการท่องเท่ียว (Tourism Motivation) หมายถึง ส่ิงท่ีกระตุน้ให้นักท่องเท่ียว
ออกเดินทางเพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง ตามปกตินกัท่องเท่ียวจะเดินทางหรือไม่ย่อมข้ึนอยู่
กบัแรงจูงใจ (Motivation) ท่ีส าคญั 4 ประการคือ (Burke and Resnick, 1991.) 

1. ส่ิงจูงใจทางกายภาพ (Physical Motivation) ไดแ้ก่ ส่ิงจูงใจท่ีเก่ียวกบัการพกัผ่อนร่างกาย 
การเล่นกีฬา การสนัทนาการ การบนัเทิงและส่ิงจูงใจอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการรักษาสุขภาพ 

2. ส่ิงจูงใจทางวฒันธรรม (Culture Motivation) ไดแ้ก่ ความปรารถนาท่ีอยากรู้จกักบัผูอ่ื้น ได้
เรยนรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม นาฏศิลป์ และศาสนา เป็นตน้ 
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3. ส่ิงจูงใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Motivation) ไดแ้ก่ ความปรารถนาท่ีจะไดพ้บคน
ใหม่ หรือรู้จกัคนใหม่ๆในการเดินทางท่องเท่ียว 

4. ส่ิงจูงใจทางดา้นสถานภาพและช่ือเสียง (Status and Prestige Motivation) ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการพฒันาตนเอง และแสดงความส าคญัของตนเอง เช่น การเดินทางท าธุรกิจ การเดินทางเพื่อ
ไปศึกษาต่อ 

อย่างไรก็ตาม McIntosh and Goeldner (as cited in Zhang, 2006) ก็ไม่สามารถระบุถึง
มุมมองปัจจยัผลกัและดึงของแรงจูงใจการท่องเท่ียว 

หลงัจากนั้น ดว้ยความพยายามหาค าอธิบายทฤษฎีผลกัและดึง Gnoth (1997 as cited in 
Zhang, 2006) เสนอขอ้มูลของค่านิยมและบทบาทในขอ้มูลแรงจูงใจเพื่อท าความเขา้ใจรูปแบบท่ี
ค่านิยมและทัศนคติตามมาแสดงถึงทั้งค่านิยมจากภายในและค่านิยมจากภายนอก ค่านิยมจาก
ภายในประกอบด้วยแรงขับท่ีมีอารมณ์เป็นปัจจัยริเร่ิม ส่วนค่านิยมจากภายนอกเป็นส่ิงท่ีรับรู้
โดยทัว่ไปเป็นหลกั ในกรณีค่านิยมท่ีมีอารมณ์เป็นปัจจยัส าคญั กล่าวคือ จากภายใน สถานการณ์
ควบคุมข้ึนอยูก่บัตวันกัท่องเท่ียวเอง ดงันั้น การผลกัเป็นเป็นไปตามแรงขบั และการปฏิสัมพนัธ์กบั
วตัถุภายนอกเก่ียวกบัเหตุผลท่ีไม่ระบุวตัถุเฉพาะซ่ึงจ าเป็นในการสร้างความพงึพอใจ แต่ไม่ใช่ระดบั
ของวตัถุ หากค่านิยมเป็นไปตามการรับรู้ อีกนยัหน่ึงคือ จากภายนอก จากวตัถุ ซ่ึงจะพบจากความรู้
เก่ียวกับเป้าหมาย ประสบการณ์ หรือสถานการณ์  (วตัถุ) วตัถุดงักล่าวไม่สามารถหาตวัแทนได้
โดยง่าย และมกัเป็นวตัถุสะทอ้นสญัลกัษณ์ของค่านิยม (Holbrook and Hirschman, 1982; Prentice, 
1987 as cited in Zhang, 2006) 

ล่าสุด Goossens (as cited in Zhang, 2006) ส ารวจพบว่าในแง่มุมเชิงแรงจูงใจและเชิง
อารมณ์ของพฤติกรรมการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว โดยมีเสนอแบบจ าลองแรงจูงใจการท่องเท่ียวฮีโด
นิก ซ่ึงยดึหลกับทสรุปของ Crompton (as cited in Zhang, 2006) ว่าการอภิปรายส่วนใหญ่ของการ
แรงใจการท่องเท่ียวมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาการว่าด้วยมโนทัศน์ของ  “ผลกั” และ “ดึง” โดย
แบบจ าลองแรงจูงใจการท่องเท่ียวฮีโดนิกได้รับการพฒันาส าหรับการวิจยัว่าดว้ยการประเมิน
คุณสมบติัของสถานท่ีท่องเท่ียวปลายทาง และผลดงักล่าวช้ีว่าความตอ้งการเชิงอารมณ์และเชิงการ
ทดลองท่ีส าคญัในการแสวงหาความพึงพอใจและพฤติกรรมการการเลือก (Jang and Cai, 2002 as 
cited in Zhang, 2006) 

ดา้น Crompton (อา้งถึงใน วินิจ วีรยางกูร, 2532) ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัแรงผลกัดัน
ภายในตวัของบุคคลท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมการท่องเท่ียว โดยจ าแนกประเภทของแรงจูงใจทางสงัคม 
ท่ีส่งผลใหค้นตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว โดยแบ่งออกเป็น 7 ชนิด ไดแ้ก่  

1. การเดินทางเพ่ือท่ีจะหลีกหนีจากส่ิงแวดลอ้มประจ าวนั 
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2. การเดินทางเพื่อท่ีจะคน้หาตวัเอง หรือ ประเมินตวัเอง 
3. การเดินทางเพื่อพกัผอ่นหรือผอ่นคลาย 
4. การเดินทางเพื่อความมีเกียรติประวติัในการท่องเท่ียว 
5. การเดินทางเพื่อร าลึกถึงอดีต 
6. การเดินทางเพื่อเยีย่มญาติ 
7. การเดินทางเพื่อปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 

โดยทางดา้น H. Robinson (อา้งถึงใน วินิจ วีรยางกรู, 2532) ไดท้ าการศึกษาและไดร้ะบุ
มลูเหตุจูงใจในการท่องเท่ียว มี 8 ประการคือ 

1. เพ่ือฟ้ืนฟสุูขภาพและร่างกาย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตท่ีแก่งแยง่กนั และ
เต็มไปดว้ยความฉุกละหุกและความเครียด 

2. เพ่ือสุขภาพอนามยั เพ่ือสูดอากาศบริสุทธ์ิ อาบแดด อาบน ้ าแร่ตามบ่อน ้ าแร่ต่างๆ 
3. เพื่อไปร่วมการแข่งขนักีฬาต่างๆเช่น การเดินทน ไต่เขา เล่นสกี เล่นเรือใบ ตกปลา ยิงปืน 

เล่นกระดานโตค้ล่ืน ฯลฯ 
4. เพ่ือไปร่วมหรือไปชมส่ิงท่ีแปลกใหม่ในต่างประเทศ เช่น ส่ิงท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ 

ศิลปวฒันธรรม การแสดง ดนตรี 
5. เพื่อความร่ืนรมณ์บนัเทิงใจ ความสนุกสนาน ความสดช่ืน เพ่ือการพกัผอ่น 
6. เพื่อเหตุผลส่วนตวัเช่น ไปเยี่ยมญาติ ไปพบเพื่อนใหม่ หรือเพื่อหลบหนีจากคนท่ีใกลชิ้ด

จ าเจ 
7. เพื่อการศาสนา โดยเฉพาะการเดินทางไปนมสัการศาสนสถาน เช่น การไปเยี่ยมเยียนท่ีตั้ง

ของศาสนจกัรของพวกคาทอลิก หรือการเดินทางไปนมสัการเมกกะของชาวอิสลาม     เป็นตน้ 
8. เพื่ออาชีพและการธุรกิจ เช่น การเดินทางไปท าธุรกิจ การไปร่วมประชุมแสดงผลงานวิจยั

และการไปศึกษาหาความรู้ 
ต่อมา John A. Thomas (อา้งถึงใน วินิจ วีรยางกูร, 2532) ไดเ้ขียนบทความอธิบายถึง

มลูเหตุจูงใจท่ีส าคญัๆ อยา่งละเอียด ท่ีกระตุน้ให้เดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงมีดว้ยกนัถึง 17 ประการ ลง
ในวารสาร ASTA Travel News ว่า 

1. เพื่อการศึกษาและวฒันธรรม 
1.1 เพ่ือท่ีจะศึกษาว่าคนในประเทศอ่ืนๆ เช้ือชาติอ่ืนๆ เขาด ารงชีวิตอยู่ ท างานและเล่น

อยา่งไร 
1.2 เพ่ือไปดูส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีน่าสนใจ 
1.3 เพื่อไปดูใหเ้ห็นจริงและเขา้ใจต่อเหตุการณ์ต่างๆท่ีตกเป็นข่าวอยูใ่นปัจจุบนั 
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2. เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
2.1 หลีกเล่ียงจากงานจ าเจและยุง่ยาก 
2.2 เพื่อหามุมสงบ 
2.3 เพื่อแสวงหาความสุขทางเพศท่ีแปลกใหม่ 

3. เพื่อเยีย่มเยอืน 
3.1 เพื่อไปเยีย่มเยยีนถ่ินก าเนิด สถาบนัท่ีไปเรียนหรือศึกษาอยู ่
3.2 เพื่อไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีครอบครัวหรือเพื่อนเคยไปและสมาชิกชอบหรือมาแนะน าให้

เท่ียว 
4. อ่ืนๆ 

4.1 เพื่อหนีอากาศหนาว 
4.2 เพื่อสุขภาพ (อาบแดด รักษาโรค ฯลฯ) 
4.3 เพ่ือการกีฬา (ว่ายน ้ า เล่นสกี ตกปลา เล่นเรือใบ ฯลฯ) 
4.4 เพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจ (ค่าครองชีพไม่สูง ฯลฯ) 
4.5 เพื่อการผจญภยั (แหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ คนใหม่ๆ และประสบการณ์ใหม่ๆ) 
4.6 เพื่อการฝึกงาน 
4.7 เพื่อท าตามคนอ่ืนๆ 
4.8 เพื่อไปร่วมกิจกรรมทางประวติัศาสตร์ (ชมโบราณสถาน ชมงานแสดงแสงและเสียง 

ชุมชนโบราณ อนุสรณ์สถาน) 
4.9 เพ่ือสงัคม (อยากรู้จกัโลกใหก้วา้งข้ึน) 

ดา้น Iso-Ahola (อา้งถึงใน บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2555) ได้อธิบายถึงทฤษฎี Optimal 
Arousal ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีอธิบายนกัท่องเท่ียวและพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวว่า เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั
ส่วนผสมของความตอ้งการส่ิงเร้าและความตอ้งการหลีกเล่ียงส่ิงเร้า กล่าวคือ นักท่องเท่ียวตอ้งการ
ส่ิงเร้าในระดบัต่างๆ แต่ในขณะเดียวกนัก็มีความตอ้งการท่ีจะไม่ให้เกิดส่ิงเร้ามากเกินไปหรือน้อย
เกินไป เพราะจะเป็นบ่อเกิดแห่งความน่าเบ่ือ 

Pearce และคณะ (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555) ไดป้ระยุกต์ความตอ้งการจ าเป็น
ของ Maslow แต่ความแตกต่างอยู่ตรงท่ีในล าดบัขั้นแห่งความตอ้งการของนักท่องเท่ียวในขั้นท่ี 1 
หรือความตอ้งการทางสรีรวิทยา ถึงขั้นท่ี 4 หรือความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงนั้น ในแต่ละขั้น
เกิดข้ึนทั้งจากบุคคลเป็นผูก้  าหนดเอง (self-directed)  ส่วนหน่ึง และมีอีกส่วนหน่ึงเป็นการชกัน า
หรือก าหนดโดยผูอ่ื้น (other-directed) ยกเว ้นความต้องการในขั้นสูงสุด หรือความต้องการ
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ความส าเร็จแห่งตน หรือความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด (fulfillmrnt needs) เป็นขั้นท่ี
เกิดจากความตอ้งการของตวับุคคลเป็นผูก้  าหนดเอง 

ความตอ้งการทางดา้นการท่องเท่ียวมีการพฒันาเป็นล าดบัขั้นเช่นเดียวกบัในทฤษฎีของ 
Maslow ความต้องการจะเร่ิมมีความลึกซ้ึงซ บซ้อนมากข้ึนเม่ือนักเดินทางมีประสบการณ์การ
เดินทางมากข้ึน ทฤษฎีขั้นบนัไดแห่งการเดินทางยงัคงเป็นไปตามเน้ือหาในทฤษฎีของ Maslow ท่ีว่า 
ความตอ้งการจ าเป็นในระดบัล่างจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองให้เป็นท่ีน่าพอใจเสียก่อนท่ีบุคคลจะ
เล่ือนความตอ้งการไปสู่ขั้นท่ีสูงข้ึนของขั้นบนัได  

Pearce และคณะ (อ้างถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555) ได้เสนอทฤษฎีน้ี ข้ึนมา
เพื่อท่ีจะใหป้ระเด็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเดินทางซ่ึงเกิดจากแรงจูงใจอนัหลากหลายและมีพลวตั 
(ไม่หยดุน่ิง) ทฤษฎีน้ีเปรียบเสมือนพิมพเ์ขียว (blue print) เพื่อประเมินแรงจูงใจของนักท่องเท่ียว
และใชก้บันกัท่องเท่ียวแต่ละคนในสถานการณ์การท่องเท่ียวท่ีมีความแตกต่างกนัออกไปส าหรับแต่
ละบุคคล 

การศึกษาเชิงประจกัษว์่าดว้ยเร่ืองแรงจูงใจของนกัเดินทางระหว่างประเทศ 
ผลการวิจัยท่ีกล่าวถึงก่อนหน้าน้ีปูทางไปสู่การศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับแรงจูงใจการ

ท่องเท่ียวระหว่างประเทศ Yuan and Mcdonald (as cited in Zhang, 2006) พิจารณาถึงแรงจูงใจขา้ม
วฒันธรรมส าหรับการเดินทางออกนอกประเทศโดยใชปั้จจยัผลกัและดึง และสรุปว่าผูค้นจากแต่ละ
ประเทศในส่ีประเทศ (ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส เยอรมนีตะวนัตก และองักฤษ) เดินทางท่องเท่ียวเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการท่ีไม่ได้รับเหมือนกัน (ปัจจัยผลกั) ขณะท่ีการดึงดูดส าหรับการเลือก
สถานท่ีท่องเท่ียวเฉพาะ (ปัจจัยดึง) ดูเหมือนจะมีความแตกต่างกันในทั้ งส่ีประเทศดังกล่าว 
นอกจากน้ี ก็ยงัพบว่าระดบัความส าคญัซ่ึงบุคคลยดึติดกบัปัจจยัต่างๆ แตกต่างไปในแต่ละประเทศ 

ต่อมา Jamrozy and Uysal (as cited in Zhang, 2006) พิจารณาถึงความหลากหลายของ
ปัจจัยผลกัและดึงตามประเภทต่างๆ 5 ประเภทของกลุ่มการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเยอรมนั 
ผลการวิจยัแสดงว่านกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศจากเยอรมนี จ  านวนมาก แสดงถึงความหลากหลาย
ในแรงจูงใจแบบผลกั ขณะท่ีการท่องเท่ียวโดยล าพงัและกลุ่มเพื่อน ตรงขา้มกบักลุ่มครอบครัว คู่
สามีภรรยา และกลุ่มทวัร์  

Cha et al (as cited in Zhang, 2006) พยายามระบุโครงร่างแรงจูงใจแบบผลกัของ
นักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นซ่ึงเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศเพ่ือแสวงหาความสุข การศึกษาของคณะน้ี
เปิดเผยว่ามีปัจจยัแรงจูงใจ 6 ประการ ประกอบดว้ย การผอ่นคลาย ความรู้ การผจญภยั การโออ้วด
เร่ืองการท่องเท่ียว ครอบครับ และกีฬา และพิสูจน์ถึงภาคส่วนการตลาดท่ีมีแรงจูงใจเป็นพ้ืนฐาน 3 
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ประการ ไดแ้ก่ ผูห้ลงใหลกีฬา ผูแ้สวงหาส่ิงใหม่ และผูแ้สวงหาครอบครัว/การผ่อนคลาย โดยใช้
การวิเคราะห์แบบกลุ่ม 

 
ตารางที่ 2.1  ทฤษฎีขั้นบนัไดแห่งการเดินทาง (Travel Career Ladder) 

 
ความต้องการที่จะได้รับความพงึพอใจสูงสุด 

ความตอ้งการความส าเร็จแห่งตน และความตอ้งการ 
ท่ีจะไดรั้บประสบการณ์อนัหลากหลาย 
ความต้องการความภาคภูมใิจและการพฒันาตนเอง 

ผู้อืน่ก าหนด ตวัเองก าหนด 
ความตอ้งการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น ความตอ้งการท่ีจะพฒันาทกัษะของตนเอง 
ความตอ้งการมีสถานภาพอยา่งท่ีคนอ่ืนไม่ม ี ความตอ้งการเรียนรู้ ความอยากรู้อยากเห็น 

ความตอ้งการประสบความส าเร็จเช่นคนอ่ืน 
ความตอ้งการท่ีจะมีชยัชนะและท าส่ิงต่างๆได้
ส าเร็จ 

ความต้องการสร้างสัมพนัธภาพ 

ผู้อืน่ก าหนด ตวัเองก าหนด 
ความตอ้งการท่ีจะรับความเป็นมติรท่ีผูอ่ื้นหยบิ
ยืน่ให ้

ความตอ้งการท่ีจะใหค้วามเป็นมิตรและความ
รักแก่ผูอ่ื้น 
ความตอ้งการท่ีจะมีเพื่อน มีคนรู้จกัรู้ใจ 

ความต้องการความปลอดภัยมัน่คง 
ผู้อืน่ก าหนด ตวัเองก าหนด 

ความตอ้งการความปลอดภยัเช่นคนอ่ืน ความตอ้งการท่ีจะด ารงชีวิตอยูอ่ยา่งมัน่คง มี
ความปลอดภยั ความตอ้งการท่ีจะคาดคะเนถึง
ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและอธิบายความ
เป็นไปของโลก 

ความห่วงใยความปลอดภยัของผูอ่ื้น 

ความต้องการทางด้านร่างกาย 
ผู้อืน่ก าหนด ตวัเองก าหนด 

ความต่ืนเตน้ ความน่าพิศวง ความแปลกใหม่ 
ความเยา้ยวนท่ีผูอ่ื้นชกัน า 

ความตอ้งการล้ิมรส ความหิวกระหาย ความ
ตอ้งการทางเพศ การผอ่นคลาย 
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ในความพยายามเปิดเผยถึงปัจจยัผลกัและดึงท่ีส าคญัของแรงจูงใจเก่ียวกบันักท่องเท่ียว
ท่ีมีความพึงพอใจชาวองักฤษท่ีเดินทางออกนอกประเทศ โดยการศึกษาของ Jang and Cai’s          
(as cited in Zhang, 2006) เปิดเผยว่าปัจจยัส าคญั 6 ประการ (ประสบการณ์ใหม่ การหลีกหนี การหา
ความรู้ ความสนุกและความต่ืนเต้น การพกัผ่อนและการผ่อนคลาย การเข้าร่วมของครอบครัว/
เพื่อน) และปัจจัยดึงท่ีส าคัญ 5 ประการ (สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและประวติัศาสตร์ ความ
สะอาดและความปลอดภยั การเขา้ถึงขอ้ตกลงโดยง่ายและขอ้ตกลงทางเศรษฐกิจ กิจกรรมกลางแจง้ 
สภาพแวดลอ้มกลางแจง้และแปลกใหม่) ระหว่าง “การหาความรู้” เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะกระตุน้คน
องักฤษใหเ้ดินทางออกไปยงัต่างประเทศ “ความสะอาดและความปลอดภยั” ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ท่ีสุดท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวองักฤษไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างแดน 

จากการศึกษา ผูว้ิจยัเห็นว่า  การท่ีนกัท่องเท่ียวจะตดัสินใจเดินทางออกไปท่องเท่ียวนั้น 
ความต้องการทางด้านกายภาพจะเป็นปัจจัยส าคัญของการตัดสินใจ ส่วนความต้องการท่ีจะ
ตอบสนองในขั้ น ท่ี สูงกว่ าจะ เ ป็นปัจจัย ท่ีรองลงมา ทั้ ง น้ี  ผู ้วิ จัยได้ใช้หลักแนวคิดของ                    
John A. Thomas ในการออกแบบค าถามของแบบสอบถาม เน่ืองจากมีเน้ือหาท่ีครอบคลุม สามารถ
หาค าตอบไดอ้ยา่งครบถว้นมากท่ีสุด  
 
2.4  แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว 

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว Tourist Behavior  (อา้งถึงใน บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2555) 
หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก  

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2555) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเท่ียว  เป็นการกระท าทุกอย่าง
ของนกัท่องเท่ียวไม่ว่าการกระท านั้นนกัท่องเท่ียวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม  และบุคคลอ่ืนจะสังเกต
การกระท านั้นไดห้รือไม่ก็ตามก็เพ่ือมุ่งตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึง  
โดยพฤติกรรมภายนอกของนกัท่องเท่ียว (Tourist’s Overt Behaviour) เป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกต
ไดโ้ดยอาศยัประสาทสมัผสั ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเท่ียว (Tourist’s Covert Behaviour) 
เป็นการท างานของอวยัวะต่างๆ ภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยู่
ภายในจะมีความสมัพนัธก์นั โดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตวัก  าหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วน
ใหญ่ 

องคป์ระกอบของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวนั้นมีองคป์ระกอบส าคญั  7  ประการ  คือ 
1. เป้าหมาย  หมายถึง  พฤติกรรมนักท่องเท่ียวทุกๆ พฤติกรรม  จะตอ้งมีเป้าหมายในการ

กระท า  เช่น  นกัท่องเท่ียวกลุ่มอนุรักษ์ตอ้งการ เกียรติยศโดยการแสดงให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตนเดินทาง
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ท่องเท่ียวโดยท่ีสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีตนเดินทางยงัคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
ดงัเดิม 

2. ความพร้อม  หมายถึง  ความมีวุฒิภาวะ  และความสามารถในการท ากิจกรรม  เพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการ  เช่น  นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีรักความผจญภยั  นิยมไต่เขา  ปีนหนา้ผาตอ้งมี
ความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจแลว้สามารถจะท ากิจกรรมท่ีตนชอบได ้

3. สถานการณ์ หมายถึง  เหตุการณ์หรือโอกาสท่ีเอ้ืออ  านวยให้เลือกกระท ากิจกรรม เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการ  เช่น  การท่องเท่ียวตามหมู่เกาะ  ควรกระท าในยามคล่ืนลมสงบ  ไม่ควร
ท าในขณะท่ีมีพายฝุนฟ้าคะนอง 

4. การแปลความหมาย  หมายถึง  วิธีการคิดแบบต่างๆ  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการท่ี
พอใจมากท่ีสุดในสถานการณ์หน่ึง ๆ  เช่น  เวลาสิบสองนาฬิกา  เป็นเวลาท่ีนักท่องเท่ียวควรเป็น
เวลาท่ีนกัท่องเท่ียวควรหยดุพกัรับประทานอาหารกลางวนั 

5. การตอบสนอง  คือ  การตดัสินใจกระท ากิจกรรมตามท่ีตนได้ตัดสินใจเลือกสรรแลว้  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ  เช่น  นักท่องเท่ียวได้ตัดสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในช่วง
วนัหยดุ เพ่ือพกัผอ่น ดงันั้นนกัท่องเท่ียวจะตอ้งวางแผนการเดินทาง และจดัการด าเนินการล่วงหน้า 
ในการกระท ากิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้ตั้ งแต่กิจกรรมการก าหนดสถานท่ี
ท่องเท่ียว กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองท่ีพกั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

6. ผลลพัธ์ท่ีตามมา  คือ  ผลจากการกระท าหน่ึงๆ  อาจไดผ้ลตามท่ีคาดหมายไว ้ หรืออาจ
ตรงกนัขา้มกบัความคาดหวงัท่ีตั้งใจไว ้ เช่น นกัท่องเท่ียวไดมี้ก  าหนดการเดินทางไวเ้พ่ือมาพกัผ่อน
วนัหยดุในประเทศไทย แต่ปรากฏว่าในเวลานั้นเกิดการชุมนุมท่ีสนามบิน และท าให้สนามบินตอ้ง
ปิดท าการ เคร่ืองบินไม่สามารถลงจอดได ้มีผลลพัธ์ท าให้นักท่องเท่ียวไม่สามารถบรรลุผลตามท่ี
คาดหมายไวไ้ด ้

