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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ี  มี จุดประสงค์การวิจัยเพื่อ ศึกษาปัจจัยผลักดัน  ปัจจัยดึงดูด และ
กระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาว
ยุโรป และศึกษาอิทธิพลของปัจจยัผลักดันและปัจจยัดึงดูดท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใน
ขั้นตอนพฤติกรรมหลงัการซ้ือของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยโุรป กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัท่องเท่ียววยั
สูงอายุชาวยโุรปท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย โดยใชว้ธีิการเก็บแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจยั และการวิเคราะห์เส้นทาง ซ่ึงสามารถสรุปผล
การวเิคราะห์ได ้ดงัน้ี  

ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 50-54 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักวิชาชีพเฉพาะด้าน เดินทางมาท่องเท่ียว
ประเทศไทยพร้อมกบัครอบครัว โดยจดัการทุกอย่างด้วยตนเองมากท่ีสุด มีรายได้ต่อปีระหว่าง 
45,000–55,000 ยูโร ใช้เวลาพ านกัในประเทศไทยมากท่ีสุด 16-30 วนั โดยปัจจยัดึงดูดในการเลือก
เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย คือ ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว และ
ดา้นวฒันธรรมและประเพณี ตามล าดบั ส่วนปัจจยัผลกัดนั คือ ดา้นการเดินทางเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกาย ดา้นการเดินทางเพื่อศึกษาเรียนรู้และเติมเต็มความตอ้งการของตน และ
ดา้นการเดินทางเพื่อเขา้สังคม ตามล าดบั โดยมีความส าคญัในภาพรวมทั้งสองปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย พบวา่ ขั้นตอนพฤติกรรม
หลงัการซ้ือ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ จุดประสงค์หลกัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว และ
วธีิการคน้หาขอ้มูล ตามล าดบั  

ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรป 
พบวา่ ปัจจยัผลกัดนัดา้นการเดินทางเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย มีความส าคญัมาก
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ท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการเดินทางเพื่อเขา้สังคม และดา้นการเดินทางเพื่อศึกษาเรียนรู้และเติมเต็ม
ความต้องการของตน ตามล าดับ ส่วนปัจจัยดึงดูด พบว่า ปัจจัยด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว มี
ความส าคญัเป็นอนัดับหน่ึง รองลงมา คือ ด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว และด้านสถานท่ี
ท่องเท่ียว ตามล าดบั โดยพบวา่ปัจจยัผลกัดนัไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ในขณะท่ีปัจจยั
ดึงดูด มีผลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือ แสดงวา่ ปัจจยัดึงดูดจะเป็นตวัท าใหน้กัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาว
ยโุรป มีพฤติกรรมหลงัการซ้ือสูงข้ึน  

ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั ไดแ้ก่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการพฒันาปัจจยัดึงดูดใน
ดา้นต่างๆ ใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนักบัแหล่งท่องเท่ียวต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั หรือ
ใกล้เคียงกันได้ เพื่อให้เหมาะกับนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรป นอกจากน้ีควรมีการส่งเสริม
ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยให้ดียิ่งข้ึน อีกทั้งควรมีการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว
ประเทศไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน  

 
ค ำส ำคัญ:  ปัจจยัผลกัดนั ปัจจยัดึงดูด กระบวนการตดัสินใจ ผูสู้งอายุ 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to examine push and pull factors as well as the 
decision making process in choosing Thailand as a destination among elderly European tourists, 
and to explore the influence of push and pull factors affecting post purchase behavior of elderly 
European tourists. The samples were elderly European tourists who travel to Thailand. Data 
collection was done through the convenient sampling with 400 questionnaires. The statistics used 
to analyze data included Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, T-test, F-test 
Analysis, Factor Analysis, and Path Analysis. The results of the study were as follows:  

The study found that most elderly European tourists were males aged between 50-54 
years with bachelor degree. Most of them traveled to Thailand with their families and prepared 
everything by themselves. They had a yearly income between Euro 45,000 to 50,000 and stayed 
in Thailand for 16-30 days. The pull factors for choosing Thailand as a travel destination were 
tourism places, tourism attractions, and cultural and traditional respectively while the push factors 
were physical reason, learning new things, and fulfilling personal desires/social needs. The 
overall both factors were rated in the high level. For the decision-making process for choosing 
Thailand as a travel destination, it was found that post-purchase behavior was rated as the most 
important stage, followed by reason for travelling stage, and information search process, 
respectively.  

The study also revealed that the factors influencing post-purchase behavior of elderly 
European tourists were traveling for the physical need which was rated as the most important 
factor, followed by the social need and the need of learning as well as their need of self-
fulfillment. Meanwhile, the pull factor influencing post-purchase behavior of elderly European 
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tourists were tourist activity, tourism attractions and tourism places. In addition, the study found 
that push factor did not influence post-purchase behavior while the pull factor influence did 
influence post-purchase behavior; suggesting that the pull factors was a key variable affecting the 
post purchase behavior.  

Recommendations are made for relevant authorities to engage in the development of 
the pull factors in tourist places in Thailand in order to increase its potential to compete with other 
international destinations. Some tourist places should be more elderly-friendly facilities for the 
elderly European tourists. In addition, more efforts should be done in terms of promoting 
Thailand’s tourism image. 