7. ปฏิกิริยาต่อความผดิหวงั  คือ  ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีกระท าลงไปไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีตอ้งการ  จึงตอ้งกลบัมาแปลความหมาย  ไตร่ตรอง  เพื่อเลือกหาวิธีใหม่ๆ  มาตอบสนอง
ความตอ้งการ  หรืออาจจะเลิกความตอ้งการไป  เพราะเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีเกินความสามารถ     เช่น การ
ก่อวินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี 2008 นักท่องเท่ียวท่ีตั้งใจจะ
เดินทางไปเมืองดงักล่าว จะตอ้งเกิดความผดิหวงัเพราะเกิดความกงัวลดา้นความปลอดภยั และอาจ
ลม้เลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจเปล่ียนเสน้ทางไปเมืองอ่ืนท่ีปลอดภยักว่า เป็นตน้ 
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2.4.1  บทบาทของพฤตกิรรมนักท่องเที่ยว 
การส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยได้เติบโตอย่างรวดเร็วและ

ต่อเน่ืองมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ท่ามกลางความราบร่ืนและอุปสรรคนานาประการ ทั้งน้ี เป็นท่ี
ตระหนกัว่า อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีส่วนแกไ้ขปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ดงันั้น
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจึงจดัเป็นสาขาการพฒันาท่ีมีความส าคญัสูง อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศยงัมีปัญหาดา้นความย ัง่ยนื อนัเน่ืองมาจากปัจจยัท่ีเกิดข้ึนทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2555) 

ส าหรับกระแสด้านการท่องเท่ียวของไทย พบว่ามีการน าเสนอแนวคิดและผลกัดัน
กิจกรรมดา้นการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวท่ียดึกระแสหลกัดา้นเศรษฐกิจมาโดยตลอด อาทิ 
ในช่วงปี 2547-2549 มุ่งกระแสหลกัด้านการน าการท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ ดังนั้น เป้าหมายการพฒันาการท่องเท่ียวจึงมุ่งเน้นเร่ืองจ านวนคน และรายไดใ้นรูป
เงินตราต่างประเทศ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  9  ได้ค  านึงถึงความส าคัญของการ
ท่องเท่ียวในฐานะเป็นภาคบริการท่ีเสริมสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงได้
ก  าหนดใหก้ารท่องเท่ียวจดัอยูใ่นยทุธศาสตร์การเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ  โดยการปรับโครงสร้างของการบริการบนพ้ืนฐานการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและย ัง่ยืน  ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าซ่ึงมี
เป้าหมายใหป้ระเทศไทยมีรายไดจ้ากนักท่องเท่ียวต่างประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 7 – 8 ต่อปี  
และใหค้นไทยท่องเท่ียวในประเทศเพ่ิมข้ีนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี  

ส าหรับปี 2550 ได้มีปรากฏการณ์ท่ีเป็นกระแสหลักในสังคมไทย คือ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงไดรั้บการตอบสนองถึงขั้นเป็นวาระแห่งชาติ ดงัจะพิจารณาไดจ้าก เป้าหมาย
ท่ีระบุ ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2555) 

นักท่องเท่ียวมีความส าคัญในภาคเศรษฐกิจท่ีจะไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั้งจากรายได้
และจากการจา้งงานไดแ้ก่ ภาคการคา้ส่งและคา้ปลีก(wholesale and retail sector) ตามมาดว้ยภาค
การใหก้ารบริการทางธุรกิจ 

 
2.4.2  การก าหนดรูปแบบพฤตกิรรมนักท่องเที่ยว 

นักวิชาการด้านการท่องเท่ียวได้ก  าหนดรูปแบบของนักท่องเท่ียว (Typology :               
a systematic classification or study of types) เพื่ออธิบายพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว การพฒันารูปแบบ
ของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ได้มาจากข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์หรือการใชแ้บบสอบถาม 
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(questionnaire) การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวอาจท าได้หลายวิธี ทั้ งน้ีข้ึนอยู่ก ับ
วตัถุประสงคแ์ละวิธีการท่ีใช ้ (touristbehaviour.wordpress.com) 

การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวรูปแบบพ้ืนฐานท่ีสุดคือ การแบ่ง
นกัท่องเท่ียวออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลกัษณะของพฤติกรรมของการเดินทาง คือ การแบ่งว่าบุคคลนั้น
เป็น 1) นกัท่องเท่ียว (Tourists) หรือ 2) นกัเดินทาง (travelers) นกัท่องเท่ียวคือ บุคคลซ่ึงซ้ือรายการ
น าเท่ียวเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียว ในขณะท่ีนกัเดินทางคือบุคคลซ่ึงจดัการการเดินทางดว้ยตนเอง 
เช่น ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินเอง จองท่ีพกัเอง ก  าหนดสถานท่ีท่องเท่ียวดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

Perreault and Dorden (อา้งถึงใน touristbehaviour.wordpress.com) ได้เสนอรูปแบบ
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวออกเป็น  4  รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. นักท่องเท่ียวแบบประหยดั (Budget Travelers) โดยทัว่ไปแลว้นักท่องเท่ียวประเภทน้ีมี
รายไดป้านกลาง แต่แสวงหาการหยดุพกัผอ่นหรือท่องเท่ียวท่ีใชค่้าใชจ่้ายต ่า 

2. นกัท่องเท่ียวชอบผจญภยั (Adventurous Travelers) เป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาดีและมี
รายไดป้านกลางถึงสูง มีความช่ืนชอบในกิจกรรมระหว่างการหยุดพกัผ่อนหรือการท่องเท่ียวแบบ
ผจญภยั 

3. นักท่องเท่ียวประเภทเดินทางระหว่างวนัหยุด (Vacationers Travelers) เป็นนักท่องเท่ียว
กลุ่มเล็กๆ ซ่ึงมกัใชเ้วลาในการคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวหรือการเดินทางในคร้ังต่อไปว่าจะไป        
ท่ีไหน อยา่งไร นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีค่อนขา้งมีความกระตือรือร้นแต่มีรายไดค่้อนขา้งนอ้ย 

4. นักท่องเท่ียวแบบชอบเดินทางโดยใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน (Moderates Travelers) 
เป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีใจรักการท่องเท่ียวเดินทางอย่างมากแต่ไม่สนใจการท่องเท่ียวในระหวาง
วนัหยุดสุดสัปดาห์หรือการใช้เวลากับการเล่นกีฬา แต่จะชอบการเดินทางท่ีใช้ระยะเวลานาน
มากกว่า 

ดา้น Cohen (อา้งถึงใน touristbehaviour.wordpress.com) ไดเ้สนอรูปแบบพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวไว ้ดงัน้ี 

1. นกัท่องเท่ียวแบบนนัทนาการ (Recreational Tourists) เป็นนกัท่องเท่ียวซ่ึงเนน้ความส าคญั
ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนนัทนาการหรือการพกัผอ่นทางร่างกาย 

2. นัก ท่องเ ท่ี ยวแบบปลีกตัวหาความ เพลิด เพลิน ( The Diversionary Tourists)                     
เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีพยายามทางแนวทางเพื่อลืมความจ าเจในชีวิตประจ าวนั 

3.  นกัท่องเท่ียวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) เป็นนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
เพ่ือแสวงหาประสบการณ์ท่ีแทจ้ริง นักท่องเท่ียวประเภทน้ีสนใจศึกษาและไดรั้บประสบการณ์ท่ี
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แท้จริงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้ไปสัมผสั ตวัอย่างเช่น เมื่อเดินทางไปประเทศสเปน ก็ตอ้งการ
สมัผสัวิถีชีวิตของผูค้นทอ้งถ่ินหรือวฒันธรรมต่างๆ ท่ีแทจ้ริงเป็นของสเปน 

4. นักท่องเท่ียวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มีลกัษณะท่ีเห็นเด่นชดัคือ 
ชอบติดต่อพดูคุยกบัคนทอ้งถ่ินเพ่ือเรียนรู้และท าความเขา้ใจในชีวิตความเป็นอยู ่การปรับตวัให้เขา้
กบัส่ิงแวดลอ้มของคนทอ้งถ่ิน 

5. นักท่องเท่ียวท่ีใชชี้วิตแบบคนทอ้งถ่ิน (The Existential Tourists) นักท่องเท่ียวประเภทน้ี
ตอ้งการฝังตวัเองหรือใชชี้วิตภายใตว้ฒันธรรมและวิถีชีวิตเดียวกบัคนทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวประเภท
น้ีจะใชเ้วลาอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวนั้นเป็นเวลานาน ตวัอยา่งเช่น นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชเ้วลาอยูใ่นแหล่ง
ท่องเท่ียวบางแห่งในประเทศไทย เช่น พทัยาหรือเชียงใหม่ และพยายามใชชี้วิตเช่นเดียวกบัคน
ทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติัตวั การับประทานอาหาร การพยายามพดูภาษาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

ส านักงานเศรษฐกิจศึกษา  Westvlaams (as cited in Swarbrook & Horner, 1999) ได้
เสนอรูปแบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวไว ้ดงัน้ี 

1. นกัท่องเท่ียวประเภทหลงใหลในทะเล (Active sea lovers) 
2. นักท่องเท่ียวประเภทชอบผกูมิตร (Contact-minded holiday makers) มีจิตใจชอบติดต่อ

พบปะกบัผูอ่ื้น แสวงหามิตรใหม่โดนเฉพาะท่ีเป็นคนทอ้งถ่ิน 
3. นักท่องเท่ียวประเภทชอบชมธรรมชาติ (Nature Viewers) ชอบความงดงามของภูมิทศัน์

ของแหล่งท่องเท่ียว 
4. นกัท่องเท่ียวประเภทแสวงหาการพกัผ่อน (Rest-seekers) ใชเ้วลาไปกบัการนอนพกัผ่อน

หยอ่นใจมากกว่าการท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
5. นกัคน้หา (Discovers) ชอบกิจกรรมประเภทผจญภยัและชอบแสวงหามิตรใหม่ 
6. นกัท่องเท่ียวแบบเดินทางพร้อมครอบครัว (Family-orientated) เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีหลงใหล

ในแสงแดดและทะเล และชอบเดินทางท่องเท่ียวแบบไปเป็นครอบครัว 
7. นกัท่องเท่ียวแบบประเพณีนิยม (Traditionalists) ชอบเดินทางท่องเท่ียวท่ีเนน้ความ

ปลอดภยัและไม่เส่ียงภยั 
 
2.5  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ราณี อิสิชัยกุล และคณะ (2552) ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ผูสู้งอายจุากทวีปยโุรปสู่ไทย ในปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2550 พบว่า ประเทศไทยมีนักท่องเท่ียว
สูงอายุ 2,119,675 คน และ 2,259,161 คน จากจ านวนนักท่องเท่ียวทั้งส้ิน 13,821,802 คน และ 
14,464,228 คน คิดเป็นสดัส่วนนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายเุดินทางเขา้มายงัประเทศไทยร้อยละ 15.3 และ 
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15.6  ของนกัท่องเท่ียวทั้งหมดตามล าดบั และมีอตัราการเติบโตจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 17.87 และ
ร้อยละ 10.78 โดยพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวสูงอายุจากทวีปยุโรปไดแ้ก่ เดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นคร้ังแรกมากท่ีสุด เป็นระยะเวลา 15 วนัข้ึนไป จดัเตรียมการเดินทางมา
ประเทศไทยดว้ยตนเอง เดินทางร่วมกบัสามีหรือภรรยา ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ มากท่ีสุด การมา
ท่องเท่ียวท่ีประเทศไทยเน่ืองจากความเป็นมิตรหรือไมตรีของคนไทย กิจกรรมเนน้การพกัผอ่นหรือ
เท่ียวชม พกัในโรงแรมระดับ 4 ดาว ใช้รถยนต์ในการเดินทางท่องเท่ียว ได้ทราบข้อมูลการ
ท่องเท่ียวประเทศไทยจากเพื่อนสนิทหรือญาติมิตรมากท่ีสุด ใชจ่้ายเงินในการท่องเท่ียวต่อวนัต ่า
กว่า 100 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา นิยมเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยในเดือน
มกราคม อยากจะกลบัมาประเทศไทยอีก โดยวางแผนท่ีจะกลบัมาเท่ียวท่ีประเทศไทยอีกในปีน้ี และ
นอกจากประเทศไทยแลว้ กลุ่มตวัอยา่งสนใจท่องเท่ียวประเทศเวียดนามมากท่ีสุด ดา้นแรงจูงใจใน
การท่องเท่ียวโดยภาพรวมไดแ้ก่ เพื่อพกัผอ่นและคลายเครียด เพื่อท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
และเพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ ตามล าดับ ความต้องการของนักท่องเท่ียวสูงอายุต่อ
องค์ประกอบทางการท่องเท่ียวโดยภาพรวม ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ 3 อนัดับแรกได้แก่ ความ
ปลอดภยัของเมืองท่องเท่ียว ท่ีตั้งของท่ีพกั และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ความสามารถในการ
ตอบสนองตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่อองคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวโดยภาพรวม ปัจจยัท่ีมีความ
พึงพอใจมาก 3 อนัดับแรกได้แก่ ความปลอดภัยของเมืองท่องเท่ียว ท่ีตั้ งของท่ีพกั และแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ตามล าดบั 

ดา้น อศัวิน แสงพิกุล (2545) พบว่า นักท่องเท่ียวนานาชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน
ประเทศ มีแรงจูงใจผลกัดนั (push factor) ท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวอยากเดินทางท่องเท่ียวทั้งชาวเอเชีย
และยุโรปมีลกัษณะคลา้ยกัน คือ แรงจูงใจท่ีต้องการพบเห็นส่ิงแปลกๆใหม่ๆในสถานท่ีต่างๆ 
(novelty seeking) ส่วนปัจจัยดึงดูด (pull factor) ท่ีท าให้นักท่องเท่ียวชาวเอเชียและชาวยุโรป
เดินทางมาประเทศไทยมีความแตกต่าง กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวเอเชียส่วนใหญ่
เดินทางมาประเทศไทยเพราะปัจจยัดึงดูดดา้นความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว ส่วนนักท่องเท่ียวชาวยุโรประบุว่าปัจจยัด้านวฒันธรรมและประวติัศาสตร์เป็นปัจจัย
ดึงดูดหลกัใหอ้ยากเดินทางมาประเทศไทย นอกจากน้ียงัพบว่านกัท่องเท่ียวชาวเอเชียและชาวยุโรป
มีความแตกต่างกันในด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียวหลายด้าน เช่น การวางแผนการเดินทาง 
ระยะเวลาพ านกั กิจกรรมการท่องเท่ียว และแหล่งขอ้มลูข่าวสาร  

ทั้งน้ี อมรรัตน์ วงศเ์ป็ง (2550) ศึกษาพบว่า พบว่านักท่องเท่ียวชาวยุโรปท่ีตดัสินใจมา
ท่องเท่ียวในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 21 – 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
อาชีพพนักงานทัว่ไป มีรายไดต่้อปีต ่ากว่า 200,000 ยูโร และมีถ่ินท่ีอยู่อาศยัอยู่ประเทศสหราช
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อาณาจกัร ส าหรับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวยโุรป ส่วนใหญ่เดินทางมาประเทศ
ไทย 2 – 3 คร้ัง มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือพกัผอ่นวนัหยดุ ส่วนมากเดินทางมาท่องเท่ียวโดยส่วนตวั มี
เพื่อนเป็นผูร่้วมเดินทาง ช่ืนชอบทะเลและชายหาด โดยเลือกใชโ้รงแรมเป็นสถานท่ีพกั และมี
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวต่อคร้ังจ  านวน 501 -1,000 ยโูร ซ่ึงสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใตมาท่องเท่ียวประเทศไทยมากท่ีสุด โดยนกัท่องเท่ียวชาวยโุรปจะมีความ
สนใจส่วนบุคคลในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวประเทศไทย  

ดา้น Raktida (2009) พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวอิเดียมีแรงจูงใจท่ีจะมาเท่ียวกรุงเทพโดยมี
ทั้งปัจจัยผลกัและปัจจัยดึง ครอบครัว และ/หรือ เพ่ือน และอินเตอร์เน็ทไดรั้บการพิจารณาเป็น
แหล่งขอ้มูลส าคญัในการตดัสินใจเดินทาง นักท่องเท่ียวชาวอินเดียโดยทั่วไปพอใจในพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพ และยงัแสดงใหเ้ห็นว่ามีความปรารถนาท่ีจะกลบัมาเยือนกรุงเทพและแนะน ากรุงเทพกบั
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเท่ียว 
 
2.6  กรอบแนวคดิงานวจิยั 

 
 
 
 
 

 

ตวัแปรตาม 

- แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกั 

- แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึง 

- ความน่าจะเป็นในการไป
เยอืนแหล่งท่องเท่ียว 

ตวัแปรอสิระ 
- เพศ 
- ท่ีอยูอ่าศยั 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดต่้อเดือน 
- จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมา

ประเทศไทย 
- ลกัษณะการเดินทาง 
- ผูร่้วมเดินทาง 
- ศาสนา 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูศ้ึกษามุ่งเนน้ศึกษาถึงแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้

เดินทางมาประเทศไทย เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative approach) ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีได้
ด  าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 

1. แหล่งท่ีมาของขอ้มลู   
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
6. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลู 
7. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 

 
3.1  แหล่งที่มาของข้อมูล 

ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก 2 แหล่งดงัน้ี 
1. แหล่งขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 
2. แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและขอ้มูลจาก

เวปไซต ์ต ารา ทฤษฎี ส่ือส่ิงพิมพ ์และงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ( Population) เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางมาเท่ียวในประเทศ
ไทย ซ่ึงมีจ  านวนประชากร 1,032,909 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2551-2553) 

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้จ  านวน 400 คน และเน่ืองจากประชากร
เป้าหมายมีเป็นจ านวนมาก ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดต้ามระยะเวลาท่ี
จ  ากดั ซ่ึงไดต้วัอยา่งเท่ากบั 400 คน การเก็บขอ้มูลแบบสอบถามโดยการเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธี
แบบง่าย (Simple random Sampling)  
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     N 
n =      ————— 

        1+Ne2 
เมือ่  n = ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

         N = ขนาดประชากร 
                                            e = ความคลาดเคลือ่นของการสุ่มตวัอย่าง 

 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัก  าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบัร้อยละ 5 หรือ 0.05 

 
1,032,909 

n =     ——————— 
       1+ 1,032,909 (0.05)2 

                                                                        =   400.1537 
                                               ขนาดตวัอย่าง   =   400 คน 

 
 
ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางมาเท่ียวใน

ประเทศไทยจากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีได ้คือ 400 คน 
 

3.3  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการวิจยัโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ชุดซ่ึง

สร้างข้ึนมาภายใตก้รอบแนวคิดของการศึกษาวิจยั และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวบขอ้มูล 
เพ่ือน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ โดยไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 7 
ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้
โดยเป็นแบบส ารวจแบบปลายปิด ในเร่ืองเก่ียวกับลกัษณะการท่องเท่ียว ประเภทของกิจกรรม 
ลกัษณะการเดินทาง ช่วงวนัท่ี จ  านวนวนั ค่าใชจ่้าย ช่วงระยะเวลา 

ส่วนท่ี 3 แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 
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คะแนน ระดับ 

5 มากท่ีสุด 

4 มาก 

3 ปานกลาง 

2 นอ้ย 

1 นอ้ยท่ีสุด 
 

ส าหรับเกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย มีเกณฑใ์นการแปลความหมายดงัน้ี 
ช่วงคะแนน                     การแปลความหมาย 
4.21 -5.00  ความส าคญัมากท่ีสุด                 5 
3.41 -4.20  ความส าคญัมาก   4 
2.61 -3.40  ความส าคญัปานกลาง  3 
1.81 -2.60  ความส าคญันอ้ย   2 
1.00 -1.80  ความส าคญันอ้ยท่ีสุด  1 

 
3.4  การทดสอบเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั  

ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัโดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อท าการตรวจสอบ แกไ้ข เสนอแนะ ปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม และ
ความถกูตอ้งของแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามดงักล่าวไปท าการทดสอบนักท่องเท่ียวกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 30 คน  

 
3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บขอ้มลู จากกลุ่มตวัอยา่ง โดยจะน าแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 400 คน ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2554 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆภายใน
กรุงเทพและสนามบิน 
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3.6  วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดจ้ากแบบสอบถามของประชากรกลุ่มตวัอย่างเรียบร้อยแลว้ 

จะน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มลูทั้งหมดและมาลงรหสั และ ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 
3.7  สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) 

1. ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ยความถ่ี และค่าร้อยละ 
2. เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว วิเคราะห์ดว้ยความถ่ี 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3. การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อจดักลุ่มแรงจูงใจเขา้เป็นกลุ่มใหญ่ดว้ยการหมุน

แกนแบบ Varimax 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยแรงจูงใจ และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทาง

มาประเทศไทยในค ร้ัง น้ี  ผูว้ ิจ ัยได ้เก ็บรวบรวมข ้อม ูลโดยใช ้แบบสอบถาม  และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยผูว้ิจัยขอน าเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
2. ระดบัแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางมาประเทศไทย 
3. ระดบัแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางมาประเทศไทย 
4. ความน่าจะเป็นในการไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางมา

ประเทศไทย 
  

4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย  เพศ 

ประเทศท่ีอยู่อาศยั อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ  านวนคร้ังท่ีเคยมาประเทศ
ไทย การเดินทาง ผูร่้วมเดินทางและจ าแนกตามกลุ่มศาสนา ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.1.1 
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ตารางที่  4.1  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ ประเทศท่ีอยู่อาศยั อาย ุ
ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ  านวนคร้ังท่ีเคยมาประเทศไทย การเดินทาง ผูร่้วม
เดินทาง และกลุ่มศาสนา 
 

       (n = 418) 
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   
ชาย 202 48.3 
หญิง 216 51.7 

                   รวม 418 100.0 
2.  ประเทศท่ีอยูอ่าศยั   

อินเดีย 178  42.6  
บงักลาเทศ 110  26.3  
ปากีสถาน 42  10.0  
ศรีลงักา 70  16.7  
เนปาล 18 4.3 

                   รวม 418 100.0 
3.  อาย ุ   

ต ่ากว่า 24 ปี 48 11.5 
25 – 34 ปี 235 56.2 
35 – 44 ปี 74 17.7 
45 – 54 ปี 51 12.2 
55 ปีข้ึนไป 10 2.4 

                   รวม 418 100.0 
4.  ระดบัการศึกษา   

มธัยมศึกษาหรือก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยั 90 21.5 
ปริญญาตรี 279 66.7 
สูงกว่าปริญญาตรี 49 11.7 

                   รวม 418 100.0 
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ตารางที่  4.1 (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
5.  อาชีพ   

นกัศกึษา/ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/แม่บา้นหรือ
พ่อบา้น 

51 12.2 

เกษตรกร 55 13.2 
แรงงานฝีมือและก่ึงมีผมีือ 211 50.5 
พนกังานบริษทั/เจา้ของกิจการ 76 18.2 
ผูเ้ช่ียวชาญวิชาชีพ   25 6.0 

                   รวม 418 100.0 
6.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

ต ่ากว่า 30,000 รูปี 54 12.9 
30,001 – 50,000 รูปี 239 57.2 
50,001 – 70,000 รูปี 46 11.0 
70,001 – 90,000 รูปี 53 12.7 
90,001 – 110,000 รูปี 14 3.3 
มากกว่า 110,000 รูปีข้ึนไป 12 2.9 

                   รวม 418 100.0 
7.  จ  านวนคร้ังท่ีเคยมาประเทศไทย   

คร้ังแรก 224 53.6 
คร้ังท่ี 2 142 34.0 
ตั้งแต่ 3 คร้ังข้ึนไป 52 12.4 

                   รวม 418 100.0 
8.  การเดินทาง   

จดัการเดินทางดว้ยตนเอง 45 10.8 
เดินทางกบักลุ่มทวัร์ 336 80.4 
ทั้งสองแบบ 37 8.9 

                   รวม 418 100.0 
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ตารางที่  4.1 (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
9.  ผูร่้วมเดินทาง   

เดินทางคนเดียว 42 10.0 
เดินทางกบัคู่ครอง 117 28.0 
เดินทางกบัครอบครัวหรือญาติ 22 5.3 
เดินทางกบัเพื่อนหรือผูร่้วมงาน 237 56.7 

                   รวม 418 100.0 
10.  ศาสนา   

ฮินด ู 178 42.6 
อิสลาม 152 36.4 
พุทธ 88 21.1 

                   รวม 418 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 418 คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7  มีถ่ินอยูอ่าศยัอยูท่ี่ประเทศอินเดียมากท่ีสุด 
จ  านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 มีอายอุยูใ่นช่วง 25-34 ปีมากท่ีสุด คือ จ  านวน 235 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.2  มีการศึกษาขั้นต ่าระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ  านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 เป็น
แรงงานฝีมือและก่ึงมีผมีือมากท่ีสุด จ  านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001 – 50,000 รูปี จ  านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 57.2 ส่วนมากมาประเทศไทยเป็นคร้ังแรก 
จ  านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 เดินทางกบักลุ่มทวัร์มากท่ีสุด จ  านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.4 เดินทางกบัเพื่อนหรือผูร่้วมงานมากท่ีสุด จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 นบัถือศาสนา
ฮินดูมากท่ีสุด จ  านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 ตามล าดบั 
 
4.2 ระดับความส าคญัของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัแรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั แรงจูงใจด้านปัจจัย
ดึงและความน่าจะเป็นในการไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้ที่เดินทางมา
ประเทศไทย 

จากการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจด้าน
ปัจจัยผลัก แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงและความน่าจะเป็นในการไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวของ
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นักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้ท่ีเดินทางมาประเทศไทยแลว้ได้ผลการวิจัยตามท่ีปรากฏในตาราง
ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที่  4.2  แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้ 
  

(n = 418) 

 
จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิจยั  พบว่า  แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย

ใต ้ มีแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนัเป็นส่วนใหญ่  โดยมีปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัใน
ระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 12 ปัจจยั ไดแ้ก่ หลีกหนีจากความจ าเจในชีวิตประจ าวนั ให้รางวลัตวัเอง 
เติมเต็มความฝันในการท่องเท่ียวต่างแดน โอกาสท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ ท่องเท่ียวในท่ีท่ีไม่เคยไป 
ท่องเท่ียวในท่ีท่ีเพื่อนของฉันไม่เคยไป พกัผ่อนหย่อนใจ และเรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง โดยมี

ที่ แรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั ค่าเฉลีย่ SD 
ระดับ

ความส าคญั 

1 หลีกหนีจากความจ าเจในชีวิตประจ าวนั 4.459 0.733 มากท่ีสุด 
2 ใหร้างวลัตวัเอง 4.411 0.637 มากท่ีสุด 
3 เติมเต็มความฝันในการท่องเท่ียวต่างแดน  4.213 0.635 มากท่ีสุด 
4 โอกาสท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ 4.270 0.658 มากท่ีสุด 
5 ท่องเท่ียวในท่ีท่ีไม่เคยไป 4.251 0.617 มากท่ีสุด 
6 ท่องเท่ียวในท่ีท่ีเพื่อนของฉนัไม่เคยไป 4.227 0.674 มากท่ีสุด 
7 พกัผอ่นหยอ่นใจ 4.275 0.602 มากท่ีสุด 
8 เรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 4.270 0.643 มากท่ีสุด 
9 ท าความรู้จกัคนไทย 4.199 0.613 มาก 
10 ซ้ือของ 4.282 0.601 มากท่ีสุด 
11 ใชเ้วลาท่องเท่ียวกบัคนรักหรือครอบครัว 4.225 0.694 มากท่ีสุด 
12 เยีย่มชมสถานท่ีมีช่ือเสียง 4.323 0.610 มากท่ีสุด 
13 แสดงถึงสถานะทางสงัคม 4.103 0.814 มาก 
14 เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ 4.270 0.669 มากท่ีสุด 
15 ท่องเท่ียวยามราตรีและแหล่งบนัเทิง 4.110 0.680 มาก 
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ปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก จ านวน 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ท าความรู้จกัคนไทย แสดงถึงสถานะ
ทางสงัคม และท่องเท่ียวยามราตรีและแหล่งบนัเทิง 

 
ตารางที่  4.3  การเปรียบเทียบแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัของนกัท่องเท่ียวจากสามกลุ่มศาสนา 
 

(n = 418) 

ที่ แรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั ศาสนา ค่าเฉลีย่ SD Sig 
ระดับ

ความส าคญั 

1 หลีกหนีจากความจ าเจใน
ชีวิตประจ าวนั 

ฮินด ู  4.461  0.745  0.998  มากท่ีสุด 

    อิสลาม  4.461  0.660   มากท่ีสุด 
    พุทธ 4.455  0.829    มากท่ีสุด 

2 ใหร้างวลัตวัเอง ฮินด ู  4.421  0.644   0.728  มากท่ีสุด 
    อิสลาม 4.428  0.559    มากท่ีสุด 
    พุทธ 4.364  0.746    มากท่ีสุด 

3 เติมเต็มความฝันในการ
ท่องเท่ียวต่างแดน  

ฮินด ู 4.264  0.675  0.346  มากท่ีสุด 

    อิสลาม 4.165  0.520    มาก 
    พุทธ  4.193  0.725    มาก 

4 โอกาสท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ ฮินด ู 4.292  0.659  0.731  มากท่ีสุด 
    อิสลาม 4.237  0.628    มากท่ีสุด 
    พุทธ 4.284  0.710    มากท่ีสุด 

5 ท่องเท่ียวในท่ีท่ีไม่เคยไป ฮินด ู 4.320  0.576  0.143  มากท่ีสุด 
    อิสลาม 4.197  0.552    มาก 
    พุทธ 4.205  0.775    มาก 
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ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
 

ที่ แรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั ศาสนา ค่าเฉลีย่ SD Sig 
ระดับ

ความส าคญั 
6 ท่องเท่ียวในท่ีท่ีเพื่อนของฉนั

ไม่เคยไป 
ฮินด ู 4.281  0.697  0.207  มากท่ีสุด 

  อิสลาม 4.224  0.578    มากท่ีสุด 
    พุทธ 4.125  0.770    มาก 

7 พกัผอ่นหยอ่นใจ ฮินด ู 4.298  0.643  0.305  มากท่ีสุด 
    อิสลาม 4.217  0.539    มากท่ีสุด 
    พุทธ 4.330  0.620    มากท่ีสุด 

8 เรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง ฮินด ู 4.309  0.638  0.423  มากท่ีสุด 
    อิสลาม 4.217  0.619    มากท่ีสุด 
    พุทธ 4.284  0.694    มากท่ีสุด 

9 ท าความรู้จกัคนไทย ฮินด ู 4.225  0.651  0.149  มากท่ีสุด 
    อิสลาม 4.125  0.567    มาก 
    พุทธ 4.273  0.601    มากท่ีสุด 

10 ซ้ือของ ฮินด ู 4.242  0.649  0.081  มากท่ีสุด 
    อิสลาม 4.257  0.570    มากท่ีสุด 
    พุทธ 4.409  0.539    มากท่ีสุด 

11 ใชเ้วลาท่องเท่ียวกบัคนรัก
หรือครอบครัว 

ฮินด ู 4.124  0.756  0.029*  มาก 

  อิสลาม 4.276  0.578    มากท่ีสุด 
    พุทธ 4.341  0.725    มากท่ีสุด 

12 เยีย่มชมสถานท่ีมีช่ือเสียง ฮินด ู 4.393  0.585  0.118  มากท่ีสุด 
    อิสลาม 4.283  0.603    มากท่ีสุด 
    พุทธ 4.250  0.665    มากท่ีสุด 
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ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
 

13 แสดงถึงสถานภาพทางสงัคม ฮินด ู 4.067  0.807  0.012* มาก 
    อิสลาม 4.243  0.700    มากท่ีสุด 
    พุทธ 3.932  0.968    มาก 

14 เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ ฮินด ู 4.258  0.673  0.946  มากท่ีสุด 
    อิสลาม 4.283  0.614    มากท่ีสุด 
    พุทธ 4.273  0.754    มากท่ีสุด 

15 ท่องเท่ียวยามราตรีและแหล่ง
บนัเทิง 

ฮินด ู 4.124  0.702  0.491  มาก 

  อิสลาม 4.138  0.587    มาก 
    พุทธ 4.034  0.780    มาก 

 
จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิจัย  พบว่า  การเปรียบเทียบแรงจูงใจด้านปัจจัยผลกัจาก

นักท่องเท่ียวสามกลุ่มศาสนา มีแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนัเป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้
แรงจูงใจในดา้นของการมาท่องเท่ียวเพื่อใชเ้วลาอยูก่บัคนรักหรือครอบครัว และการท่องเท่ียวเพื่อ
แสดงออกถึงการมีสถานภาพท่ีสูงทางสังคม โดยแรงจูงใจในดา้นของการใชเ้วลาอยู่กบัคู่รักหรือ
ครอบครัว กลุ่มศาสนาฮินดูเห็นว่าส าคญัในระดบัมาก ส่วนกลุ่มศาสนาอิสลามและพุทธเห็นว่า
ส าคัญในระดับมากท่ีสุด ส่วนแรงจูงใจท่ีมาท่องเท่ียวเพื่อ แสดงถึงสถานภาพทางสังคม               
กลุ่มศาสนาอิสลามเห็นว่าส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ในขณะท่ีกลุ่มศาสนาฮินดูและพุทธเห็นว่าส าคญั
ในระดบัมาก 
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ตารางที่ 4.4  การเปรียบเทียบแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัของนกัท่องเท่ียวจากกลุ่มอายุ 
 

(n = 418) 

ที่ แรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั กลุ่มอาย ุ ค่าเฉลีย่ SD Sig 
ระดับ

ความส าคญั 
1 หลีกหนีจากความจ าเจใน

ชีวิตประจ าวนั 
วนัรุ่น 4.208 0.848 0.040* มากท่ีสุด 

  วยัท างาน 4.495 0.691  มากท่ีสุด 
    วยัสูงอาย ุ 4.475 0.808  มากท่ีสุด 

2 ใหร้างวลัตวัเอง วนัรุ่น 4.250 0.785 0.087 มากท่ีสุด 
    วยัท างาน 4.449 0.593  มากท่ีสุด 
    วยัสูงอาย ุ 4.344 0.704  มากท่ีสุด 
3 เติมเต็มความฝันในการท่องเท่ียว

ต่างแดน  
วนัรุ่น 4.083 0.709 0.177 มาก 

  วยัท างาน 4.213 0.608  มากท่ีสุด 
    วยัสูงอาย ุ 4.311 0.089  มากท่ีสุด 
4 โอกาสท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ วนัรุ่น 4.229 0.660 0.808 มากท่ีสุด 
    วยัท างาน 4.268 0.656  มากท่ีสุด 
    วยัสูงอาย ุ 4.311 0.671  มากท่ีสุด 
5 ท่องเท่ียวในท่ีท่ีไม่เคยไป วนัรุ่น 4.166 0.663 0.115 มาก 
    วยัท างาน 4.236 0.607  มากท่ีสุด 
    วยัสูงอาย ุ 4.394 0.613  มากท่ีสุด 
6 ท่องเท่ียวในท่ีท่ีเพื่อนของฉนัไม่เคย

ไป 
วนัรุ่น 4.167 0.753 0.535 มาก 

  วยัท างาน 4.249 0.654  มากท่ีสุด 
    วยัสูงอาย ุ 4.163 0.711  มาก 
7 พกัผอ่นหยอ่นใจ วนัรุ่น 4.166 0.694 0.022* มาก 
    วยัท างาน 4.255 0.572  มากท่ีสุด 
    วยัสูงอาย ุ 4.459 0.647  มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

ที่ แรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั กลุ่มอาย ุ ค่าเฉลีย่ SD Sig 
ระดับ

ความส าคญั 
8 เรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง วนัรุ่น 4.145 0.714 0.314 มาก 
    วยัท างาน 4.294 0.624  มากท่ีสุด 
    วยัสูงอาย ุ 4.245 0.674  มากท่ีสุด 
9 ท าความรู้จกัคนไทย วนัรุ่น 4.229 0.691 0.248 มากท่ีสุด 
    วยัท างาน 4.171 0.575  มาก 
    วยัสูงอาย ุ 4.311 0.719  มากท่ีสุด 
10 ซ้ือของ วนัรุ่น 4.291 0.742 0.011* มากท่ีสุด 
    วยัท างาน 4.239 0.576  มากท่ีสุด 
    วยัสูงอาย ุ 4.491 0.566  มากท่ีสุด 
11 ใชเ้วลาท่องเท่ียวกบัคนรักหรือ

ครอบครัว 
วนัรุ่น 4.062 0.885 0.164 มาก 

  วยัท างาน 4.258 0.652  มากท่ีสุด 
    วยัสูงอาย ุ 4.180 0.718  มากท่ีสุด 
12 เยีย่มชมสถานท่ีมีช่ือเสียง วนัรุ่น 4.291 0.581 0.742 มากท่ีสุด 
    วยัท างาน 4.336 0.583  มากท่ีสุด 
    วยัสูงอาย ุ 4.278 0.755  มากท่ีสุด 
13 แสดงถึงสถานภาพทางสงัคม วนัรุ่น 3.937 0.809 0.318 มาก 
    วยัท างาน 4.119 0.802  มาก 
    วยัสูงอาย ุ 4.147 0.872  มาก 
14 เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ วนัรุ่น 4.208 0.682 0.775 มากท่ีสุด 
    วยัท างาน 4.275 0.673  มากท่ีสุด 
    วยัสูงอาย ุ 4.295 0.641  มากท่ีสุด 
15 ท่องเท่ียวยามราตรีและแหล่งบนัเทิง วนัรุ่น 4.083 0.871 0.348 มาก 
    วยัท างาน 4.135 0.645  มาก 
    วยัสูงอาย ุ 4.000 0.683  มาก 
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จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิจัย  พบว่า  การเปรียบเทียบแรงจูงใจด้านปัจจัยผลกัจาก
นักท่องเท่ียวสามกลุ่มอายุ มีแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวไม่แตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้
แรงจูงใจในดา้นของการมาท่องเท่ียวเพื่อหลีกหนีจากความจ าเจในชีวิตประจ าวนั  พกัผอ่นหย่อนใจ  
และการท่องเท่ียวเพื่อมาซ้ือของ โดยแรงจูงใจในด้านของการมาท่องเท่ียวเพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจ 
กลุ่มวยัรุ่นเห็นว่าส าคญัในระดบัมาก ส่วนกลุ่มวยัท างานและวยัสูงอายุเห็นว่าส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุด ส่วนแรงจูงใจท่ีมาท่องเท่ียวเพื่อ หลีกหนีจากความจ าเจในชีวิตประจ าว ัน และ ซ้ือของ           
ทั้งสามกลุ่มเห็นว่าส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4.5  แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้
 

ที่ แรงจูงใจด้านปัจจยัดงึ ค่าเฉลีย่ SD 
ระดับ

ความส าคญั 

1 จุดหมายปลายทางปลอดภยัในการท่องเท่ียว 4.524 0.576 มากท่ีสุด 

2 โบราณสถาน 4.407 0.560 มากท่ีสุด 

3 ทิวทศัน์สวยงาม 4.218 0.614 มากท่ีสุด 

4 ท าวีซ่าไดง่้าย  4.263 0.582 มากท่ีสุด 

5 โรงแรมอยูใ่นระดบัมาตรฐาน 4.251 0.628 มากท่ีสุด 

6 โอกาสซ้ือของ 4.256 0.623 มากท่ีสุด 

7 อาหารมรีาคาสมเหตุสมผล 4.258 0.620 มากท่ีสุด 

8 มีแหล่งของอาหารอินเดีย  4.211 0.638 มากท่ีสุด 

9 บรรยากาศท่ีต่างออกไป 4.225 0.617 มากท่ีสุด 

10 ชายหาดและรีสอร์ทชายทะเล 4.287 0.583 มากท่ีสุด 

11 เคร่ืองอุปโภคมีราคาสมเหตุสมผล 4.246 0.570 มากท่ีสุด 

12 ถกูสุขอนามยั 4.213 0.604 มากท่ีสุด 

13 วิถีชีวิตชนบทท่ีน่าสนใจ 4.239 0.592 มากท่ีสุด 

14 เอกลกัษณ์ของวดั 4.294 0.629 มากท่ีสุด 
15 กิจกรรมท่ีโดดเด่น อาทิ ฟลูมนูปาร์ต้ีท่ีเกาะ

พะงนั 
4.285 0.610 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 

ที่ แรงจูงใจด้านปัจจยัดงึ ค่าเฉลีย่ SD 
ระดับ

ความส าคญั 

16 หลากหลายวฒันธรรม 4.323 0.618 มากท่ีสุด 

17 อาหารหลายหลายเช้ือชาติ 4.292 0.601 มากท่ีสุด 

18 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางสมเหตุสมผล 4.323 0.618 มากท่ีสุด 

19 สวนสนุก 4.333 0.632 มากท่ีสุด 

20 ความเป็นมิตรของคนทอ้งถ่ิน 4.323 0.634 มากท่ีสุด 

21 อาหารขา้งทางและร้านอาหารกลางแจง้ 4.304 0.661 มากท่ีสุด 

22 แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี 4.242 0.690 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิจยั  พบว่า  แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้ 
มีแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนัโดยเห็นว่าส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ทั้ง 22 ปัจจยั 
 

ตารางที่ 4.6  การเปรียบเทียบแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงของนกัท่องเท่ียวจากสามกลุ่มศาสนา 
 

(n = 418) 

ที่ แรงจูงใจด้านปัจจยัดงึ ศาสนา ค่าเฉลีย่ SD Sig 
ระดับ

ความส าคญั 
1 จุดหมายปลายทางปลอดภยัใน

การท่องเท่ียว 
ฮินด ู 4.635  0.579  0.000*  มากท่ีสุด  

 อิสลาม 4.388  0.564   มากท่ีสุด  

  พุทธ 4.534  0.546   มากท่ีสุด  

2 โบราณสถาน ฮินด ู 4.506  0.545  0.008*  มากท่ีสุด  

  อิสลาม 4.336  0.527   มากท่ีสุด  

  พุทธ 4.330  0.620   มากท่ีสุด  
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 
 

ที่ แรงจูงใจด้านปัจจยัดงึ ศาสนา ค่าเฉลีย่ SD Sig 
ระดับ

ความส าคญั 
3 ทิวทศัน์สวยงาม ฮินด ู 4.253  0.636  0.556  มากท่ีสุด  
  อิสลาม 4.204  0.579   มาก  
  พุทธ 4.171  0.629   มาก 

4 ท าวีซ่าไดง่้าย  ฮินด ู 4.230  0.590  0.566  มากท่ีสุด  
  อิสลาม 4.276  0.554   มากท่ีสุด  
  พุทธ 4.307  0.613   มากท่ีสุด  

5 โรงแรมอยูใ่นระดบัมาตรฐาน ฮินด ู 4.309  0.664  0.164  มากท่ีสุด  
  อิสลาม 4.178  0.588   มาก 
  พุทธ 4.261  0.616   มากท่ีสุด  

6 โอกาสซ้ือของ ฮินด ู 4.242  0.641  0.248  มากท่ีสุด  
  อิสลาม 4.217  0.551   มากท่ีสุด  
  พุทธ 4.352  0.695   มากท่ีสุด  

7 อาหารมีราคาสมเหตุสมผล ฮินด ู 4.225  0.651  0.581  มากท่ีสุด  
  อิสลาม 4.296  0.574   มากท่ีสุด  
  พุทธ 4.261  0.634   มากท่ีสุด  

8 มีแหล่งของอาหารอินเดีย  ฮินด ู 4.337  0.581  0.000*   มากท่ีสุด  
  อิสลาม 4.178  0.599   มาก 
  พุทธ 4.011  0.750   มาก 

9 บรรยากาศท่ีต่างออกไป ฮินด ู 4.264  0.649  0.384  มากท่ีสุด  
  อิสลาม 4.171  0.596   มาก 
  พุทธ 4.239  0.587   มากท่ีสุด  

10 ชายหาดและรีสอร์ทชายทะเล ฮินด ู 4.315  0.554  0.598  มากท่ีสุด  
  อิสลาม 4.250  0.590   มากท่ีสุด  
  พุทธ 4.296  0.628   มากท่ีสุด  
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 
 

ที่ แรงจูงใจด้านปัจจยัดงึ ศาสนา ค่าเฉลีย่ SD Sig 
ระดับ

ความส าคญั 
11 เคร่ืองอุปโภคมีราคา

สมเหตุสมผล 
ฮินด ู 4.292  0.567  0.342  มากท่ีสุด  

 อิสลาม 4.224  0.578   มากท่ีสุด  
  พุทธ 4.193  0.564   มาก 

12 ถกูสุขอนามยั ฮินด ู 4.208  0.626  0.903  มาก 
  อิสลาม 4.204  0.568   มาก 
  พุทธ 4.239  0.625   มากท่ีสุด  

13 วิถีชีวิตชนบทท่ีน่าสนใจ ฮินด ู 4.292  0.633  0.276  มากท่ีสุด  
  อิสลาม 4.191  0.524   มาก 
  พุทธ 4.216  0.615   มากท่ีสุด  

14 เอกลกัษณ์ของวดั ฮินด ู 4.315  0.657  0.169  มากท่ีสุด  
  อิสลาม 4.224  0.600   มากท่ีสุด  
  พุทธ 4.375  0.612   มากท่ีสุด  

15 กิจกรรมท่ีโดดเด่น อาทิ ฟลูมนู
ปาร์ตีท่ีเกาะพะงนั 

ฮินด ู 4.275  0.618  0.073  มากท่ีสุด  
 อิสลาม 4.224  0.611   มากท่ีสุด  
  พุทธ 4.409  0.580   มากท่ีสุด  

16 หลากหลายวฒันธรรม ฮินด ู 4.281  0.601 0.346  มากท่ีสุด  
  อิสลาม 4.329  0.649   มากท่ีสุด  
  พุทธ 4.398  0.598   มากท่ีสุด  

17 อาหารหลายหลายเช้ือชาติ ฮินด ู 4.376  0.591  0.010*  มากท่ีสุด  
  อิสลาม 4.178  0.621   มาก 
  พุทธ 4.318  0.558   มากท่ีสุด  
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 
 

ที่ แรงจูงใจด้านปัจจยัดงึ ศาสนา ค่าเฉลีย่ SD Sig 
ระดับ

ความส าคญั 
18 ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

สมเหตุสมผล 
ฮินด ู 4.315  0.639  0.305  มากท่ีสุด  

 อิสลาม 4.283  0.603   มากท่ีสุด  
    พุทธ 4.409  0.600    มากท่ีสุด  

19 สวนสนุก ฮินด ู 4.309  0.681  0.341  มากท่ีสุด  
  อิสลาม 4.309  0.601   มากท่ีสุด  
    พุทธ 4.421  0.582    มากท่ีสุด  

20 ความเป็นมิตรของคนทอ้งถ่ิน ฮินด ู 4.281  0.638  0.364  มากท่ีสุด  
  อิสลาม 4.329  0.596   มากท่ีสุด  
    พุทธ 4.398  0.687    มากท่ีสุด  

21 อาหารขา้งทางและร้านอาหาร
กลางแจง้ 

ฮินด ู 4.281  0.638  0.779  มากท่ีสุด  
 อิสลาม 4.309  0.683   มากท่ีสุด  
    พุทธ 4.341  0.676    มากท่ีสุด  

22 แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี ฮินด ู 4.242  0.604  0.999  มากท่ีสุด  
  อิสลาม 4.243  0.746   มากท่ีสุด  
    พุทธ 4.237  0.758    มากท่ีสุด  

 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิจยั  พบว่า  ทั้งสามกลุ่มศาสนามีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ

แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีแตกต่างกนัอยู่ 4 ดา้นโดยมีค่า Sig ต ่ากว่า 0.05 ไดแ้ก่ จุดหมายปลายทาง
ปลอดภยัในการท่องเท่ียวโดยกลุ่มศาสนาฮินดูใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มากกว่ากลุ่มพุทธ
และศาสนาอิสลามตามล าดบั ดา้นโบราณสถาน  กลุ่มศาสนาฮินดูใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
มากกว่ากลุ่มศาสนาอิสลามและพุทธตามล าดับ ด้านมีแหล่งอาหารอินเดีย กลุ่มศาสนาฮินดู ให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มศาสนาอิสลามและพุทธให้ความส าคญัในระดบัมาก และ 
อาหารหลายหลายเช้ือชาติ ซ่ึงกลุ่มศาสนาฮินดูและพุทธใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่ม
ศาสนาอิสลามให้ความส าคัญในระดับมาก ส่วนปัจจัยดึงด้านอ่ืน ทุกกลุ่มศาสนาเห็นว่ามี
ความส าคญัในระดบัมากถึงมากท่ีสุดไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.7  การเปรียบเทียบแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงของนกัท่องเท่ียวจากกลุ่มอาย ุ
 

(n = 418) 

ที่ แรงจูงใจด้านปัจจยัดงึ กลุ่มอาย ุ ค่าเฉลีย่ SD Sig 
ระดับ

ความส าคญั 
1 จุดหมายปลายทางปลอดภยัใน

การท่องเท่ียว 
วยัรุ่น 4.410 0.613 0.391 มากท่ีสุด  

 วยัท างาน 4.537 0.548  มากท่ีสุด  
  วยัสูงอาย ุ 4.541 0.672   มากท่ีสุด  
2 โบราณสถาน วยัรุ่น 4.395 0.494 0.763 มากท่ีสุด  
  วยัท างาน 4.417 0.561  มากท่ีสุด  
  วยัสูงอาย ุ 4.360 0.606   มากท่ีสุด  
3 ทิวทศัน์สวยงาม วยัรุ่น 4.104 0.691 0.271 มาก  
  วยัท างาน 4.220 0.605  มากท่ีสุด  
  วยัสูงอาย ุ 4.295 0.587   มากท่ีสุด  
4 ท าวีซ่าไดง่้าย  วยัรุ่น 4.062 0.561 0.039* มาก 
  วยัท างาน 4.288 0.573  มากท่ีสุด  
  วยัสูงอาย ุ 4.295 0.614   มากท่ีสุด  
5 โรงแรมอยูใ่นระดบัมาตรฐาน วยัรุ่น 4.104 0.750 0.037* มาก 
  วยัท างาน 4.242 0.605  มากท่ีสุด  
  วยัสูงอาย ุ 4.409 0.615   มากท่ีสุด  
6 โอกาสซ้ือของ วยัรุ่น 4.166 0.630 0.253 มาก 
  วยัท างาน 4.249 0.623  มากท่ีสุด  
  วยัสูงอาย ุ 4.360 0.606   มากท่ีสุด  
7 อาหารมีราคาสมเหตุสมผล วยัรุ่น 4.145 0.651 0.146 มาก 
  วยัท างาน 4.252 0.593  มากท่ีสุด  
  วยัสูงอาย ุ 4.377 0.71   มากท่ีสุด  
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ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 
 

ที่ แรงจูงใจด้านปัจจยัดงึ กลุ่มอาย ุ ค่าเฉลีย่ SD Sig 
ระดับ

ความส าคญั 
8 มีแหล่งของอาหารอินเดีย  วยัรุ่น 4.104 0.778 0.301 มาก 
  วยัท างาน 4.210 0.611  มากท่ีสุด  
  วยัสูงอาย ุ 4.295 0.641   มากท่ีสุด  
9 บรรยากาศท่ีต่างออกไป วยัรุ่น 3.979 0.729 0.005* มาก 
  วยัท างาน 4.236 0.596  มากท่ีสุด  
  วยัสูงอาย ุ 4.360 0.578   มากท่ีสุด  

10 ชายหาดและรีสอร์ทชายทะเล วยัรุ่น 4.166 0.630 0.219 มาก 
  วยัท างาน 4.291 0.574  มากท่ีสุด  
  วยัสูงอาย ุ 4.360 0.578   มากท่ีสุด  

11 เคร่ืองอุปโภคมีราคา
สมเหตุสมผล 

วยัรุ่น 4.083 0.577 0.011* มาก 
 วยัท างาน 4.239 0.553  มากท่ีสุด  
  วยัสูงอาย ุ 4.409 0.615   มากท่ีสุด  

12 ถกูสุขอนามยั วยัรุ่น 4.104 0.660 0.367 มาก 
  วยัท างาน 4.220 0.600  มากท่ีสุด  
  วยัสูงอาย ุ 4.262 0.574   มากท่ีสุด  

13 วิถีชีวิตชนบทท่ีน่าสนใจ วยัรุ่น 4.083 0.646 0.093 มาก 
  วยัท างาน 4.246 0.573  มากท่ีสุด  
  วยัสูงอาย ุ 4.327 0.625   มากท่ีสุด  

14 เอกลกัษณ์ของวดั วยัรุ่น 4.229 0.805 0.743 มากท่ีสุด  
  วยัท างาน 4.301 0.611  มากท่ีสุด  
  วยัสูงอาย ุ 4.311 0.563   มากท่ีสุด  

15 กิจกรรมท่ีโดดเด่น อาทิ ฟลูมนู
ปาร์ตีท่ีเกาะพะงนั 

วยัรุ่น 4.125 0.569 0.154 มาก 
 วยัท างาน 4.307 0.597  มากท่ีสุด  
  วยัสูงอาย ุ 4.295 0.691  มากท่ีสุด  
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ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 
 

ที่ แรงจูงใจด้านปัจจยัดงึ กลุ่มอาย ุ ค่าเฉลีย่ SD Sig 
ระดับ

ความส าคญั 
16 หลากหลายวฒันธรรม วยัรุ่น 4.145 0.618 0.031* มาก 
  วยัท างาน 4.323 0.623  มากท่ีสุด  
  วยัสูงอาย ุ 4.459 0.564   มากท่ีสุด  

17 อาหารหลายหลายเช้ือชาติ วยัรุ่น 4.187 0.532 0.146 มาก 
  วยัท างาน 4.284 0.616  มากท่ีสุด  
  วยัสูงอาย ุ 4.409 0.559   มากท่ีสุด  

18 ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
สมเหตุสมผล 

วยัรุ่น 4.250 0.635 0.677 มากท่ีสุด  
 วยัท างาน 4.330 0.625  มากท่ีสุด  
   วยัสูงอาย ุ 4.344 0.574   มากท่ีสุด  

19 สวนสนุก วยัรุ่น 4.208 0.713 0.352 มากท่ีสุด  
  วยัท างาน 4.349 0.635  มากท่ีสุด  
   วยัสูงอาย ุ 4.344 0.544   มากท่ีสุด  

20 ความเป็นมิตรของคนทอ้งถ่ิน วยัรุ่น 4.166 0.558 0.131 มาก 
  วยัท างาน 4.356 0.661  มากท่ีสุด  
   วยัสูงอาย ุ 4.278 0.520  มากท่ีสุด  

21 อาหารขา้งทางและร้านอาหาร
กลางแจง้ 

วยัรุ่น 4.145 0.545 0.198 มาก 
 วยัท างาน 4.330 0.665  มากท่ีสุด  
   วยัสูงอาย ุ 4.292 0.715  มากท่ีสุด  

22 แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี วยัรุ่น 4.062 0.632 0.001* มาก 
  วยัท างาน 4.317 0.641  มากท่ีสุด  
   วยัสูงอาย ุ 4.000 0.875  มาก  

 
 
จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิจัย  พบว่า  ทั้ งสามกลุ่มอายุมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีแตกต่างกนัอยู่ 6 ดา้นโดยมีค่า Sig ต ่ากว่า 0.05 ไดแ้ก่ ท าวีซ่าไดง่้าย โดย
กลุ่มวยัรุ่นให้ความส าคญัในระดับมาก ส่วนวยัท างานและวยัสูงอายุให้ความส าคญัในระดบัมาก
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ท่ีสุด ดา้นโรงแรมอยูใ่นระดบัมาตรฐาน  โดยกลุ่มวยัรุ่นใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ส่วนวยัท างาน
และวยัสูงอายุให้ความส าคัญในระดบัมากท่ีสุด ดา้นบรรยากาศท่ีต่างออกไป โดยกลุ่มวยัรุ่นให้
ความส าคญัในระดบัมาก ส่วนวยัท างานและวยัสูงอายใุหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ดา้นเคร่ือง
อุปโภคมีราคาสมเหตุสมผล โดยกลุ่มวยัรุ่นให้ความส าคญัในระดบัมาก ส่วนวยัท างานและวยั
สูงอายใุหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ดา้นหลากหลายวฒันธรรม โดยกลุ่มวยัรุ่นให้ความส าคญั
ในระดับมาก ส่วนวัยท างานและวยัสูงอายุให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด และด้านแหล่ง
ท่องเท่ียวยามราตรี โดยกลุ่มวยัรุ่นและวยัสูงอายุให้ความส าคญัในระดบัมาก ส่วนวยัท างานให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด นอกนั้นทั้งสามกลุ่มอายใุห้ความส าคญัในระดบัมากถึงมากท่ีสุดไม่
ต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.8  ความน่าจะเป็นในการไปเยอืนแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต  ้

 

ที่ แรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั ค่าเฉลีย่ SD 
ระดับความ
เป็นไปได้ 

1 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือภูกระดึง 4.409 0.684 มากท่ีสุด 
2 อุทยานประวติัศาสตสุ์โขทยัหรืออยธุยา 4.268 0.612 มากท่ีสุด 
3 วดัท่ีมีช่ือเสียง เช่น วดัพระแกว้  4.242 0.654 มากท่ีสุด 
4 รีสอร์ทชายทะเล เช่น ภูเก็ต พทัยาหรือเกาะสมุย 4.124 0.622 มาก 
5 ตลาดน ้ า 4.179 0.645 มาก 
6 อ. เชียงคาน จ.เลย หรือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 4.115 0.700 มาก 
7 เมืองวฒันธรรม เช่น เชียงใหม่ 4.194 0.633 มาก 
8 ด าน ้ าท่ีหมู่เกาะสิมิลนัหรือเกาะเต่า 4.093 0.622 มาก 
9 สกัการะเทพฮินดูในสถานท่ีมีช่ือเสียง 4.211 0.611 มากท่ีสุด 
10 เยีย่มชมพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ พระนคร 4.201 0.606 มาก 
11 ซ้ือของท่ีหา้งสรรพสินคา้  4.330 0.743 มากท่ีสุด 
12 ท่องเท่ียวผจญภยั เช่น ข่ีขา้งหรือล่องแก่ง  4.385 0.694 มากท่ีสุด 
13 ตลาดนดัจตุจกัรหรือประตนู ้ า   4.411 0.698 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 
 

ที่ แรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั ค่าเฉลีย่ SD 
ระดับความ
เป็นไปได้ 

14 ฟลูมนูปาร์ต้ีท่ีเกาะพะงนั 4.328 0.857 มากท่ีสุด 
15 สวนสนุกดรีมเวิลด ์ 4.342 0.730 มากท่ีสุด 
16 แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี 4.349 0.767 มากท่ีสุด 
17 ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาวหรือกมัพชูา 4.306 0.782 มากท่ีสุด 

  
จากตารางท่ี 4.8  ผลการวิจยั  พบว่า ความน่าจะเป็นในการไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนั  โดยท่ีเห็นว่ามีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากท่ีสุด 
จ  านวน 11 ปัจจยั ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือภูกระดึง อุทยานประวติัศาสต์สุโขทยัหรือ
อยุธยา ว ัดท่ีมี ช่ือเสียง เช่น ว ัดพระแก้ว สักการะเทพฮินดูในสถานท่ีมี ช่ือเสียง ซ้ือของท่ี
หา้งสรรพสินคา้ ท่องเท่ียวผจญภยั เช่น ข่ีขา้งหรือล่องแก่ง ตลาดนัดจตุจกัรหรือประตูน ้ า  ฟูลมูน
ปาร์ต้ีท่ีเกาะพะงนั สวนสนุกดรีมเวิลด์ แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี และประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาว
หรือกมัพชูา และท่ีเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในระดบัมาก จ  านวน 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ รีสอร์ทชายทะเล 
เช่น ภู เก็ต พัทยาหรือเกาะสมุย ตลาดน ้ า  อ.  เชียงคาน จ.เลย หรือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  
เมืองวฒันธรรม เช่น เชียงใหม่ ด  าน ้ าท่ีหมู่เกาะสิมิลนัหรือเกาะเต่า และเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์แห่งชาติ 
พระนคร 
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ตารางที่ 4.9  การเปรียบเทียบความน่าจะเป็นในการไปเยือนแหล่งท่องเท่ียว อ่ืนของนักท่องเท่ียว
สามกลุ่มศาสนา 
 

(n = 418) 

ที่ ความน่าจะเป็นในการไปเยอืนแหล่งท่องเที่ยว ฮินดู อสิลาม พุทธ Sig 

1 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือภูกระดึง 4.494 4.349 4.341 0.089 

2 อุทยานประวติัศาสตสุ์โขทยัหรืออยธุยา 4.292 4.270 4.216 0.633 

3 วดัท่ีมีช่ือเสียง เช่น วดัพระแกว้  4.320 4.197 4.159 0.097 

4 รีสอร์ทชายทะเล เช่น ภูเก็ต พทัยาหรือเกาะสมุย 4.152 4.020 4.250 0.016* 

5 ตลาดน ้ า 4.197 4.171 4.159 0.888 

6 อ. เชียงคาน จ.เลย หรือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 4.157 4.099 4.057 0.513 

7 เมืองวฒันธรรม เช่น เชียงใหม่ 4.214 4.178 4.182 0.860 

8 ด าน ้ าท่ีหมู่เกาะสิมิลนัหรือเกาะเต่า 4.101 4.046 4.159 0.390 

9 สกัการะเทพฮินดูในสถานท่ีมีช่ือเสียง 4.242 4.184 4.193 0.667 

10 เยีย่มชมพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ พระนคร 4.202 4.158 4.273 0.368 

11 ซ้ือของท่ีหา้งสรรพสินคา้  4.309 4.355 4.330 0.854 

12 ท่องเท่ียวผจญภยั เช่น ข่ีขา้งหรือล่องแก่ง  4.343 4.368 4.500 0.206 

13 ตลาดนดัจตุจกัรหรือประตูน ้ า   4.405 4.395 4.455 0.803 

14 ฟลูมนูปาร์ต้ีท่ีเกาะพะงนั 4.320 4.349 4.307 0.925 

15 สวนสนุกดรีมเวิลด ์ 4.371 4.303 4.352 0.693 

16 แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี 4.337 4.388 4.307 0.703 

17 ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาวหรือกมัพชูา 4.287 4.316 4.330 0.899 

 
จากตารางท่ี 4.9 เมื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น พบว่า ทั้งสามกลุ่มศาสนามีระดบั

ความคิดเห็นต่อความน่าจะเป็นในการไปเยอืนแหล่งท่องเท่ียวท่ีต่างกนัอยู่ 1 ขอ้ โดยมีค่า Sig น้อย
กว่า 0.05 ไดแ้ก่  รีสอร์ทชายทะเล เช่น ภูเก็ต พทัยาหรือเกาะสมุย โดยกลุ่มศาสนาฮินดูและอิสลาม
เห็นว่ามีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก ส่วนกลุ่มศาสนาพุทธเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในระดบัมาก

DPU



57 

 

ท่ีสุด ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ นกัท่องเท่ียวจาก 3 กลุ่มศาสนาเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในระดบั
มากถึงมากท่ีสุดไม่ต่างกนั 

แหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวทั้งสามกลุ่มศาสนามีโอกาสไปเยอืนมากท่ีสุด ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตั้งแต่ 4.200 ข้ึนไป พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีนับถือศาสนาฮินดู มีโอกาสท่ีจะไปเยือนแหล่งท่องเท่ียว
จ านวน 13 แห่ง โดยมีโอกาสท่ีจะไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือภูกระดึง มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.494 รองลงมาคือ ตลาดนดัจตุจกัรหรือประตูน ้ า สวนสนุกดรีมเวิลด ์ท่องเท่ียวผจญภยั เช่น 
ข่ีขา้งหรือล่องแก่ง แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี วดัท่ีมีช่ือเสียง เช่น วดัพระแกว้ ฟูลมูนปาร์ต้ีท่ีเกาะ    
พะงนั ซ้ือของท่ีห้างสรรพสินคา้ อุทยานประวติัศาสต์สุโขทยัหรืออยุธยา ประเทศเพ่ือนบา้น เช่น 
ลาวหรือกมัพชูา สกัการะเทพฮินดูในสถานท่ีมีช่ือเสียง เมืองวฒันธรรม เช่น เชียงใหม่ และเยี่ยมชม
พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ พระนคร ตามล าดบั 

ดา้นนกัท่องเท่ียวท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม มีโอกาสท่ีจะไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวจ านวน  
9 แห่ง โดยมีโอกาสท่ีจะไปตลาดนัดจตุจักรหรือประตูน ้ า มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.395 
รองลงมาคือ แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี ท่องเท่ียวผจญภัย เช่น ข่ีข้างหรือล่องแก่ง ซ้ือของท่ี
หา้งสรรพสินคา้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือภูกระดึง ฟลูมนูปาร์ต้ีท่ีเกาะพะงนั ประเทศเพื่อนบา้น 
เช่น ลาวหรือกมัพชูา สวนสนุกดรีมเวิลด ์อุทยานประวติัศาสตสุ์โขทยัหรืออยธุยา ตามล าดบั 

ดา้นนักท่องเท่ียวท่ีนับถือศาสนาพุทธ มีโอกาสท่ีจะไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวจ านวน     
11 แห่ง โดยมีโอกาสท่ีจะท่องเท่ียวผจญภยั เช่น ข่ีขา้งหรือล่องแก่ง มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.500 
รองลงมาคือ ตลาดนัดจตุจักรหรือประตูน ้ า สวนสนุกดรีมเวิลด์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือ           
ภูกระดึง ซ้ือของท่ีหา้งสรรพสินคา้ ประเทศเพ่ือนบา้น เช่น ลาวหรือกมัพูชา ฟูลมูนปาร์ต้ีท่ีเกาะพะ
งนั แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์แห่งชาติ พระนคร รีสอร์ทชายทะเล เช่น ภูเก็ต 
พทัยาหรือเกาะสมุย อุทยานประวติัศาสตสุ์โขทยัหรืออยธุยา 
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ตารางที่ 4.10  การเปรียบเทียบความน่าจะเป็นในการไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนของนักท่องเท่ียว
สามกลุ่มอาย ุ
 

(n = 418) 

ที่ ความน่าจะเป็นในการไปเยอืนแหล่งท่องเที่ยว วยัรุ่น 
วยั

ท างาน 
วยั

สูงอาย ุ
Sig 

1 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือภูกระดึง 4.208 4.407 4.573 0.021* 

2 อุทยานประวติัศาสตสุ์โขทยัหรืออยธุยา 4.062 4.262 4.459 0.003* 

3 วดัท่ีมีช่ือเสียง เช่น วดัพระแกว้  4.166 4.242 4.295 0.596 

4 รีสอร์ทชายทะเล เช่น ภูเก็ต พทัยาหรือเกาะสมุย 4.104 4.113 4.196 0.616 

5 ตลาดน ้ า 4.041 4.203 4.163 0.264 

6 อ. เชียงคาน จ.เลย หรือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 4.020 4.116 4.180 0.498 

7 เมืองวฒันธรรม เช่น เชียงใหม่ 4.187 4.187 4.229 0.893 

8 ด าน ้ าท่ีหมู่เกาะสิมิลนัหรือเกาะเต่า 3.958 4.093 4.196 0.139 

9 สกัการะเทพฮินดูในสถานท่ีมีช่ือเสียง 4.125 4.197 4.344 0.135 

10 เยีย่มชมพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติพระนคร 3.916 4.229 4.278 0.002* 

11 ซ้ือของท่ีหา้งสรรพสินคา้  4.020 4.388 4.278 0.005* 

12 ท่องเท่ียวผจญภยั เช่น ข่ีขา้งหรือล่องแก่ง  4.000 4.423 4.491 0.000* 

13 ตลาดนดัจตุจกัรหรือประตูน ้ า   4.229 4.427 4.475 0.139 

14 ฟลูมนูปาร์ต้ีท่ีเกาะพะงนั 3.958 4.381 4.344 0.006* 

15 สวนสนุกดรีมเวิลด ์ 3.979 4.394 4.360 0.001* 

16 แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี 3.895 4.427 4.311 0.000* 

17 ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาวหรือกมัพชูา 3.937 4.368 4.278 0.002* 

 
จากตารางท่ี 4.10 เม่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น พบว่า ทั้งสามกลุ่มอายุมีระดับ

ความคิดเห็นต่อความน่าจะเป็นในการไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั 9 ขอ้ ไดแ้ก่ อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่หรือภูกระดึง โดยกลุ่มวยัรุ่นเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในระดบัมาก ส่วนกลุ่มวยั
ท างานและวยัสูงอายุเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในระดบัมากท่ีสุด อุทยานประวติัศาสต์สุโขทยัหรือ
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อยธุยา โดยกลุ่มวยัรุ่นเห็นว่ามีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก ส่วนกลุ่มวยัท างานและวยัสูงอายุเห็นว่า
มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากท่ีสุด เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์แห่งชาติพระนคร โดยกลุ่มวยัรุ่นเห็นว่ามี
ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก ส่วนกลุ่มวยัท างานและวยัสูงอายุเห็นว่ามีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก
ท่ีสุด ซ้ือของท่ีห้างสรรพสินคา้ โดยกลุ่มวยัรุ่นเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในระดบัมาก ส่วนกลุ่มวยั
ท างานและวยัสูงอายุเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในระดบัมากท่ีสุด ท่องเท่ียวผจญภยั เช่น ข่ีขา้งหรือ
ล่องแก่ง โดยกลุ่มวยัรุ่นเห็นว่ามีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก ส่วนกลุ่มวยัท างานและวยัสูงอายุเห็น
ว่ามีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากท่ีสุด ฟลูมนูปาร์ต้ีท่ีเกาะพะงนั โดยกลุ่มวยัรุ่นเห็นว่ามีความเป็นไป
ไดใ้นระดบัมาก ส่วนกลุ่มวยัท างานและวยัสูงอายุเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในระดบัมากท่ีสุด สวน
สนุกดรีมเวิลด์ โดยกลุ่มวยัรุ่นเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในระดบัมาก ส่วนกลุ่มวยัท างานและวยั
สูงอายเุห็นว่ามีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากท่ีสุด แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี โดยกลุ่มวยัรุ่นเห็นว่ามี
ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก ส่วนกลุ่มวยัท างานและวยัสูงอายุเห็นว่ามีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก
ท่ีสุด และ ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาวหรือกมัพชูา โดยกลุ่มวยัรุ่นเห็นว่ามีความเป็นไปไดใ้นระดบั
มาก ส่วนกลุ่มวยัท างานและวยัสูงอายเุห็นว่ามีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากท่ีสุด  

 แหล่งท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวทั้งสามกลุ่มอายุมีโอกาสไปเยือนมากท่ีสุด ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตั้งแต่ 4.200 ข้ึนไป พบว่า นกัท่องเท่ียววยัรุ่น มีโอกาสท่ีจะไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวจ านวน 2 แห่ง 
โดยมีโอกาสท่ีจะไปตลาดนัดจตุจกัรหรือประตูน ้ า  มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.229 รองลงมาคือ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือภูกระดึง 

ดา้นนกัท่องเท่ียววยัท างานมีโอกาสท่ีจะไปเยอืนแหล่งท่องเท่ียวจ านวน 12 แห่ง โดยมี
โอกาสท่ีจะไปตลาดนัดจตุจกัรหรือประตูน ้ า  และ แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.427 รองลงมาคือท่องเท่ียวผจญภยั เช่น ข่ีขา้งหรือล่องแก่ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือภู
กระดึง สวนสนุกดรีมเวิลด ์ซ้ือของท่ีหา้งสรรพสินคา้ ฟูลมูนปาร์ต้ีท่ีเกาะพะงนั ประเทศเพื่อนบา้น 
เช่น ลาวหรือกมัพชูา อุทยานประวติัศาสตสุ์โขทยัหรืออยุธยา วดัท่ีมีช่ือเสียง เช่น วดัพระแกว้ และ
เยีย่มชมพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ พระนคร ตามล าดบั 

ดา้นนักท่องเท่ียวสูงอายุ มีโอกาสท่ีจะไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวจ านวน 13 แห่ง โดยมี
โอกาสท่ีจะไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือภูกระดึง มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.573 รองลงมาคือ 
ท่องเท่ียวผจญภัย เช่น ข่ีข้างหรือล่องแก่ง ตลาดนัดจตุจกัรหรือประตูน ้ า  อุทยานประวติัศาสต์
สุโขทัยหรืออยุธยา สวนสนุกดรีมเวิลด์ ฟูลมูนปาร์ต้ีท่ีเกาะพะงนั สักการะเทพฮินดูในสถานท่ีมี
ช่ือเสียง แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี ว ัดท่ีมีช่ือเสียง เช่น วดัพระแก้ว ซ้ือของท่ีห้างสรรพสินค้า 
ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาวหรือกมัพชูา และ เยีย่มชมพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ พระนคร ตามล าดบั 
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4.3 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบของแรงจูงใจด้านปัจจยัผลกัและปัจจยัดึง 

ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาโดยการใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อท าการ

จดักลุ่มแรงจูงใจทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางมาประเทศไทยท่ีมีความ

หลากหลายให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ โดยเปรียบเทียบตามรายกลุ่มศาสนา  เพื่อให้เห็นภาพของ

แรงจูงใจทั้งสองด้านชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้ท่ี
นบัถือศาสนาฮินดู จ  านวน 15 ตวัแปรมาทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างกนัเพื่อหาความเหมาะสมท่ี
จะท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยการพิจารณาจากค่า KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) ว่าสูงกว่า 0.5 
หรือไม่ จากการทดสอบพบว่า ค่า KMO เท่ากบั 0.788 แสดงว่าตวัแปรทั้ง 15 ตวัมีความสัมพนัธ์กนั
มากพอท่ีจะท าการวิเคราะห์ปัจจยัได ้ผลการวิเคราะห์ปัจจยัแสดงอยูใ่นตาราง ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.11 ปัจจยัแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้ ท่ีนับถือศาสนาฮินดู ท่ี
เดินทางมายงัประเทศไทย 

 

มติต่ิางๆของแรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั 
Factor 

Loading 
Eigen value 

% of 
Variance 

ปัจจยัที่ 1 การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆและความมหีน้ามตีา  3.960 26.398 
โอกาสท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ 0.763   
ท่องเท่ียวในท่ีท่ีเพื่อนของฉนัไม่เคยไป 0.698   
ใหร้างวลัตวัเอง 0.548   
เยีย่มชมสถานท่ีมีช่ือเสียง 0.532   
ปัจจยัที่ 2  พกัผ่อนในต่างประเทศในที่ทีไ่ม่เคยไป
ในต่างแดน 

 1.450 9.667 

พกัผอ่น 0.758   
ท่องเท่ียวในท่ีท่ีไม่เคยไป 0.641   
เติมเต็มความฝันในการท่องเท่ียวต่างแดน  0.641   

DPU



61 

 

ตารางที่ 4.11 (ต่อ) 

 

มติต่ิางๆของแรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั 
Factor 

Loading 
Eigen value 

% of 
Variance 

ปัจจยัที่ 3 สถานภาพทางสังคม  1.373 9.151 
แสดงถึงสถานะทางสงัคม 0.743   
หลีกหนีจากความจ าเจในชีวิตประจ าวนั 0.599   
ซ้ือของ 0.503   
ปัจจยัที่ 4 การหาประสบการณ์และเรียนรู้
วฒันธรรมขณะท่องเทีย่วกบัครอบครัว 

 1.074 7.157 

เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ 0.828   
เรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 0.581   
ใชเ้วลาอยูก่บัคู่รักหรือครอบครัว 0.509   
ท าความรู้จกัคนไทย 0.49   
ปัจจยัที่ 5 การท่องเทีย่วยามราตรีและแหล่งบันเทิง  1.029 6.862 
ท่องเท่ียวยามราตรีและแหล่งบนัเทิง 0.791   
Kaiser-Meyer-Olkin Value 0.788     p value of Bartlett's. Test .000  

 
จากตารางท่ี 4.11 แสดงใหเ้ห็นว่านกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้กลุ่มศาสนาฮินดู มีแรงจูงใจ

ดา้นปัจจยัผลกัด้านความตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆและความมีหน้ามีตามากท่ีสุด ดงัจะเห็นไดจ้าก
ปัจจยัยอ่ยๆท่ีถกูสะทอ้นออกมาจากโอกาสท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ ท่องเท่ียวในท่ีท่ีเพ่ือนของฉันไม่
เคยไป ใหร้างวลัตวัเอง และเยีย่มชมสถานท่ีมีช่ือเสียง มิติดา้นการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆและความมีหน้ามี
ตาอธิบายร้อยละ 26.398 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 3.960 

แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักท่ีมีความส าคัญล าดับท่ี 2 คือ ปัจจัยด้านการพักผ่อนใน
ต่างประเทศในท่ีท่ีไม่เคยไป ซ่ึงอธิบายร้อยละ 9.667 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value 
เท่ากบั 1.450 แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 3 คือ ความตอ้งการสถานภาพทาง
สังคม ซ่ึงอธิบายร้อยละ 9.151 ของความแปรปรวน พร้อมด้วยค่า Eigen value เท่ากับ 1.373 
แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 4 คือ ปัจจยัดา้นการหาประสบการณ์และเรียนรู้
วฒันธรรมขณะท่องเท่ียวกบัครอบครัว ซ่ึงอธิบายร้อยละ 7.157 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า 
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Eigen value เท่ากบั 1.074 และแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 5 คือ การท่องเท่ียว
ยามราตรีและแหล่งบนัเทิง ซ่ึงอธิบายร้อยละ 6.862 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value 
เท่ากบั 1.029 

ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้ท่ีนับ
ถือศาสนาอิสลาม จ านวน 15 ตวัแปรมาทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างกนัเพื่อหาความเหมาะสมท่ี
จะท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยการพิจารณาจากค่า KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) ว่าสูงกว่า 0.5 
หรือไม่ จากการทดสอบพบว่า ค่า KMO เท่ากบั 0.711 แสดงว่าตวัแปรทั้ง 15 ตวัมีความสัมพนัธ์กนั
มากพอท่ีจะท าการวิเคราะห์ปัจจยัได ้ผลการวิเคราะห์ปัจจยัแสดงอยูใ่นตาราง ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.12 ปัจจยัแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัของนกัท่องเท่ียวท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ท่ีเดินทางมายงั
ประเทศไทย 

 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั 
Factor 

Loading 
Eigen value 

% of 
Variance 

ปัจจยัที่ 1 เพือ่หาประสบการณ์และการเรียนรู้ความ
แตกต่างทางวฒันธรรม 

 3.685 24.566 

เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ 0.774   
เยีย่มชมสถานท่ีมีช่ือเสียง 0.739   
เรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 0.631   
ท่องเท่ียวในท่ีท่ีเพื่อนของฉนัไม่เคยไป 0.469   
ปัจจยัที่ 2 เรียนรู้ส่ิงใหม่ ให้รางวลัตวัเอง และซ้ือของ  1.691 11.271 
โอกาสท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ 0.833   
ใหร้างวลัตวัเอง 0.700   
ซ้ือของ 0.537   
ปัจจยัที่ 3  ท่องเที่ยวต่างประเทศที่ไม่เคยไป  1.393 9.284 
ท่องเท่ียวในท่ีท่ีไม่เคยไป 0.800   
เติมเต็มความฝันในการท่องเท่ียวต่างแดน  0.759   
พกัผอ่น 0.694   
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 
 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั 
Factor 

Loading 
Eigen value 

% of 
Variance 

ปัจจยัที่ 4 ท่องเที่ยวกลางคนื หลกีหนีจากความจ าเจ
ในชีวติประจ าวนั 

 1.305 8.700 

ท่องเท่ียวยามราตรีและแหล่งบนัเทิง 0.659   
ท าความรู้จกัคนไทย 0.554   
หลีกหนีความจ าเจในชีวิตประจ าวนั 0.551   
แสดงถึงสถานะทางสงัคม 0.532   
ปัจจยัที่ 5  การกระชับความสัมพนัธ์ในครอบครัว  1.038 6.917 
ใชเ้วลาอยูก่บัคู่รักหรือครอบครัว 0.848   
Kaiser-Meyer-Olkin Value 0.711 p value of Bartlett's. Test .000  

 
จากตารางท่ี 4.12 แสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้ กลุ่มศาสนาอิสลาม มี

แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัต่อปัจจยัดา้นการหาประสบการณ์และเรียนรู้ความแตกต่างทางวฒันธรรม 
มากท่ีสุด ดงัจะเห็นไดจ้ากปัจจยัยอ่ยๆท่ีถกูสะทอ้นออกมาจาก เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ เยี่ยมชม
สถานท่ีมีช่ือเสียง เรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง ท่องเท่ียวในท่ีท่ีเพื่อนของฉันไม่เคยไป มิติด้าน
แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัดา้น การหาประสบการณ์และเรียนรู้ความแตกต่างทางวฒันธรรม อธิบาย
ร้อยละ 24.566 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 3.685 

แรงจูงใจด้านปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดับท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้น เรียนรู้ส่ิงใหม่ ให้
รางวลัตวัเอง และซ้ือของ ซ่ึงอธิบายร้อยละ 11.271 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value 
เท่ากบั 1.691 แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 3 คือ ท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีไม่เคยไป 
ซ่ึงอธิบายร้อยละ 9.284 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.393 แรงจูงใจดา้น
ปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 4 คือ ท่องเท่ียวกลางคืน หลีกหนีจากความจ าเจในชีวิตประจ าวนั 
ซ่ึงอธิบายร้อยละ 8.700 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.305 และแรงจูงใจ
ดา้นปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 5 คือ ปัจจยัดา้นการกระชบัความสัมพนัธ์ในครอบครัวซ่ึง
อธิบายร้อยละ 6.917 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.038 

และผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้ท่ี
นบัถือศาสนาพุทธ จ านวน 15 ตวัแปรมาทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างกนัเพื่อหาความเหมาะสมท่ี
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จะท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยการพิจารณาจากค่า KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) ว่าสูงกว่า 0.5 
หรือไม่ จากการทดสอบพบว่า ค่า KMO เท่ากบั 0.669 แสดงว่าตวัแปรทั้ง 15 ตวัมีความสัมพนัธ์กนั
มากพอท่ีจะท าการวิเคราะห์ปัจจยัได ้ผลการวิเคราะห์ปัจจยัแสดงอยูใ่นตาราง ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.13 ปัจจยัแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้ ท่ีนับถือศาสนาพุทธ ท่ี
เดินทางมายงัประเทศไทย 

 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั 
Factor 

Loading 
Eigen 
value 

% of 
Variance 

ปัจจยัที่ 1 การแสวงหาประสบการณ์ใหม่และการ
เรียนรู้ส่ิงแปลกใหม่ 

 3.824 25.491 

เยีย่มชมสถานท่ีมีช่ือเสียง 0.746   
ท่องเท่ียวในท่ีท่ีเพื่อนของฉนัไม่เคยไป 0.648   
ซ้ือของ 0.645   
เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ 0.624   
โอกาสท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ 0.506   
ปัจจยัที่ 2  พกัผ่อนต่างประเทศในทีท่ี่ไม่เคยไปในต่าง
แดน 

 1.708 11.384 

พกัผอ่น 0.733   
เติมเต็มความฝันในการท่องเท่ียวต่างแดน  0.726   
ท่องเท่ียวในท่ีท่ีไม่เคยไป 0.723   
ปัจจยัที่ 3  ให้รางวลัตวัเองและหลกีหนีความจ าเจ  1.698 11.321 
ใหร้างวลัตวัเอง 0.821   
เปล่ียนวิถีชีวิตจากประเทศท่ีอยูอ่าศยั 0.812   
ปัจจยัที่ 4 ท่องเที่ยวกลางคนื และกระชับความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัว 

 1.417 9.445 

ท่องเท่ียวยามราตรีและแหล่งบนัเทิง 0.714   
แสดงถึงสถานะทางสงัคม 0.706   
ใชเ้วลาอยูก่บัคู่รักหรือครอบครัว 0.673   
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) 
 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั 
Factor 

Loading 
Eigen 
value 

% of 
Variance 

ปัจจยัที่ 5 การสร้างสัมพนัธภาพกบัคนในท้องถิ่น  1.045 6.964 
เรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 0.807   
ท าความรู้จกัคนไทย 0.704   
Kaiser-Meyer-Olkin Value 0.669 p value of Bartlett's. Test .000 

 
จากตารางท่ี 4.13 แสดงใหเ้ห็นว่านกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้กลุ่มศาสนาพุทธ มีแรงจูงใจ

ดา้นปัจจยัผลกัต่อปัจจยัดา้นการแสวงหาประสบการณ์ใหม่และการเรียนรู้ส่ิงแปลกใหม่มากท่ีสุด 
ดงัจะเห็นไดจ้ากปัจจยัยอ่ยๆท่ีถกูสะทอ้นออกมาจากการเยีย่มชมสถานท่ีมีช่ือเสียง ท่องเท่ียวในท่ีท่ี
เพ่ือนของฉันไม่เคยไป ซ้ือของ เพ่ือเก็บเป็นประสบการณ์  โอกาสได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มิติด้าน
แรงจูงใจด้านปัจจยัผลกัปัจจยัด้านการแสวงหาประสบการณ์ใหม่และการเรียนรู้ส่ิงแปลกใหม่ 
อธิบายร้อยละ 25.491 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 3.824 

แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นพกัผ่อนต่างประเทศใน
ท่ีท่ีไม่เคยไปในต่างแดนซ่ึงอธิบายร้อยละ 11.384 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value 
เท่ากบั 1.708 แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 3 ให้รางวลัตวัเองและหลีกหนีความ
จ าเจ ซ่ึงอธิบายร้อยละ 11.321 ของความแปรปรวน พร้อมด้วยค่า Eigen value เท่ากับ 1.698 
แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 4 คือ ท่องเท่ียวกลางคืน และกระชบัความสัมพนัธ์
ในครอบครัวซ่ึงอธิบายร้อยละ 9.445 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.417 
และแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 5 คือ ปัจจยัดา้นการสร้างสมัพนัธภาพกบัคนใน
ทอ้งถ่ินซ่ึงอธิบายร้อยละ 6.964 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.045 

ต่อมา ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้ท่ี
นบัถือศาสนาฮินดู จ  านวน 22 ตวัแปรมาทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างกนัเพื่อหาความเหมาะสมท่ี
จะท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยการพิจารณาจากค่า KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) ว่าสูงกว่า 0.5 
หรือไม่ จากการทดสอบพบว่า ค่า KMO เท่ากบั 0.767 แสดงว่าตวัแปรทั้ง 22 ตวัมีความสัมพนัธ์กนั
มากพอท่ีจะท าการวิเคราะห์ปัจจยัได ้ผลการวิเคราะห์ปัจจยัแสดงอยูใ่นตาราง ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.14 ปัจจยัแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้กลุ่มศาสนาฮินดู ท่ีเดินทาง
มายงัประเทศไทย 

 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัดึง 
Factor 

Loading 
Eigen 
value 

% of 
Variance 

ปัจจยัที่ 1 กจิกรรมการท่องเทีย่วที่เป็นเอกลกัษณ์  4.437 20.169 
กิจกรรมท่ีโดดเด่น อาทิ ฟลูมนูปาร์ตีท่ีเกาะพะงนั 0.669   
โบราณสถาน 0.633   
อาหารหลายหลายเช้ือชาติ 0.599   
ท าวีซ่าไดง่้าย  0.549   
อาหารมีราคาสมเหตุสมผล 0.487   
สวนสนุก 0.389   
ปัจจยัที่ 2 ปัจจยัด้านราคาและบรรยากาศชนบท  2.097 9.530 
เคร่ืองอุปโภคมีราคาสมเหตุสมผล 0.737   
บรรยากาศท่ีต่างออกไป 0.679   
วิถีชีวิตชนบทท่ีน่าสนใจ 0.642   
ปัจจยัที่ 3 แหล่งท่องเทีย่วยามราตรี   1.675 7.612 
แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี 0.809   
ถกูสุขอนามยั 0.661   
ความเป็นมิตรของคนทอ้งถ่ิน 0.568   
อาหารขา้งทางและร้านอาหารกลางแจง้ 0.443   
ปัจจยัที่ 4 สถานทีท่่องเที่ยวทางทะเล  1.299 5.905 
ชายหาดและรีสอร์ทชายทะเล 0.713   
โอกาสซ้ือของ 0.705   
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ) 
 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัดึง 
Factor 

Loading 
Eigen 
value 

% of 
Variance 

ปัจจยัที่ 5 มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว  1.212 5.509 
ทิวทศัน์สวยงาม 0.722   
โรงแรมอยูใ่นระดบัมาตรฐาน 0.631   
จุดหมายปลายทางปลอดภยัในการท่องเท่ียว 0.575   
มีแหล่งของอาหารอินเดีย  0.437   
ปัจจยัที่ 6 ปัจจยัด้านราคา  1.155 5.252 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางสมเหตุสมผล 0.774   
เอกลกัษณ์ของวดั 0.691   
หลากหลายวฒันธรรม 0.441   
Kaiser-Meyer-Olkin Value 0.767 p value of Bartlett's. Test .000 

 
จากตารางท่ี 4.14 แสดงใหเ้ห็นว่านกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้กลุ่มศาสนาฮินดู มีแรงจูงใจ

ดา้นปัจจยัดึงต่อปัจจยัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์มากท่ีสุด ดงัจะเห็นไดจ้ากปัจจยั
ย่อยๆท่ีถูกสะทอ้นออกมาจาก กิจกรรมท่ีโดดเด่น อาทิ ฟูลมูนปาร์ตีท่ีเกาะพะงัน โบราณสถาน 
อาหารหลายหลายเช้ือชาติ ท าวีซ่าได้ง่าย อาหารมีราคาสมเหตุสมผล และสวนสนุก มิติด้าน
แรงจูงใจดา้นปัจจัยดึงต่อปัจจยัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์อธิบายร้อยละ 20.169 
ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 4.437 

แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงท่ีมีความส าคัญล าดับท่ี 2 คือ ปัจจยัด้านปัจจัยดา้นราคาและ
บรรยากาศชนบท ซ่ึงอธิบายร้อยละ 9.530 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 
2.097 แรงจูงใจดา้นปัจจัยดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 3 คือ ปัจจัยด้านแหล่งท่องเท่ียวยามราตรี         
ซ่ึงอธิบายร้อยละ 7.612 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.675 แรงจูงใจดา้น
ปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 4 คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเล ซ่ึงอธิบายร้อยละ 5.509 
ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.212 แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญั
ล  าดบัท่ี 5 คือ ปัจจยัดา้น มาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงอธิบายร้อยละ 5.509 ของความแปรปรวน 
พร้อมด้วยค่า Eigen value เท่ากับ 1.212 และแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงท่ีมีความส าคัญล าดับท่ี 6          
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คือ ปัจจยัดา้นราคาซ่ึงอธิบายร้อยละ 5.252 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 
1.155 

ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้ท่ีนบัถือ
ศาสนาอิสลาม จ  านวน 22 ตวัแปรมาทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างกนัเพื่อหาความเหมาะสมท่ีจะท า
การวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการพิจารณาจากค่า KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) ว่าสูงกว่า 0.5 
หรือไม่ จากการทดสอบพบว่า ค่า KMO เท่ากบั 0.732 แสดงว่าตวัแปรทั้ง 22 ตวัมีความสัมพนัธ์กนั
มากพอท่ีจะท าการวิเคราะห์ปัจจยัได ้ผลการวิเคราะห์ปัจจยัแสดงอยูใ่นตาราง ดงัน้ี 

 
ตารางที่  4.15 ปัจจัยแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้ กลุ่มศาสนาอิสลาม              
ท่ีเดินทางมายงัประเทศไทย 

 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัดึง 
Factor 

Loading 
Eigen 
value 

% of 
Variance 

ปัจจยัที่ 1 ค่าใช้จ่ายด้านการเดนิทางและปัจจยั
ทางด้านวฒันธรรม 

 4.668 21.218 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางสมเหตุสมผล 0.705   
หลากหลายวฒันธรรม 0.705   
เอกลกัษณ์ของวดั 0.612   
ความเป็นมิตรของคนทอ้งถ่ิน 0.601   
ปัจจยัที่ 2 กจิกรรมการท่องเทีย่วที่เป็นเอกลกัษณ์  2.332 10.602 
กิจกรรมท่ีโดดเด่น อาทิ ฟลูมนูปาร์ตีท่ีเกาะพะงนั 0.693   
อาหารหลายหลายเช้ือชาติ 0.650   
สวนสนุก 0.609   
อาหารขา้งทางและร้านอาหารกลางแจง้ 0.588   
แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี 0.478   
วิถีชีวิตชนบทท่ีน่าสนใจ 0.450   
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 
 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัดึง 
Factor 

Loading 
Eigen 
value 

% of 
Variance 

ปัจจยัที่ 3 สถานทีต่ากอากาศชายทะเล  1.636 7.435 
ชายหาดและรีสอร์ทชายทะเล 0.756   
ถกูสุขอนามยั 0.693   
มีแหล่งของอาหารอินเดีย  0.655   
ปัจจยัที่ 4 ท าวซ่ีาง่ายและซ้ือของ  1.250 5.681 
ท าวีซ่าไดง่้าย  0.720   
โอกาสซ้ือของ 0.720   
ปัจจยัที่ 5 ปัจจยัด้านราคาสินค้าและความแตกต่าง
ของแหล่งท่องเทีย่ว 

 1.150 5.226 

เคร่ืองอุปโภคมีราคาสมเหตุสมผล 0.736   
บรรยากาศท่ีต่างออกไป 0.716   
โบราณสถาน 0.486   
จุดหมายปลายทางปลอดภยัในการท่องเท่ียว 0.407   
ปัจจยัที่ 6 มาตรฐานโรงแรมและอาหาร  1.114 5.063 
โรงแรมอยูใ่นระดบัมาตรฐาน 0.772   
อาหารมีราคาสมเหตุสมผล 0.641   
ปัจจยัที่ 7 ความสวยงามของทิวทัศน์  1.004 4.562 
ทิวทศัน์สวยงาม 0.675   
Kaiser-Meyer-Olkin Value 0.732 p value of Bartlett's. Test .000 

 

จากตารางท่ี 4.15 แสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้ กลุ่มศาสนาอิสลาม            
มีแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงต่อปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายดา้นการเดินทางและปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมมาก
ท่ีสุด ดงัจะเห็นไดจ้ากปัจจยัย่อยๆท่ีถูกสะทอ้นออกมาจาก ค่าใชจ่้ายในการเดินทางสมเหตุสมผล 
หลากหลายวฒันธรรม เอกลกัษณ์ของวดั และความเป็นมิตรของคนทอ้งถ่ิน มิติดา้นแรงจูงใจดา้น
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ปัจจยัดึงต่อปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายดา้นการเดินทางและปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมอธิบายร้อยละ 21.218 
ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 4.668 

แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงอธิบายร้อยละ 10.602 ของความแปรปรวน พร้อมด้วยค่า Eigen value เท่ากับ 
2.332 แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ีตากอากาศชายทะเล    
ซ่ึงอธิบายร้อยละ 7.435 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.636 แรงจูงใจดา้น
ปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 4 คือ ปัจจยัดา้นท าวีซ่าง่ายและซ้ือของ ซ่ึงอธิบายร้อยละ 5.681ของ
ความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.250 แรงจูงใจดา้นปัจจัยดึงท่ีมีความส าคัญ
ล าดบัท่ี 5 คือ ปัจจัยดา้นปัจจยัดา้นราคาสินคา้และความแตกต่างของแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงอธิบาย    
ร้อยละ 5.226 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.150 แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ี
มีความส าคญัล  าดบัท่ี 6 คือ ปัจจยัดา้นมาตรฐานโรงแรมและอาหารซ่ึงอธิบายร้อยละ 5.063 ของ
ความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.114 และแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญั
ล  าดบัท่ี 7 คือ ปัจจยัดา้นความสวยงามของทิวทศัน์ ซ่ึงอธิบายร้อยละ 4.562 ของความแปรปรวน 
พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.004 

และผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้ท่ี
นบัถือศาสนาพุทธ จ านวน 22 ตวัแปรมาทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างกนัเพื่อหาความเหมาะสมท่ี
จะท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยการพิจารณาจากค่า KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) ว่าสูงกว่า 0.5 
หรือไม่ จากการทดสอบพบว่า ค่า KMO เท่ากบั 0.703 แสดงว่าตวัแปรทั้ง 22 ตวัมีความสัมพนัธ์กนั
มากพอท่ีจะท าการวิเคราะห์ปัจจยัได ้ผลการวิเคราะห์ปัจจยัแสดงอยูใ่นตาราง ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.16 ปัจจยัแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้กลุ่มศาสนาพุทธ ท่ีเดินทาง
มายงัประเทศไทย 

 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัดึง 
Factor 

Loading 
Eigen value 

% of 
Variance 

ปัจจัยที่ 1 ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและปัจจัย
ทางด้านวฒันธรรม 

 5.489 24.952 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางสมเหตุสมผล 0.687   
ถกูสุขอนามยั 0.656   
เอกลกัษณ์ของวดั 0.600   
หลากหลายวฒันธรรม 0.597   
เคร่ืองอุปโภคมีราคาสมเหตุสมผล 0.465   
ปัจจยัที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวยามราตรี  2.092 9.508 
แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี 0.778   
อาหารขา้งทางและร้านอาหารกลางแจง้ 0.759   
โบราณสถาน 0.581   
ความเป็นมิตรของคนทอ้งถ่ิน 0.574   
ปัจจยัที่ 3 กจิกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลกัษณ์  1.761 8.004 
สวนสนุก 0.765   
กิจกรรมท่ีโดดเด่น อาทิ ฟลูมนูปาร์ตีท่ีเกาะพะงนั 0.695   
อาหารหลายหลายเช้ือชาติ 0.573   
ปัจจยัที่ 4 มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว  1.428 6.491 
จุดหมายปลายทางปลอดภยัในการท่องเท่ียว 0.784   
ทิวทศัน์สวยงาม 0.710   
โอกาสซ้ือของ 0.577   
ปัจจยัที่ 5 สถานที่ตากอากาศชายทะเล  1.235 5.615 
ชายหาดและรีสอร์ทชายทะเล 0.737   
มีแหล่งของอาหารอินเดีย  0.651   
ท าวีซ่าไดง่้าย  0.441   
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ) 
 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัดึง 
Factor 

Loading 
Eigen value 

% of 
Variance 

ปัจจยัที่ 6 บรรยากาศใหม่ และราคาอาหาร  1.154 5.246 
บรรยากาศท่ีต่างออกไป 0.814   
อาหารมีราคาสมเหตุสมผล 0.745   
ปัจจยัที่ 7 วถิีชีวติชนบทและมาตรฐานโรงแรม  1.036 4.711 
วิถีชีวิตชนบทท่ีน่าสนใจ 0.800   
โรงแรมอยูใ่นระดบัมาตรฐาน 0.540   
Kaiser-Meyer-Olkin Value 0.703 p value of Bartlett's. Test .000 

 
จากตารางท่ี 4.16 แสดงใหเ้ห็นว่านกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้กลุ่มศาสนาพุทธ มีแรงจูงใจ

ดา้นปัจจยัดึงต่อปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายดา้นการเดินทางและปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมมากท่ีสุด ดงัจะ
เห็นไดจ้ากปัจจยัยอ่ยๆท่ีถกูสะทอ้นออกมาจาก ค่าใชจ่้ายในการเดินทางสมเหตุสมผล ถกูสุขอนามยั 
เอกลกัษณ์ของวดั หลากหลายวฒันธรรม และเคร่ืองอุปโภคมีราคาสมเหตุสมผล มิติดา้นแรงจูงใจ
ดา้นปัจจยัดึงต่อปัจจยัด้านค่าใชจ่้ายดา้นการเดินทางและปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม อธิบายร้อยละ 
24.952 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 5.489 

แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นแหล่งท่องเท่ียวยามราตรี
ซ่ึงอธิบายร้อยละ 9.508 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 2.092 แรงจูงใจดา้น
ปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงอธิบาย
ร้อยละ 8.004 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.761 แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ี
มีความส าคญัล  าดบัท่ี 4 คือ ปัจจยัดา้นมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงอธิบายร้อยละ 6.491 ของ
ความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.428 แรงจูงใจดา้นปัจจัยดึงท่ีมีความส าคัญ
ล าดบัท่ี 5 คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ีตากอากาศชายทะเล ซ่ึงอธิบายร้อยละ 5.615 ของความแปรปรวน 
พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.235 แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 6 คือ ปัจจยั
ดา้นบรรยากาศใหม่ และราคาอาหาร ซ่ึงอธิบายร้อยละ 5.246 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า 
Eigen value เท่ากบั 1.154 และแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 7 คือ ปัจจยัดา้นวิถีชีวิต
ชนบทและมาตรฐานโรงแรม ซ่ึงอธิบายร้อยละ 4.711 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen 
value เท่ากบั 1.036 
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นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาโดยการใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 
เพื่อท าการจดักลุ่มแรงจูงใจทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางมาประเทศไทย
ท่ีมีความหลากหลายให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ โดยเปรียบเทียบตามกลุ่มอายุ เพื่อให้เห็นภาพของ
แรงจูงใจทั้งสองด้านชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

ซ่ึงผูว้ิจัยไดน้ าตวัแปรเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นปัจจัยผลกัของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้
กลุ่มวยัรุ่น จ  านวน 15 ตวัแปรมาทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างกนัเพื่อหาความเหมาะสมท่ีจะท าการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบโดยการพิจารณาจากค่า KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) ว่าสูงกว่า 0.5 หรือไม่ 
จากการทดสอบพบว่า ค่า KMO เท่ากบั 0.656 แสดงว่าตวัแปรทั้ง 15 ตวัมีความสัมพนัธ์กนัมาก
พอท่ีจะท าการวิเคราะห์ปัจจยัได ้ผลการวิเคราะห์ปัจจยัแสดงอยูใ่นตาราง ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.17 ปัจจยัแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตก้ลุ่มวยัรุ่น ท่ีเดินทางมายงั
ประเทศไทย 
 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั 
Factor 

Loading 
Eigen value 

% of 
Variance 

ปัจจยัที่ 1 ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่  5.023 33.485 
ท่องเท่ียวในท่ีท่ีเพื่อนของฉนัไม่เคยไป 0.799   
โอกาสท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ 0.711   
ใหร้างวลัตวัเอง 0.704   
เยีย่มชมสถานท่ีมีช่ือเสียง 0.667   
พกัผอ่นหยอ่นใจ 0.655   

เติมเต็มความฝันในการท่องเท่ียวต่างแดน 0.636   
ท่องเท่ียวในท่ีท่ีไม่เคยไป 0.609   
ปัจจยัที่ 2  กระชับความสัมพนัธ์ในครอบครัว  1.940 12.936 
เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ 0.834   
ใชเ้วลาท่องเท่ียวกบัคนรักหรือครอบครัว 0.684   
ซ้ือของ 0.566   
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 
 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั 
Factor 

Loading 
Eigen value 

% of 
Variance 

ปัจจยัที่ 3 หลกีหนีความจ าเจ  1.514 10.275 
หลีกหนีจากความจ าเจในชีวิตประจ าวนั 0.861   
แสดงถึงสถานะทางสงัคม 0.822   
ท่องเท่ียวยามราตรีและแหล่งบนัเทิง 0.543   
ปัจจยัที่ 4 เรียนรู้ต่างวฒันธรรม  1.347 8.978 
ท าความรู้จกัคนไทย 0.880   
เรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 0.744   
Kaiser-Meyer-Olkin Value 0.656    p value of Bartlett's. Test .000 

 
จากตารางท่ี 4.17 แสดงใหเ้ห็นว่านกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้กลุ่มวยัรุ่น มีแรงจูงใจดา้น

ปัจจยัผลกัดา้นประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ มากท่ีสุด ดงัจะเห็นได้จากปัจจยัย่อยๆท่ี     
ถกูสะทอ้นออกมาจากท่องเท่ียวในท่ีท่ีเพ่ือนของฉันไม่เคยไป โอกาสท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ ให้
รางวลัตวัเอง เยีย่มชมสถานท่ีมีช่ือเสียง พกัผอ่นหยอ่นใจ เติมเต็มความฝันในการท่องเท่ียวต่างแดน 
และท่องเท่ียวในท่ีท่ีไม่เคยไป  มิติด้านประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ อธิบายร้อยละ 
33.485 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 5.023 

แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นกระชบัความสมัพนัธใ์น
ครอบครัว ซ่ึงอธิบายร้อยละ 12.936 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.940 
แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นหลีกหนีความจ าเจ ซ่ึงอธิบายร้อยละ 
10.275 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.514 และแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ี
มีความส าคญัล  าดับท่ี 4 คือ ปัจจยัดา้นเรียนรู้ต่างวฒันธรรม ซ่ึงอธิบายร้อยละ 8.978 ของความ
แปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.347 

และผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้
กลุ่มวยัท างานจ านวน 15 ตวัแปรมาทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างกนัเพื่อหาความเหมาะสมท่ีจะท า
การวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการพิจารณาจากค่า KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) ว่าสูงกว่า 0.5 
หรือไม่ จากการทดสอบพบว่า ค่า KMO เท่ากบั 0.777  แสดงว่าตวัแปรทั้ง 15 ตวัมีความสมัพนัธ์กนั
มากพอท่ีจะท าการวิเคราะห์ปัจจยัได ้ ผลการวิเคราะห์ปัจจยัแสดงอยูใ่นตาราง ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.18 ปัจจยัแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตก้ลุ่มวยัท างาน ท่ีเดินทาง
มายงัประเทศไทย 
 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั 
Factor 
Loading 

Eigen value 
% of 

Variance 
ปัจจยัที่ 1 ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แปลก
ใหม่ 

 3.590 23.933 

เยีย่มชมสถานท่ีมีช่ือเสียง 0.664   
ซ้ือของ 0.661   
เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ 0.635   
เรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 0.633   
ท่องเท่ียวในท่ีท่ีเพื่อนของฉนัไม่เคยไป 0.524   
ปัจจยัที่ 2  หลกีหนีความจ าเจ  1.625 10.830 
ใหร้างวลัตวัเอง 0.716   
โอกาสท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ 0.674   
หลีกหนีจากความจ าเจในชีวิตประจ าวนั 0.671   
ปัจจยัที่ 3 กระชับความสัมพนัธ์ในครอบครัว  1.382 9.213 
ใชเ้วลาท่องเท่ียวกบัคนรักหรือครอบครัว    
ท าความรู้จกัคนไทย    
แสดงถึงสถานะทางสงัคม    
ท่องเท่ียวยามราตรีและแหล่งบนัเทิง    
ปัจจยัที่ 4 ท่องเที่ยวต่างประเทศที่ไม่เคยไป  1.171 7.810 
เติมเต็มความฝันในการท่องเท่ียวต่างแดน 0.710   
ท่องเท่ียวในท่ีท่ีไม่เคยไป 0.704   
พกัผอ่นหยอ่นใจ 0.680   
Kaiser-Meyer-Olkin Value 0.777    p value of Bartlett's. Test .000 
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จากตารางท่ี 4.18 แสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้กลุ่มวยัท างาน มีแรงจูงใจ
ดา้นปัจจยัผลกัดา้นประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ มากท่ีสุด ดงัจะเห็นไดจ้ากปัจจยัยอ่ยๆท่ี
ถูกสะท้อนออกมาจาก เยี่ยมชมสถานท่ีมีช่ือเสียง ซ้ือของ เพ่ือเก็บเป็นประสบการณ์ เรียนรู้
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง และท่องเท่ียวในท่ีท่ีเพื่อนของฉันไม่เคยไป  มิติด้านประสบการณ์การ
ท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่อธิบายร้อยละ 23.933 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 
3.590 

แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นหลีกหนีความจ าเจ ซ่ึง
อธิบายร้อยละ 10.830 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.625 แรงจูงใจดา้น
ปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นกระชบัความสมัพนัธใ์นครอบครัว ซ่ึงอธิบายร้อย
ละ 9.213 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.382 และแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกั
ท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 4 คือ ปัจจยัดา้นท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีไม่เคยไป ซ่ึงอธิบายร้อยละ 7.810 
ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.171 

และผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้
กลุ่มวยัสูงอายจุ  านวน 15 ตวัแปรมาทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างกนัเพื่อหาความเหมาะสมท่ีจะท า
การวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการพิจารณาจากค่า KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) ว่าสูงกว่า 0.5 
หรือไม่ จากการทดสอบพบว่า ค่า KMO เท่ากบั 0.695  แสดงว่าตวัแปรทั้ง 15 ตวัมีความสมัพนัธ์กนั
มากพอท่ีจะท าการวิเคราะห์ปัจจยัได ้ ผลการวิเคราะห์ปัจจยัแสดงอยูใ่นตาราง ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.19 ปัจจยัแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใตก้ลุ่มวยัสูงอายุ ท่ีเดินทาง

มายงัประเทศไทย 

 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัผลกั 
Factor 
Loading 

Eigen value 
% of 

Variance 
ปัจจยัที่ 1 ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แปลก
ใหม่ 

 3.786 25.237 

ท่องเท่ียวยามราตรีและแหล่งบนัเทิง 0.749   
เยีย่มชมสถานท่ีมีช่ือเสียง 0.738   
เรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 0.602   
ใชเ้วลาท่องเท่ียวกบัคนรักหรือครอบครัว 0.592   
ท่องเท่ียวในท่ีท่ีเพื่อนของฉนัไม่เคยไป 0.586   
ท าความรู้จกัคนไทย 0.554   
ปัจจยัที่ 2  หลกึหนีความจ าเจ  1.894 12.629 
หลีกหนีจากความจ าเจในชีวิตประจ าวนั 0.727   
โอกาสท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ 0.648   
ใหร้างวลัตวัเอง 0.593   
แสดงถึงสถานะทางสงัคม 0.491   

ปัจจยัที่ 3 ท่องเที่ยวต่างประเทศที่ไม่เคยไป  1.541 10.275 
พกัผอ่นหยอ่นใจ    
เติมเต็มความฝันในการท่องเท่ียวต่างแดน    
ท่องเท่ียวในท่ีท่ีไม่เคยไป    
ปัจจยัที่ 4 ซ้ือของ  1.195 7.965 
ซ้ือของ 0.861   
ปัจจยัที่ 5 เกบ็ประสบการณ์  1.100 7.335 
เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ 0.846   
Kaiser-Meyer-Olkin Value 0.695    p value of Bartlett's. Test .000 
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จากตารางท่ี 4.19 แสดงใหเ้ห็นว่านกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้กลุ่มวยัสูงอายุ  มีแรงจูงใจ
ดา้นปัจจยัผลกัดา้นประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ มากท่ีสุด ดงัจะเห็นไดจ้ากปัจจยัยอ่ยๆท่ี
ถกูสะทอ้นออกมาจาก การท่องเท่ียวยามราตรีและแหล่งบนัเทิง เยี่ยมชมสถานท่ีมีช่ือเสียง เรียนรู้
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง ใชเ้วลาท่องเท่ียวกบัคนรักหรือครอบครัว ท่องเท่ียวในท่ีท่ีเพื่อนของฉนัไม่เคย
ไป และท าความรู้จกัคนไทย  มิติดา้นประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่อธิบายร้อยละ 25.237 
ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 3.786 

แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นหลีกหนีความจ าเจ ซ่ึง
อธิบายร้อยละ 12.629 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.894 แรงจูงใจดา้น
ปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีไม่เคยไป ซ่ึงอธิบายร้อย
ละ 10.275 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.541 แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ีมี
ความส าคญัล  าดบัท่ี 4 คือ ปัจจยัดา้นซ้ือของ ซ่ึงอธิบายร้อยละ 7.965 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ย
ค่า Eigen value เท่ากบั 1.195 และแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 5 คือ ปัจจยัดา้น
เก็บประสบการณ์ ซ่ึงอธิบายร้อยละ 7.335 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 
1.100 

ต่อมา ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้
กลุ่มวยัรุ่น จ  านวน 22 ตวัแปรมาทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างกนัเพื่อหาความเหมาะสมท่ีจะท าการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบโดยการพิจารณาจากค่า KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) ว่าสูงกว่า 0.5 หรือไม่ 
จากการทดสอบพบว่า ค่า KMO เท่ากบั .570  แสดงว่าตวัแปรทั้ง 22 ตวัมีความสัมพนัธ์กนัมาก
พอท่ีจะท าการวิเคราะห์ปัจจยัได ้ผลการวิเคราะห์ปัจจยัแสดงอยูใ่นตาราง ดงัน้ี 
 

DPU



79 

 

ตารางที่ 4.20 ปัจจยัแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้กลุ่มวยัรุ่น ท่ีเดินทางมายงั

ประเทศไทย 

 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัดึง 
Factor 
Loading 

Eigen value 
% of 

Variance 
ปัจจยัที่ 1 ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว  5.868 26.673 
กิจกรรมท่ีโดดเด่น อาทิ ฟลูมนูปาร์ตีท่ีเกาะพะงนั 0.688   
ทิวทศัน์สวยงาม 0.637   
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางสมเหตุสมผล 0.567   
ความเป็นมิตรของคนทอ้งถ่ิน 0.548   
วิถีชีวิตชนบทท่ีน่าสนใจ 0.491   
ปัจจยัที่ 2 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว  2.329 10.587 
โบราณสถาน 0.729   
ท าวีซ่าไดง่้าย 0.706   
สวนสนุก 0.585   
จุดหมายปลายทางปลอดภยัในการท่องเท่ียว 0.557   
โอกาสซ้ือของ 0.470   
ปัจจยัที่ 3 สถานทีท่่องเที่ยวทางทะเลและวดั  1.717 7.802 
ชายหาดและรีสอร์ทชายทะเล 0.756   
เอกลกัษณ์ของวดั 0.576   
ปัจจยัที่ 4 อาหารและโรงแรม  1.645 7.477 
มีแหล่งของอาหารอินเดีย 0.836   
โรงแรมอยูใ่นระดบัมาตรฐาน 0.519   
บรรยากาศท่ีต่างออกไป 0.513   
อาหารมีราคาสมเหตุสมผล 0.446   
ปัจจยัที่ 5 บรรยากาศทางการท่องเที่ยว  1.517 6.896 
อาหารขา้งทางและร้านอาหารกลางแจง้ 0.821   
หลากหลายวฒันธรรม 0.721   
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 

 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัดึง 
Factor 
Loading 

Eigen value 
% of 

Variance 

ปัจจยัที่ 6 ค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผล  1.293 5.876 
เคร่ืองอุปโภคมีราคาสมเหตุสมผล 0.863   
อาหารหลายหลายเช้ือชาติ 0.584   
ปัจจยัที่ 7 สถานทีท่่องเที่ยวยามราตรี  1.156 5.253 
แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี 0.840   
ถกูสุขอนามยั 0.775   
Kaiser-Meyer-Olkin Value 0.570 p value of Bartlett's. Test .000 

 
จากตารางท่ี 4.20 แสดงใหเ้ห็นว่านกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้กลุ่มวยัรุ่น มีแรงจูงใจดา้น

ปัจจยัดึงต่อปัจจยัดา้นความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด ดงัจะเห็นไดจ้ากปัจจยัย่อยๆท่ีถูก
สะทอ้นออกมาจาก กิจกรรมท่ีโดดเด่น อาทิ ฟลูมนูปาร์ตีท่ีเกาะพะงนั ทิวทศัน์สวยงาม ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางสมเหตุสมผล ความเป็นมิตรของคนทอ้งถ่ิน และวิถีชีวิตชนบทท่ีน่าสนใจ มิติดา้น
แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงต่อปัจจัยด้านความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว อธิบายร้อยละ 26.673       
ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 5.868 

แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว 
ซ่ึงอธิบายร้อยละ 10.587 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 2.329 แรงจูงใจ
ดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเลและวดั ซ่ึงอธิบาย
ร้อยละ 7.802 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.717 แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ี
มีความส าคญัล  าดับท่ี 4 คือ ปัจจัยด้านอาหารและโรงแรม  ซ่ึงอธิบายร้อยละ 7.477 ของความ
แปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.645 แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 5 
คือ ปัจจยัดา้น บรรยากาศทางการท่องเท่ียว ซ่ึงอธิบายร้อยละ 6.896 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ย
ค่า Eigen value เท่ากับ 1.517 แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงท่ีมีความส าคัญล าดับท่ี 6 คือ ปัจจัยด้าน 
ค่าใชจ่้ายสมเหตุสมผล ซ่ึงอธิบายร้อยละ 5.876 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value 
เท่ากบั 1.293 และแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 7 คือ ปัจจยัสถานท่ีท่องเท่ียวยาม
ราตรี ซ่ึงอธิบายร้อยละ 5.253 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.156 
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ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้กลุ่มวยั
ท างาน จ  านวน 22 ตวัแปรมาทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างกนัเพื่อหาความเหมาะสมท่ีจะท าการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบโดยการพิจารณาจากค่า KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) ว่าสูงกว่า 0.5 หรือไม่ 
จากการทดสอบพบว่า ค่า KMO เท่ากบั .807  แสดงว่าตวัแปรทั้ง 22 ตวัมีความสัมพนัธ์กนัมาก
พอท่ีจะท าการวิเคราะห์ปัจจยัได ้ผลการวิเคราะห์ปัจจยัแสดงอยูใ่นตาราง ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 4.21 ปัจจยัแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้กลุ่มวยัท างาน ท่ีเดินทาง

มายงัประเทศไทย 

 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัดึง 
Factor 
Loading 

Eigen 
value 

% of 
Variance 

ปัจจยัที่ 1 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว  4.606 20.935 
ท าวีซ่าไดง่้าย 0.734   
โบราณสถาน 0.692   
มีแหล่งของอาหารอินเดีย 0.624   
โอกาสซ้ือของ 0.479   
ปัจจยัที่ 2 ค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผล  2.134 9.699 
บรรยากาศท่ีต่างออกไป 0.716   
เคร่ืองอุปโภคมีราคาสมเหตุสมผล 0.668   
วิถีชีวิตชนบทท่ีน่าสนใจ 0.542   
อาหารมีราคาสมเหตุสมผล 0.394   
ปัจจยัที่ 3 ความแตกต่างทางวฒันธรรม  1.686 7.665 
เอกลกัษณ์ของวดั 0.745   
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางสมเหตุสมผล 0.737   
หลากหลายวฒันธรรม 0.694   

ปัจจยัที่ 4 สถานทีท่่องเที่ยวยามราตรี  1.281 5.821 
แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี 0.839   
อาหารขา้งทางและร้านอาหารกลางแจง้ 0.732   
ความเป็นมิตรของคนทอ้งถ่ิน 0.515   
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ) 

 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัดึง 
Factor 
Loading 

Eigen 
value 

% of 
Variance 

ปัจจยัที่ 5 สถานทีต่ากอากาศชายทะเล  1.136 5.163 
ทิวทศัน์สวยงาม 0.751   
โรงแรมอยูใ่นระดบัมาตรฐาน 0.637   
จุดหมายปลายทางปลอดภยัในการท่องเท่ียว 0.413   
ชายหาดและรีสอร์ทชายทะเล 0.404   
ถกูสุขอนามยั 0.384   

ปัจจยัที่ 6 ความโดดเด่นของสถานที่ท่องเทีย่ว  1.051 4.777 
กิจกรรมท่ีโดดเด่น อาทิ ฟลูมนูปาร์ตีท่ีเกาะพะ
งนั 

0.728   

สวนสนุก 0.671   
อาหารหลายหลายเช้ือชาติ 0.558   
Kaiser-Meyer-Olkin Value 0.807 p value of Bartlett's. Test .000 

 
จากตารางท่ี 4.21 แสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้กลุ่มวยัท างาน มีแรงจูงใจ

ดา้นปัจจัยดึงต่อปัจจยัด้านมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด ดงัจะเห็นได้จากปัจจัยย่อยๆท่ีถูก
สะทอ้นออกมาจาก ท าวีซ่าไดง่้าย โบราณสถาน มีแหล่งของอาหารอินเดีย และโอกาสซ้ือของ มิติ
ดา้นแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงต่อปัจจยัดา้นมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว อธิบายร้อยละ 20.935 ของความ
แปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 4.606 

แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายสมเหตุสมผล 
ซ่ึงอธิบายร้อยละ 9.699 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 2.134 แรงจูงใจดา้น
ปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นความแตกต่างทางวฒันธรรม ซ่ึงอธิบายร้อยละ 
7.665 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.686 แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงท่ีมี
ความส าคญัล  าดบัท่ี 4 คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวยามราตรี ซ่ึงอธิบายร้อยละ 5.821 ของความ
แปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.281 แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 5 
คือ ปัจจยัดา้น สถานท่ีตากอากาศชายทะเล ซ่ึงอธิบายร้อยละ 5.163 ของความแปรปรวน พร้อมด้วย
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ค่า Eigen value เท่ากบั 1.136  และแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 6 คือ ปัจจยัดา้น 
ความโดดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงอธิบายร้อยละ 4.777 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า 
Eigen value เท่ากบั 1.051  

ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้กลุ่มวยั
สูงอายุ จ  านวน 22 ตวัแปรมาทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างกนัเพื่อหาความเหมาะสมท่ีจะท าการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบโดยการพิจารณาจากค่า KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) ว่าสูงกว่า 0.5 หรือไม่ 
จากการทดสอบพบว่า ค่า KMO เท่ากบั .586  แสดงว่าตวัแปรทั้ง 22 ตวัมีความสัมพนัธ์กนัมาก
พอท่ีจะท าการวิเคราะห์ปัจจยัได ้ผลการวิเคราะห์ปัจจยัแสดงอยูใ่นตาราง ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.22 ปัจจยัแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้กลุ่มวยัสูงอายุ ท่ีเดินทาง
มายงัประเทศไทย 

 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัดึง 
Factor 
Loading 

Eigen value 
% of 

Variance 
ปัจจยัที่ 1 ความโดดเด่นของสถานที่ท่องเทีย่ว  3.862 17.557 
เคร่ืองอุปโภคมีราคาสมเหตุสมผล 0.726   
กิจกรรมท่ีโดดเด่น อาทิ ฟลูมนูปาร์ตีท่ีเกาะพะงนั 0.681   
อาหารมีราคาสมเหตุสมผล 0.600   
สวนสนุก 0.470   
ความเป็นมิตรของคนทอ้งถ่ิน 0.439   
ปัจจยัที่ 2 สถานทีต่ากอากาศชายทะเล  2.207 10.032 
ถกูสุขอนามยั 0.695   
ชายหาดและรีสอร์ทชายทะเล 0.677   
วิถีชีวิตชนบทท่ีน่าสนใจ 0.600   
อาหารหลายหลายเช้ือชาติ 0.578   
ปัจจยัที่ 3 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว  1.953 8.878 
ท าวีซ่าไดง่้าย 0.767   
โอกาสซ้ือของ 0.760   
บรรยากาศท่ีต่างออกไป 0.608   

DPU



84 

 

ตารางที่ 4.22 (ต่อ) 
 

มติต่ิางๆ ของแรงจูงใจด้านปัจจยัดึง 
Factor 
Loading 

Eigen value 
% of 

Variance 

ปัจจยัที่ 4 มาตรฐานโรงแรมและวดั  1.716 7.799 
โรงแรมอยูใ่นระดบัมาตรฐาน 0.776   
เอกลกัษณ์ของวดั 0.491   
ปัจจยัที่ 5 อาหารอนิเดียและสถานทีท่่องเที่ยว 
ยามราตรี 

 1.443 6.560 

มีแหล่งของอาหารอินเดีย 0.741   
แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี 0.692   
ปัจจยัที่ 6 ความโดดเด่นของสถานที่ท่องเทีย่ว  1.350 6.139 
โบราณสถาน 0.828   
อาหารขา้งทางและร้านอาหารกลางแจง้ 0.506   
ทิวทศัน์สวยงาม 0.405   

ปัจจยัที่ 7 ความหลากหลายทางวฒันธรรม  1.208 5.492 
หลากหลายวฒันธรรม 0.827   

ปัจจยัที่ 8 ค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผลและ 
ความปลอดภยั 

 1.069 4.859 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางสมเหตุสมผล 0.823   
จุดหมายปลายทางปลอดภยัในการท่องเท่ียว 0.430   
Kaiser-Meyer-Olkin Value 0.586 p value of Bartlett's. Test .000 

 
จากตารางท่ี 4.22 แสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้กลุ่มวยัสูงอายุ มีแรงจูงใจ

ดา้นปัจจยัดึงต่อปัจจยัดา้นความโดดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด ดงัจะเห็นไดจ้ากปัจจยัยอ่ยๆ
ท่ีถกูสะทอ้นออกมาจาก เคร่ืองอุปโภคมีราคาสมเหตุสมผล กิจกรรมท่ีโดดเด่น อาทิ ฟูลมูนปาร์ตีท่ี
เกาะพะงัน อาหารมีราคาสมเหตุสมผล สวนสนุก และความเป็นมิตรของคนท้องถ่ิน มิติด้าน
แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงต่อปัจจยัดา้นความโดดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียว อธิบายร้อยละ 17.557 ของ
ความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 3.862 
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แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงท่ีมีความส าคัญล าดับท่ี 2 คือ ปัจจัยด้านสถานท่ีตากอากาศ
ชายทะเล ซ่ึงอธิบายร้อยละ 10.032 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 2.207 
แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงอธิบาย
ร้อยละ 8.878 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.953 แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ี
มีความส าคญัล  าดบัท่ี 4 คือ ปัจจยัดา้นมาตรฐานโรงแรมและวดั ซ่ึงอธิบายร้อยละ 7.799 ของความ
แปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.716แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 5 
คือ ปัจจยัด้าน อาหารอินเดียและสถานท่ีท่องเท่ียวยามราตรีซ่ึงอธิบายร้อยละ 6.560 ของความ
แปรปรวน พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.443 แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 6 
คือ ปัจจยัดา้น ความโดดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงอธิบายร้อยละ 6.139 ของความแปรปรวน 
พร้อมดว้ยค่า Eigen value เท่ากบั 1.350 แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีความส าคญัล  าดบัท่ี 7 คือ ปัจจยั
ดา้น ความหลากหลายทางวฒันธรรม ซ่ึงอธิบายร้อยละ 5.492 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ยค่า 
Eigen value เท่ากับ 1.208 และแรงจูงใจดา้นปัจจัยดึงท่ีมีความส าคัญล าดบัท่ี 8  คือ ปัจจัยด้าน 
ค่าใชจ่้ายสมเหตุสมผลและความปลอดภยั ซ่ึงอธิบายร้อยละ 4.859 ของความแปรปรวน พร้อมดว้ย
ค่า Eigen value เท่ากบั 1.069 
\ 
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บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
การวิจยั เร่ือง แรงจูงใจ และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้ท่ี

เดินทางมาประเทศไทยใน คร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  โดยมีวตัถุประสงค์
ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

1.  เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางมาใน
ประเทศไทย 

2.  เพื่อศกึษาแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้ท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวในประเทศไทย จ านวน 418 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling)   จากนั้นผูว้ิจยัน าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าความถ่ี   
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้า t-test ค่า F-test (one-way 
ANOVA) โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ไดผ้ลการวิจยัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการวจิยั 

จากการวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

5.1.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้พบว่า จากกลุ่มตวัอย่าง 
จ  านวน 418 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7  มีภูมิล  าเนาอยู่ท่ี
ประเทศอินเดียมากท่ีสุด จ  านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 25-34 ปี จ  านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2  ในดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนมากจบการศึกษาขั้นต ่าในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ  านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเป็นแรงงานฝีมือและก่ึงมีฝีมือมากท่ีสุด จ  านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.5 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 50,000 รูปี จ  านวน 239 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.2  และนบัถือศาสนาฮินดูมากท่ีสุด จ  านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6  

 

DPU



87 

 

5.1.2  การวิเคราะห์ขอ้มลูพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้พบว่า 
5.1.2.1  จ านวนคร้ังท่ีเคยมาประเทศไทย 
กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้เดินทางมาประเทศไทยเป็นคร้ังแรกมากท่ีสุด 

จ  านวนทั้งส้ิน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6   เดินทางมาคร้ังท่ี 2 จ านวนทั้งส้ิน 142 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34 และเดินทางมาตั้งแต่ 3 คร้ังข้ึนไป จ  านวนทั้งส้ิน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4  

5.1.2.2  ลกัษณะการเดินทาง 
กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้มีลกัษณะการเดินทางกลุ่มทวัร์มากท่ีสุด จ  านวน 

336 คน คิดเป็นร้อยละ 80.4  เดินทางมาคนเดียวจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 และมีลกัษณะ
การเดินทางทั้งสองแบบจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9  

5.1.2.3  ผูร่้วมเดินทาง 
กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้เดินทางกบัเพื่อนหรือผูร่้วมงานมากท่ีสุด จ านวน

ทั้งส้ิน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7  เดินทางมากบัคู่ครองจ านวนทั้งส้ิน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 28 
เดินทางคนเดียว 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และเดินทางกบัครอบครัวหรือญาติ จ  านวน 22 คน        
คิดเป็นร้อยละ 5.3  

5.1.3  การวิเคราะห์และอภิปรายขอ้มลูการเปรียบเทียบแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกั ปัจจยัดึง และ
ความน่าจะเป็นในการไปเยอืนแหล่งท่องเท่ียวจากนกัท่องเท่ียวสามกลุ่มศาสนา  

ผูว้ิจยัจ  าแนกนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้ออกเป็น 3 กลุ่มศาสนาตามประเทศท่ีอยู่อาศยั 
โดยนกัท่องเท่ียวจากประเทศอินเดีย จ  าแนกออกเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวศาสนาฮินดู นกัท่องเท่ียวจาก
ประเทศบงัคลาเทศและปากีสถาน เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวอิสลาม และนักท่องเท่ียวจากประเทศ
ศรีลงักาและเนปาล จดัเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวพุทธ และผูว้ิจยัจ  าแนกนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้
ออกเป็น 3 กลุ่มอาย ุโดยนกัท่องเท่ียวอายตุ  ากว่า 24 ปี จ  าแนกออกเป็นกลุ่มวยัรุ่น นักท่องเท่ียวอาย ุ
25 – 45 ปี จ  าแนกออกเป็นกลุ่มวยัท างาน และนักท่องเท่ียวอายุมากกว่า 45 ปี จัดเป็นกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวสูงอาย ุ

ผลการวิจัยภาพรวมแรงจูงใจด้านปัจจัยผลกัของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้ พบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตม้ีแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนัเป็นส่วนใหญ่  โดยมีปัจจยั
ผลักท่ีให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด จ  านวน 12 ปัจจัย ได้แก่ หลีกหนีจากความจ าเจใน
ชีวิตประจ าวนั ใหร้างวลัตวัเอง เติมเต็มความฝันในการท่องเท่ียวต่างแดน โอกาสท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิง
ใหม่ๆ ท่องเท่ียวในท่ีท่ีไม่เคยไป ท่องเท่ียวในท่ีท่ีเพื่อนของฉันไม่เคยไป พกัผ่อนหย่อนใจ และ
เรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง โดยมีปัจจยัผลกัท่ีให้ความส าคญัในระดบัมาก จ  านวน 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
ท าความรู้จกัคนไทย แสดงถึงสถานะทางสงัคม และท่องเท่ียวยามราตรีและแหล่งบนัเทิง  
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ผลการวิจัยดา้นการเปรียบเทียบแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกั พบว่า ทั้งสามกลุ่มศาสนามี
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ีต่างกนัอยู ่2 ขอ้ ไดแ้ก่แรงจูงใจท่ีจะใชเ้วลาอยู่
กบัคู่รักหรือครอบครัว กลุ่มศาสนาฮินดูให้ความส าคญัในระดบัมาก ส่วนกลุ่มศาสนาอิสลามและ
พุทธให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด และแรงจูงใจท่ีจะมาท่องเท่ียวเพื่อแสดงถึงสถานภาพทาง
สังคม กลุ่มศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธให้ความส าคญัในระดบัมาก ส่วนกลุ่มศาสนาอิสลามให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด หมายความว่า นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้นับถือศาสนาอิสลามและ
ศาสนาพุทธ มีแรงจูงใจด้านปัจจัยผลกัในการมาเยือนประเทศไทยเพื่อใช้เวลาอยู่กับคู่ รักหรือ
ครอบครัว และนกัท่องเท่ียวชาวอิสลามมีแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ีจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อ
แสดงถึงสถานภาพทางสงัคมมากกว่านกัท่องเท่ียวชาวฮินดูและชาวพุทธ 

ผลการวิจยัดา้น การเปรียบเทียบแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกั พบว่านักท่องเท่ียวจากสาม
กลุ่มอาย ุมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวแตกต่างกนั 4 ขอ้ ไดแ้ก่ แรงจูงใจ
ในด้านของการมาท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ โดยกลุ่มวยัรุ่นให้ความส าคัญในระดับมาก      
ส่วนกลุ่มวยัท างานและวยัสูงอายใุหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด และแรงจูงใจท่ีมาท่องเท่ียวเพื่อ
หลีกหนีจากความจ าเจในชีวิตประจ าวนั และ ซ้ือของ ทั้งสามกลุ่มใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
หมายความว่า นกัท่องเท่ียววยัท างานและสูงอายุ มีแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัในการมาเยือนประเทศ
ไทยเพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ มากกว่าวยัรุ่น และนกัท่องเท่ียวทั้งสามกลุ่มมีแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัใน
การมาเยอืนประเทศไทยเพ่ือหลีกหนีจากความจ าเจในชีวิตประจ าวนั และ ซ้ือของ เหมือนกนั 

ด้านภาพรวมของแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงของนักท่องเท่ี ยวชาวเอเชียใต้ พบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้ มีแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงในการมาท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนัโดยเห็นดว้ยใน
ระดบัมากท่ีสุด ทั้ง 22 ปัจจยั 

ผลการวิจยัดา้นการเปรียบเทียบแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึง พบว่า ทั้งสามกลุ่มศาสนามีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีต่างกนัอยู ่4 ดา้น ไดแ้ก่ จุดหมายปลายทางปลอดภยัใน
การท่องเท่ียว โดยกลุ่มศาสนาฮินดูใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มากกว่ากลุ่มศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลามตามล าดบั ปัจจยัดึงดา้นโบราณสถาน กลุ่มศาสนาฮินดูให้ความส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุด มากกว่ากลุ่มศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธตามล าดบั ดา้นมีแหล่งของอาหารอินเดีย กลุ่ม
ศาสนาฮินดูให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธให้
ความส าคญัในระดบัมาก และ ดา้นอาหารหลายหลายเช้ือชาติ กลุ่มศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มศาสนาอิสลามให้ความส าคญัในระดบัมาก หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้นับถือศาสนาฮินดูมีแรงจูงใจด้านปัจจยัดึงเร่ืองความปลอดภยัในการ
ท่องเท่ียว การเยี่ยมชมโบราณสถาน และการมีแหล่งอาหารอินเดียมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีนับถือ
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ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ ดงันั้น การท่ีจะจูงใจนักท่องเท่ียวชาวอิสลามและพุทธ จึงควรเน้น
เร่ืองความปลอดภยัในการท่องเท่ียว จุดเด่นของโบราณสถาน ส่วนแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงท่ีมีผลต่อ
นักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต้ท่ีนับถือศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอิสลาม คือ ด้าน
อาหารหลากหลายเช้ือชาติ ดงันั้น การท่ีจะจูงใจนักท่องเท่ียวชาวอิสลามจึงควรเน้นเร่ืองความ
หลากหลายของอาหารใหม้ากข้ึน 

และผลการวิจยัพบว่า  ทั้งสามกลุ่มอายมีุระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นปัจจยั
ดึงท่ีแตกต่างกนัอยู่ 6 ด้านได้แก่ ท าวีซ่าได้ง่าย บรรยากาศท่ีต่างออกไป โรงแรมอยู่ในระดับ
มาตรฐาน เคร่ืองอุปโภคมีราคาสมเหตุสมผล และหลากหลายวฒันธรรม ท่ีกลุ่มวยัท างานและวยั
สูงอายุให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุด มากกว่ากลุ่มวยัรุ่น แต่ดา้นแหล่งท่องเท่ียวยามราตรี  วยั
ท างานใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มากกว่ากลุ่มวยัรุ่นและวยัสูงอายตุามล าดบั นอกนั้นทั้งสาม
กลุ่มอายใุหค้วามส าคญัในระดบัมากถึงมากท่ีสุดไม่ต่างกนั ดงันั้น การท่ีจะจูงใจนักท่องเท่ียวกลุ่ม
วยัท างานและวยัสูงอายุ จึงควรเน้นเร่ือง ความสะดวกในการขอวีซ่ามาตรฐานของโรงแรมและ
เคร่ืองอุปโภค รวมถึงบรรยากาศในการท่องเท่ียว  

ผลการวิจัยดา้นการเปรียบเทียบความน่าจะเป็นในการไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวสามกลุ่มศาสนา พบว่า ทั้งสามกลุ่มศาสนามีระดบัความคิดเห็นความน่าจะเป็นในการ
ไปเยอืนแหล่งท่องเท่ียวท่ีต่างกนัอยู่ 1 ขอ้ ไดแ้ก่ รีสอร์ทชายทะเล เช่น ภูเก็ต พทัยาหรือเกาะสมุย 
โดยกลุ่มศาสนาฮินดูและศาสนาอิสลามมีความน่าจะเป็นท่ีจะไปเยอืนในระดบัมาก ส่วนกลุ่มศาสนา
พุทธมีความน่าจะเป็นท่ีจะไปเยอืนในระดบัมากท่ีสุด หมายความว่า กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้
นบัถือศาสนาพุทธ ใหค้วามสนใจต่อรีสอร์ทชายทะเล เช่น ภูเก็ต พทัยา หรือเกาะสมุย มากกว่ากลุ่ม
ศาสนาฮินดูและอิสลาม 

ผลการวิจยัดา้นความน่าจะเป็นในการไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาว
เอเชียใต ้พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนั  โดยความน่าจะเป็นในการไปเยือนมากท่ีสุด  จ านวน 11 
ปัจจยั ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือภูกระดึง อุทยานประวติัศาสต์สุโขทยัหรืออยุธยา วดัท่ีมี
ช่ือเสียง เช่น วดัพระแกว้ สกัการะเทพฮินดูในสถานท่ีมีช่ือเสียง ซ้ือของท่ีหา้งสรรพสินคา้ ท่องเท่ียว
ผจญภยั เช่น ข่ีขา้งหรือล่องแก่ง ตลาดนดัจตุจกัรหรือประตูน ้ า  ฟลูมนูปาร์ต้ีท่ีเกาะพะงนั สวนสนุกด
รีมเวิลด ์แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี และประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาวหรือกมัพชูา และโดยความน่าจะ
เป็นในการไปเยือนมาก  จ านวน 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ รีสอร์ทชายทะเล เช่น ภูเก็ต พทัยาหรือเกาะสมุย 
ตลาดน ้ า อ. เชียงคาน จ.เลย หรือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เมืองวฒันธรรม เช่น เชียงใหม่ ด  าน ้ าท่ีหมู่
เกาะสิมิลนัหรือเกาะเต่า และเยีย่มชมพิพิธภณัฑ์แห่งชาติ พระนคร จึงอาจกล่าวไดว้่า นักท่องเท่ียว
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ชาวเอเชียใต้มีความน่าจะเป็นในการไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรม ซ้ือของ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความต่ืนเตน้ แปลกใหม่ 

 ทั้งน้ี เม่ือจ  าแนกตามกลุ่มศาสนา พบว่านักท่องเท่ียวท่ีนับถือศาสนาฮินดู มีโอกาสไป
เยือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือภูกระดึงมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตลาดนัดจตุจกัรหรือประตูน ้ า 
สวนสนุกดรีมเวิลด์ ท่องเท่ียวผจญภัย เช่น ข่ีข้างหรือล่องแก่ง แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี วดัท่ีมี
ช่ือเสียง เช่น วดัพระแกว้ ฟูลมูนปาร์ต้ีท่ีเกาะพงนั ซ้ือของท่ีห้างสรรพสินคา้ อุทยานประวติัศาสต์
สุโขทยัหรืออยธุยา ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาวหรือกมัพูชา สักการะเทพฮินดูในสถานท่ีมีช่ือเสียง 
เมืองวฒันธรรม เช่น เชียงใหม่ และเยีย่มชมพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ พระนคร ตามล าดบั  

ดา้นนกัท่องเท่ียวท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม มีโอกาสท่ีจะไปตลาดนดัจตุจกัรหรือประตูน ้ า 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี ท่องเท่ียวผจญภยั เช่น ข่ีขา้งหรือล่องแก่ง ซ้ือของท่ี
หา้งสรรพสินคา้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือภูกระดึง ฟูลมูนปาร์ต้ีท่ีเกาะพงนั ประเทศเพ่ือนบา้น 
เช่น ลาวหรือกมัพชูา สวนสนุกดรีมเวิลด ์อุทยานประวติัศาสตสุ์โขทยัหรืออยธุยา ตามล าดบั 

ดา้นนกัท่องเท่ียวท่ีนบัถือศาสนาพุทธ มีโอกาสท่ีจะไปท่องเท่ียวผจญภยั เช่น ข่ีขา้งหรือ
ล่องแก่ง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ตลาดนดัจตุจกัรหรือประตูน ้ า สวนสนุกดรีมเวิลด์ อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่หรือภูกระดึง ซ้ือของท่ีห้างสรรพสินคา้ ประเทศเพ่ือนบา้น เช่น ลาวหรือกมัพูชา ฟูลมูน
ปาร์ต้ีท่ีเกาะพงนั แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์แห่งชาติ พระนคร รีสอร์ทชายทะเล 
เช่น ภูเก็ต พทัยาหรือเกาะสมุย อุทยานประวติัศาสตสุ์โขทยัหรืออยธุยา 

จึงอาจกล่าวไดว้่า ความน่าจะเป็นในการไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวสาม
กลุ่มศาสนาไม่ต่างกันมากนัก กล่าวคือ ตอ้งการไปเยือนสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงาม น่า
ต่ืนเตน้ แปลกใหม่ รวมถึงการซ้ือของ 

และทั้งน้ี เม่ือจ  าแนกตามกลุ่มอาย ุพบว่า นักท่องเท่ียววยัรุ่น มีโอกาสท่ีจะไปตลาดนัด
จตุจกัรหรือประตูน ้ ามากท่ีสุด รองลงมาคือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือภูกระดึง 

ดา้นนกัท่องเท่ียววยัท างานมีโอกาสท่ีจะไปตลาดนัดจตุจกัรหรือประตูน ้ า  และ แหล่ง
ท่องเท่ียวยามราตรี มากท่ีสุด รองลงมาคือท่องเท่ียวผจญภยั เช่น ข่ีขา้งหรือล่องแก่ง อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่หรือภูกระดึง สวนสนุกดรีมเวิลด์ ซ้ือของท่ีห้างสรรพสินคา้ ฟูลมูนปาร์ต้ีท่ีเกาะพะงัน 
ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาวหรือกมัพชูา อุทยานประวติัศาสตสุ์โขทยัหรืออยธุยา วดัท่ีมีช่ือเสียง เช่น 
วดัพระแกว้ และเยีย่มชมพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ พระนคร ตามล าดบั 

ดา้นนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุโอกาสท่ีจะไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือภูกระดึง มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ท่องเท่ียวผจญภัย เช่น ข่ีขา้งหรือล่องแก่ง ตลาดนัดจตุจักรหรือประตูน ้ า  อุทยาน
ประวติัศาสตสุ์โขทยัหรืออยธุยา สวนสนุกดรีมเวิลด ์ฟลูมนูปาร์ต้ีท่ีเกาะพะงนั สักการะเทพฮินดูใน
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สถานท่ีมี ช่ือ เสียง แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี ว ัดท่ี มี ช่ือ เสียง เช่น  ว ัดพระแก้ว ซ้ือของท่ี
หา้งสรรพสินคา้ ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาวหรือกมัพชูา และ เยีย่มชมพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ พระนคร 
ตามล าดบั 

จึงอาจกล่าวไดว้่า ความน่าจะเป็นในการไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวสาม
กลุ่มอายุแตกต่างกัน กล่าวคือ นักท่องเท่ียวกลุ่มวยัรุ่นและวยัท างานต้องการไปเยือนสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีสามารถซ้ือของไดแ้ละน่าต่ืนเตน้ แปลกใหม่ แต่นักท่องเท่ียวสูงอายุตอ้งการไปเยือน
สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

5.1.4  อภิปรายการวิเคราะห์องค์ประกอบของแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัและปัจจยัดึง (Factor 
Analysis)  

เพ่ือใหเ้ห็นภาพชดัเจนยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัจะอภิปรายแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัและดา้นปัจจยัดึง
จากผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยั (factor analysis) ดงัต่อไปน้ี 

5.1.4.1  แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกั จ  าแนกตามกลุ่มศาสนา 
พบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มศาสนาฮินดู มีปัจจยัดา้นแรงจูงใจในดา้นการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ

และความมีหนา้มีตา มากท่ีสุด ดา้นนกัท่องเท่ียวกลุ่มศาสนาอิสลาม มีปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการหา
ประสบการณ์และเรียนรู้ความแตกต่างทางวฒันธรรม และนกัท่องเท่ียวกลุ่มศาสนาพุทธ มีแรงจูงใจ
ในการแสวงหาประสบการณ์ใหม่และการเรียนรู้ส่ิงแปลกใหม่ เมื่อเปรียบเทียบจากกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเท่ียวทั้งสามกลุ่มศาสนา พบว่า ทั้งสามกลุ่มศาสนาไดใ้หค้วามส าคญัต่อแรงจูงใจดา้นปัจจยั
ผลกัท่ีส าคญัท่ีสุด ใกลเ้คียงกนั ตามทฤษฎีขั้นบนัไดแห่งการเดินทาง (Travel Career Ladder) ของ 
Pearce และคณะ (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555) ในขั้นท่ี 4 คือความตอ้งการความภาคภูมิใจ
และการพฒันาตนเอง เช่น ความตอ้งการท่ีจะพฒันาทกัษะของตนเอง ความตอ้งการเรียนรู้ ความ
อยากรู้อยากเห็น 

ในส่วนความส าคญัของแรงจูงใจด้านปัจจยัผลกัล  าดบัท่ี 2 พบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่ม
ศาสนาฮินดู มีปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการพกัผ่อนในต่างประเทศในท่ีท่ีไม่เคยไป ดา้นนักท่องเท่ียว
กลุ่มศาสนาอิสลาม มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ให้รางวลัตวัเอง และซ้ือของ และนักท่องเท่ียว
กลุ่มศาสนาพุทธ มีแรงจูงใจในการพกัผอ่นต่างประเทศในท่ีท่ีไม่เคยไปในต่างแดน เมื่อเปรียบเทียบ
จากกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวทั้งสามกลุ่มศาสนา พบว่า ทั้งสามกลุ่มศาสนาไดใ้ห้ความส าคญัต่อ
แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัในล าดบัท่ี 2 แตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวกลุ่มศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ 
มีปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีใกลเ้คียงกนั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีขั้นบนัไดแห่งการเดินทาง (Travel Career 
Ladder)ของ Pearce และคณะ (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555) ในขั้นท่ี 1 คือความตอ้งการ
ทางดา้นร่างกาย เช่น การผอ่นคลาย แต่นกัท่องเท่ียวกลุ่มศาสนาอิสลามมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ส่ิง
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ใหม่ ให้รางวลัตวัเอง และซ้ือของ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีขั้นบนัไดแห่งการเดินทาง (Travel Career 
Ladder) ของ Pearce และคณะ (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555) ในขั้นท่ี 4 คือความตอ้งการ
ความภาคภูมิใจและการพฒันาตนเอง ได้แก่ ความต้องการท่ีจะพฒันาทักษะของตนเอง ความ
ตอ้งการเรียนรู้  

ปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีความส าคญัในล าดบัท่ี 3 ส าหรับชาวฮินดูคือความตอ้งการสภานภาพ
ทางสงัคมซ่ึงรวมถึงการซ้ือของ ในส่วนของชาวอิสลามตอ้งการการท่องเท่ียวต่างประเทศท่ียงัไม่
เคยไป ส่วนชาวพุทธตอ้งการให้รางวลักบัตนเองและหลีกหนีความจ าเจ  ดังนั้น อาจกล่าวไดว้่า 
นักท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท้ั้ ง 3 กลุ่มศาสนามีแรงจูงใจปัจจัยผลกัท่ีไม่ต่างกันมากนัก นั่นก็คือ 
ตอ้งการมากกว่าแค่การพกัผ่อนทางร่างกายให้หายจากความเหน็ดเหน่ือย แต่ทั้ง 3 กลุ่มศาสนา
ตอ้งการประโยชน์ในดา้นการเรียนรู้วฒันธรรม การเห็นส่ิงแปลกใหม่ และการพฒันาตนเอง 

ในส่วนของแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัท่ีส าคญัน้อยท่ีสุดส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มศาสนา
ฮินดู คือ แรงจูงใจปัจจยัผลกัในการท่องเท่ียวยามราตรีและแหล่งบนัเทิง ส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่ม
ศาสนาอิสลาม มีแรงจูงใจในการกระชบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว ส่วนนักท่องเท่ียวกลุ่มศาสนา
พุทธ มีแรงจูงใจในการสร้างความสมัพนัธภาพกบัคนในทอ้งถ่ิน เมื่อเปรียบเทียบจากกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเท่ียวทั้งสามกลุ่มศาสนา พบว่า ทั้งสามกลุ่มศาสนาไดใ้หค้วามส าคญัต่อแรงจูงใจดา้นปัจจยั
ผลกัท่ีส าคญันอ้ยท่ีสุดแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวกลุ่มศาสนาฮินดู มีแรงจูงใจในการท่องเท่ียวยาม
ราตรีและแหล่งบนัเทิง แต่นกัท่องเท่ียวกลุ่มศาสนาอิสลามและพุทธ มีแรงจูงใจในการท่องเท่ียวเพื่อ
กระชบัความสมัพนัธใ์นครอบครัว 

5.1.4.2  แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกั จ  าแนกตามกลุ่มอาย ุ
พบว่า นักท่องเท่ียวทั้ งสามกลุ่ม  มีปัจจัยด้านแรงจูงใจในด้านประสบการณ์การ

ท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่มากท่ีสุด จึงกล่าวไดว้่า ทั้งสามกลุ่มอายุไดใ้ห้ความส าคญัต่อแรงจูงใจดา้น
ปัจจยัผลกัท่ีส าคญัท่ีสุด ไม่ต่างกนั ตามทฤษฎีขั้นบนัไดแห่งการเดินทาง (Travel Career Ladder) 
ของ Pearce และคณะ (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555) ในขั้นท่ี 4 คือความตอ้งการความ
ภาคภูมิใจและการพฒันาตนเอง เช่น ความตอ้งการท่ีจะพฒันาทกัษะของตนเอง ความตอ้งการเรียนรู้ 
ความอยากรู้อยากเห็น 

ในส่วนความส าคญัของแรงจูงใจด้านปัจจยัผลกัล  าดับท่ี 2 พบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่ม
วยัรุ่น มีปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการกระชับความสัมพนัธ์ในครอบครัว ดา้นนักท่องเท่ียวกลุ่มวยั
ท างานและวยัสูงอายุ มีแรงจูงใจในการหลีกหนีความจ าเจ  เมื่อเปรียบเทียบจากกลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวทั้งสามกลุ่มอาย ุพบว่า ทั้งสามกลุ่มอายไุดใ้หค้วามส าคญัต่อแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัใน
ล าดบัท่ี 2 แตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวกลุ่มวยัรุ่น มีปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการกระชบัความสมัพนัธ์
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ในครอบครัวท่ี สอดคลอ้งกบัทฤษฎีขั้นบนัไดแห่งการเดินทาง (Travel Career Ladder) ของ Pearce 
และคณะ (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555) ในขั้นท่ี 3 คือความตอ้งการสร้างสัมพนัธภาพ เช่น
ความตอ้งการท่ีจะมีเพื่อน มีคนรู้จกัรู้ใจ แต่นกัท่องเท่ียววยัท างานและวยัสูงอายุ มีแรงจูงใจในการ
หลีกหนความจ าเจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีขั้นบนัไดแห่งการเดินทาง (Travel Career Ladder) ของ 
Pearce และคณะ (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555) ในขั้นท่ี 1 คือความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 
เช่น การผอ่นคลาย  

ปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีความส าคญัในล าดบัท่ี 3 ส าหรับวยัรุ่นคือหลีกหนีความจ าเจ ในส่วน
ของวัยท างานต้องการกระชับความสัมพนธ์ในครอบครัว ส่วนวัยสูงอายุต้องการท่องเท่ียว
ต่างประเทศท่ีไม่เคยไป ดงันั้น อาจกล่าวไดว้่า นักท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท้ั้ง 3 กลุ่มอายุ มีแรงจูงใจ
ปัจจยัผลกัท่ีไม่ต่างกนัมากนกั นัน่ก็คือ ตอ้งการมากกว่าแค่การพกัผอ่นทางร่างกายใหห้ายจากความ
เหน็ดเหน่ือย แต่ทั้ง 3 กลุ่มอายุตอ้งการประโยชน์ในดา้นการเรียนรู้วฒันธรรม การเห็นส่ิงแปลก
ใหม่ และรวมถึงการกระชบัความสมัพนัธใ์นครอบครัว 

5.1.4.3  แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึง จ  าแนกตามกลุ่มศาสนา 
พบว่า นกัท่องเท่ียวกลุ่มศาสนาฮินดู มีปัจจยัแรงจูงใจดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็น

เอกลกัษณ์มากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยัแรงจูงใจดา้นราคาและบรรยากาศชนบท ดา้นแหล่งท่องเท่ียว
ยามราตรี ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเล ดา้นมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว และปัจจยัดา้นราคา 
ตามล าดบั  

นักท่องเท่ียวกลุ่มศาสนาอิสลาม มีปัจจยัแรงจูงใจด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ดา้น
สถานท่ีตากอากาศชายทะเล ดา้นการท าวีซ่าง่ายและซ้ือของ ปัจจยัดา้นราคาสินคา้และความแตกต่าง
ของแหล่งท่องเท่ียว ด้านมาตรฐานโรงแรมและอาหาร และด้านความสวยงามของทิวทัศน์ 
ตามล าดบั 

และนักท่องเท่ียวกลุ่มศาสนาพุทธ มีปัจจยัแรงจูงใจดา้นค่าใชจ่้ายในการเดินทางและ
ปัจจัยทางดา้นวฒันธรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นแหล่งท่องเท่ียวยามราตรี ดา้นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ดา้นมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นสถานท่ีตากอากาศชายทะเล ดา้น
บรรยากาศใหม่และราคาอาหาร และดา้นวิถีชีวิตชนบทและมาตรฐานโรงแรม 

เมื่อเปรียบเทียบจากกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวทั้งสามกลุ่มศาสนา พบว่า ทั้งสามกลุ่ม
ศาสนาไดใ้หค้วามส าคญัต่อแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงแตกต่างกนั กล่าวคือ นักท่องเท่ียวกลุ่มศาสนา
ฮินดู ใหค้วามส าคญัในดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ 
Dann (อา้งถึงในเลิศพร ภาระสกุล, 2555) ว่า นกัท่องเท่ียวถกูกระตุน้ (motivated) ดว้ยความตอ้งการ
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ท่ีจะไดรั้บประสบการณ์ท่ีมีความแตกต่างออกไปจากประสบการณ์ท่ีสามารถหาไดใ้นประเทศหรือ
ในบ้านเมืองของเขา แต่นักท่องเท่ียวกลุ่มศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธให้ความส าคญัในดา้น
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Dann (อา้งถึงใน
เลิศพร ภาระสกุล, 2555) ว่า จุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวท าหน้าท่ีดึงดูด (pull) ในลกัษณะของ
การตอบสนองต่อแรงจูงใจซ่ึงเป็นปัจจยัผลกั (push) แนวคิดน้ีจึงเป็นการจ าแนกแรง 2 แรงท่ีมีความ
แตกต่างกนัระหว่างความปรารถนาหรือความตอ้งการ (desire) ในตวัของนักท่องเท่ียวท่ีเป็นปัจจยั
ผลกั กบัอีกดา้นหน่ึงคือความดึงดูดใจน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว (attraction) หรือจุดหมายปลาย
ทางการท่องเท่ียว (destination) ซ่ึงเป็นปัจจยัดึง 

และอาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยดึงท่ีประเทศไทยมีต่อนักท่องเท่ียวจากเอเชียใต้ทุกกลุ่ม
ศาสนา ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ดา้นราคาค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว ดา้น
บรรยากาศชนบท ด้านวฒันธรรม ดา้นวิถีชีวิตชนบท ดา้นแหล่งท่องเท่ียวยามราตรี ดา้นสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางทะเล ดา้นราคา และดา้นมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวและโรงแรม 

5.1.4.4 แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึง จ  าแนกตามกลุ่มอายุ 
พบว่า กลุ่มวยัรุ่น มีแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงดา้นความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียวมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเลและวดั ดา้น

อาหารและโรงแรม  ซ่ึงด้านบรรยากาศทางการท่องเท่ียว ด้านค่าใชจ่้ายสมเหตุสมผล และดา้น

สถานท่ีท่องเท่ียวยามราตรี ตามล าดบั 

กลุ่มวยัท างาน มีแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงต่อปัจจยัดา้นมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

รองลงมาคือดา้นค่าใชจ่้ายสมเหตุสมผล ดา้นความแตกต่างทางวฒันธรรม ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว

ยามราตรี ดา้นสถานท่ีตากอากาศชายทะเล และดา้น ความโดดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียว ตามล าดบั 

และกลุ่มวยัสูงอายุมีแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงต่อปัจจัยด้านความโดดเด่นของสถานท่ี
ท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นสถานท่ีตากอากาศชายทะเล  ดา้นมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว 
ดา้นมาตรฐานโรงแรมและวดั ดา้นอาหารอินเดียและสถานท่ีท่องเท่ียวยามราตรี ดา้นความโดดเด่น
ของสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นความหลากหลายทางวฒันธรรม และดา้นค่าใชจ่้ายสมเหตุสมผลและ
ความปลอดภยั ตามล าดบั 

เม่ือเปรียบเทียบจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวทั้งสามกลุ่มอายุ พบว่า ทั้ งสามกลุ่ม
ศาสนาไดใ้ห้ความส าคญัต่อแรงจูงใจดา้นปัจจยัไม่ต่างกนั กล่าวคือ นักท่องเท่ียวทั้งสามกลุ่ม ให้
ความส าคญัในดา้นความน่าสนใจ มาตรฐานและความโดดเด่นของแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีของ Dann (อา้งถึงในเลิศพร ภาระสกุล, 2555) ว่า จุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวท าหน้าท่ี
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ดึงดูด (pull) ในลกัษณะของการตอบสนองต่อแรงจูงใจซ่ึงเป็นปัจจยัผลกั (push) แนวคิดน้ีจึงเป็น
การจ าแนกแรง 2 แรงท่ีมีความแตกต่างกนัระหว่างความปรารถนาหรือความตอ้งการ (desire) ในตวั
ของนักท่องเท่ียวท่ีเป็นปัจจยัผลกั กับอีกดา้นหน่ึงคือความดึงดูดใจน่าสนใจของแหล่งท่อง เท่ียว 
(attraction) หรือจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียว (destination) ซ่ึงเป็นปัจจยัดึง 

ทั้งน้ี อาจกล่าวไดว้่า ปัจจยัดึงท่ีประเทศไทยมีต่อนักท่องเท่ียวจากเอเชียใตทุ้กกลุ่มอาย ุ
ไดแ้ก่ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ทะเลและวดั ดา้นอาหารและโรงแรม  ดา้นบรรยากาศทางการท่องเท่ียว ดา้นค่าใชจ่้ายสมเหตุสมผล  
ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวยามราตรี ดา้นความแตกต่างทางวฒันธรรม ดา้นสถานท่ีตากอากาศชายทะเล 
ดา้นความโดดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นอาหารอินเดีย และดา้นความปลอดภยั 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

5.2.1  ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
การวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้

เดินทางมาประเทศไทย เพื่อใหก้ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว
ประเภทน าเท่ียว และนักการตลาดด้านการท่องเท่ียว ได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ีของ
นกัท่องเท่ียว เพื่อจะไดม้ีแนวทางในการพฒันากลยทุธใ์นการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวประเทศ
ไทย ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งตอ้งการขอนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใตด้ว้ย ซ่ึงผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 

1. การศึกษาองคป์ระกอบของแรงจงูใจดา้นปัจจยัผลกั พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียใตมี้
แรงจูงใจด้านปัจจัยผลกัด้านการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆและความมีหน้ามีตามากท่ีสุด ซ่ึงการท่องท่ียว 
แห่งประเทศไทย ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวประเภทน าเท่ียว และนกัการตลาดดา้นการท่องเท่ียว 
ควรพฒันาส่งเสริมการประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทย ให้สอดคลอ้งกบั
แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียใต ้เพื่อท่ีจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียวชาว
เอเชียใตเ้ดินทางเขา้มาท่องเท่ียวมากข้ึน เช่น การโฆษณาผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ  

2. การศึกษาองค์ประกอบของแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึง พบว่า นักท่องเท่ียวศาสนาฮินดู  
มีความสนใจในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์มากท่ีสุด ซ่ึงการท่องท่ียวแห่งประเทศไทย  
ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวประเภทน าเท่ียว และนกัการตลาดดา้นการท่องเท่ียว ควรส่งเสริมการ
ท าการตลาดในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นของประเทศไทยในดา้นอ่ืนๆ 
นอกจาก ฟูลมูนปาร์ต้ี เพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมากข้ึน เช่น การสร้างภาพลกัษณ์
ทางดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบกีฬา เช่น การมาเล่นกอลฟ์ในสนามท่ีเคยจดัการแข่งขนัระดบั
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โลก หรือกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบผจญภยั เช่น การปีนผาและโรยตวัจากหนา้ผาสูง หรือกิจกรรม
การท่องเท่ียวดา้นสุขภาพ เช่น การมาท าสปา ขดัผวิกาย การเรียนหลกัสูตรท าอาหารไทย เป็นตน้ 

3.  การศึกษาองคป์ระกอบของแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึง พบว่า นกัท่องเท่ียวศาสนาอิสลาม
และพุทธมีความสนใจในดา้นค่าใชจ่้ายในการเดินทางและปัจจยัทางดา้นวัฒนธรรม ซ่ึงการท่องท่ี
ยวแห่งประเทศไทย ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวประเภทน าเท่ียว และนักการตลาดด้านการ
ท่องเท่ียว ควรท าส่งเสริมการท าการตลาดในดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีมีค่าใชจ่้ายไม่สูง
มากเพ่ือเป็นการดึงดูดนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมากข้ึน 

5.2.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ท าใหเ้ห็นช่องว่างของงานวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับ

การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว

ชาวเอเชียใตใ้นการเดินทางมาประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้น หากการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษา
แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวเอเชียในภูมิภาคอ่ืนๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบกันว่า 
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียในแต่ละภูมิภาค มีความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร เพื่อน าผล
มาประกอบการด าเนินกลยทุธส่์งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยต่อไป 

2. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  หากมีการวิจยั
คร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) กบันกัท่องเท่ียวซ่ึงจะท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีครบถว้นมาก
ยิง่ข้ึน  
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Dhurakij Pundit University 

A survey of South Asian tourists’ travel motivations and behaviors 
in visiting Thailand 

 This questionnaire is a part of a research project, which is a part of the thesis for a Master 
degree in Tourism Management at the Department of Hotel and Tourism, Dhurakij Pundit 
University. The aim of this questionnaire is to examine the motivation factors that motivate you to 
choose Thailand as a destination. The information you provide will be treated as confidential and 
be used for academic purposes only. Your kind co-operation in completing this questionnaire is 
highly appreciated. 
 

1. The travel to Thailand will satisfy my needs and desires of …  
(Please read the statements below, to what extent do you agree or disagree with 
them? Please tick in the box.)  

Dimensions of motivation 
Strongly 

agree  
Agree 

Neutral 
/undecided 

Disagre
e  

Strongly 
disagree 

Escaping from  daily 
routines in my country           
Rewarding myself           
Fulfilling my dream of 
travelling overseas            
Opportunity to gain 
knowledge or learn about 
new things           
Visiting places that I have 
never been to 

          
Visiting places that my 
friends have never been to 
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Rest and relaxation           
Learning about  different 
culture           
Getting to know Thai 
people           
Shopping           
Spending the time with my 
loved  one or family 
members 

     Visiting famous places           
Showing off my social 
status           
To talk about the 
experience with others back 
home           
Enjoying night life and 
entertainment           

 
     2. To what extent do you think the destination attributes in Thailand listed 

below are important or less important to motivate you to choose Thailand as a 
destination?  

Pull factors 
Most 

important 
Important 

averag
e 

unimportant 
Not at all 
important 

Being a safe destination to 
travel around           

Historical attractions           

Beauty of landscape           
Easy to get a VISA  

          

DPU



104 

 

Standard and choices of  
hotels 

     Shopping opportunities 
     Reasonable food prices 
     Availability of Indian 

cuisine       

Exotic atmosphere           

Beaches and seaside resorts 
     Reasonable prices of 

commodities 
     Hygiene standard           

Interesting rural life style           

Unique temples 
     Unique events eg. Full 

moon party at Pa-Ngan 
Island           
Varieties of cultural 
attractions           
Varieties and choices of 
foods 

     Reasonable travel costs to 
travel around           
Theme parks e.g. Dream 
World      

Friendliness of local people 
     Street foods and open-air 

restaurants 
     Night life and entertainment           
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3. please indicate the likeliness of your visiting the following attractions  
 

Attraction 
Most 
likely 

likely 
Not 
sure 

Unlikely 
Will not 

visit 
National parks e.g. Khoa 
Yai, Phu Kradueng           
Sukhothai Historical Park / 
Ayutthaya Historical Park           
Famous temples e.g. 
Emerald Buddha Temple            
Beach resorts e.g. Phuket, 
Pattaya, Samui Island 

     Floating Markets           
Countryside in the north  
e.g. Chiang Kan district in 
Loey Province, Pai district 
in Mae Hongson Province           
Cultural provinces e.g. 
Chiang Mai           
Diving at Similan or Koh 
Tao 

     Paying homage to Hindu 
Gods at famous shrines 

     Visiting national museums 
e.g. Bangkok National 
Museum           

Shopping at department 
stores            
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Adventure activities e.g. 
Elephant trekking, rafting  

     Shopping in markets e.g. JJ 
Market, Pratunam Market             
Full Moon Party at Pa-Ngan 
Island           
Theme Parks e.g. Dream 
World       
Nightlife and entertainment, 
pubs, bars 

     Visiting Thailand’s 
neighboring countries like 
Laos or Cambodia           

 

General Information 
Please tick in the box 
 

1. Gender 
(  ) 1. Male     (  ) 2. Female 

2. Country of residence 
(  ) 1. India     (  ) 2. Bangladesh  
(  ) 3. Pakistan     (  ) 4. Sri Lanka 
(  ) 5. Nepal     (  ) 6. Other countries in South Asia  

         (Please Specific) ..........................  

3. Age 
(  ) 1. 24 years old and under   (  ) 2. 25 - 34 years old 
(  ) 3. 35 - 44 years old    (  ) 4. 45 - 54 years old 
(  ) 5. 55 years old and over 
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4. Highest educational background 
(  ) 1. High School or now  studying in university  
(  ) 2. Bachelor Degree 
(  ) 3. Higher than Bachelor Degree 

5. Occupation 
(  ) 1. Student in a university, not working, housewife or unemployed 
(  ) 2. Farmers including rice farmer, sheep farmer and farm owner and other farm workers 
(  ) 3. Skilled and semi-skilled workers e.g. brick-layer, carpenter, manual-worker, beauticians 
,typist , mechanic etc. 
(  ) 4. Office and managerial workers, bank clerk, clerical worker, IT and other self-employed 
workers 
(  ) 5. Professional  e.g. physician, engineer, architect, dentist, lawyer, business consultant, 
computer programmer, university lecturer and other professionals 

6. Salary 
(  ) 1. under 30,000 rupee    (  ) 2. 30,001-50,000 rupee  
(  ) 3. 50,001-70,000 rupee   (  ) 4. 70,001-90,000 rupee 
(  ) 5. 90,001-110,000 rupee   (  ) 6. Over 110,000 rupee   

7. How many times have you been  to Thailand?  
(  ) 1. First time     (  ) 2. Second time 
(  ) 3. Third time and over     

8. What’s the nature of your trip? 
(  ) 1. I travel independently.  (  ) 2. I travel with a tour group (packaged tour) 
(  ) 3. Both 

9. Who’s your travel companion? 
(  ) 1. I travel alone     (  ) 2. I travel with my family  

 (with spouse with/without children)          
(  ) 3. I travel with my family and other relatives      (  ) 4. I travel with friends or 
colleagues  
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ประวตัผิู้เขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล    นายศิริชยั กาญจโนภาส 
ประวติัการศึกษา พ.ศ. 2551 จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี ศิลปศาสตร์

บณัฑิต (ภาษาองักฤษ) คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีโครงการเพื่อสงัคม  
     ฝ่ายโครงการเพื่อสงัคม  
     บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
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