 

Keyword:  Push Factor, Pull Factors, Decision Making Process, Elderly Person 
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กติติกรรมประกำศ 
 

วทิยานิพนธ์เล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาและความช่วยเหลือ
อยา่งดียิ่งจาก รองศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน แสงพิกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ความรู้และ
สละเวลาในการให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า และใหค้วามเอาใจใส่ดูแลในการติดตามความกา้วหนา้ของ
วทิยานิพนธ์ ตลอดจนตรวจทานแกไ้ขตั้งแต่เร่ิมตน้งานวิจยัจนกระทัง่วิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ซ่ึง
ผูว้จิยักราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

กราบขอบพระคุณคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย ์ดร.เลิศพร ภาระสกุล 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรีย ์เข็มทอง และผูช่้วยศาสตราจารยเ์ชียง เภาชิต ท่ีให้ความกรุณาช้ีแนะ
ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องของวทิยานิพนธ์ จนท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  

ขอขอบพระคุณนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอยา่งดี ถึงแมบ้างท่านจะเร่งรีบและมีเวลาจ ากดัแต่ก็เสียสละเวลาในการช่วยตอบ
แบบสอบถาม  

ขอบคุณเพื่อนสนิทแต่เยาวว์ยั คุณพจนีย ์เทพโพธ์ิพนัธ์ ในการเป็นเพื่อนลงเก็บขอ้มูล
ดว้ยเกือบทุกคร้ัง ขอบคุณคุณ วี ซิน โลว ์ในการช่วยตรวจทานแกไ้ขภาษาองักฤษ ขอบคุณเพื่อน ๆ 
ปริญญาโททุกคนท่ีคอยใหก้ าลงัใจเสมอ 

เหนืออ่ืนใดขอขอบพระคุณครอบครัวของผูว้ิจ ัยท่ีมอบความรัก ความเข้าใจ และ
ก าลงัใจ ตลอดจนใหก้ารสนบัสนุนในทุกๆ เร่ืองอยา่งดีท่ีสุดเสมอมา 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำกำรวจัิย 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ

ของโลก โดยเป็นท่ียอมรับกนัว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดเ้จริญเติบโตจนเป็นสินคา้หลกัใน

ระบบการคา้ระหวา่งประเทศ ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยมีการขยายตวัอยา่งมาก 

มีส่วนกระตุน้ให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงน าไปสู่การจา้งงานของโรงแรม รีสอร์ท ท่ีพกั 

ภตัตาคาร ร้านอาหาร สายการบิน รถเช่า การขนส่ง ตวัแทนการท่องเท่ียว บริษทัทวัร์ และร้าน

จ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก เป็นตน้ มีการกระจายรายได้ไปสู่ภาคท้องถ่ิน และมีการลงทุนในธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ืองมากมาย โดยในปี พ.ศ. 2558 มีจ  านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่ีประเทศไทยจ านวน 

29,881,091 คน ขยายตวัร้อยละ 20.44 เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา (ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว, 2559) จาก

การขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของนักท่องเท่ียวเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 

เอเชียใต ้ตะวนัออกกลาง และอเมริกา โดยภูมิภาคท่ีนกัท่องเท่ียวหดตวั ประกอบดว้ย ภูมิภาคยุโรป 

โอเชียเนีย และแอฟริกา ตามล าดบั โดยเป็นนกัท่องเท่ียวในเขตภูมิภาคยุโรป 5,629,122 คน คิดเป็น

ร้อยละ 18.84 ซ่ึงลดลงจากปีท่ีผ่านมา -8.65% การหดตวัของนกัท่องเท่ียวภูมิภาคยุโรป เป็นผลจาก

การลดลงอย่างต่อเน่ืองของนักท่องเท่ียวชาวรัสเซียลดลงคิดเป็นร้อยละ -44.97% เน่ืองจากรัสเซีย

ก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในประเทศอย่างรุนแรง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากกรณีความขดัแยง้

ระหว่างรัสเซียกบัยูเครน ส่งผลให้ชาติตะวนัตกด าเนินมาตรการคว  ่าบาตรทางเศรษฐกิจตลอดจน

ระบบการเงินความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน ท าให้ปริมาณเงินทุนไหลออกจากรัสเซียอยา่งต่อเน่ืองฉุด

ค่าเงินรูเบิลอ่อนตวัลงจาก 0.9 บาท เท่ากบั 1 รูเบิล เหลือ 0.5-0.6 บาท เท่ากบั 1 รูเบิล (ท่ีมา: กรุงเทพ

ธุรกิจ) และจากการจดัอนัดบัความสามารถดา้นการแข่งขนัและการท่องเท่ียวของ World Economic 

Forum (WEF) ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยอยู่ในอนัดับท่ี 35 จาก 141 ประเทศทัว่โลก (ท่ีมา: The 

Travel & Tourism Competitiveness Index 2015 Ranking Report, 2015) นอกจากนั้นประเทศไทย

ยงัเป็นประเทศท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติดา้นการท่องเท่ียวมากเป็นอนัดบั 3 ในภูมิภาคอาเซียน
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รองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ตามล าดบั เน่ืองจากสินคา้ท่องเท่ียวของไทยมีความโดดเด่น 

ทั้งในด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติและศิลปวฒันธรรม เอกลกัษณ์

ทางดา้นอาหารและการใหบ้ริการ และมาตรฐานในระดบัสากลของโรงแรมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

ในปี ค.ศ. 2015 ประชากรโลกมีจ านวนถึง 7.3 พนัลา้นคน โดย 60% ของประชากรทัว่

โลกทั้งหมด อาศยัอยู่ในทวีปเอเชีย จ านวน 4.4 พนัล้านคน 1 6% อยู่ในทวีปแอฟริกา จ านวน 1.2 

พนัลา้นคน 10% อยูใ่นทวีปยุโรป จ านวน 738 ลา้นคน 9% อยูใ่นทวีปละตินอเมริกา และแคริเบียน 

จ านวน 634 ล้านคน และประชากรส่วนท่ีเหลือ 5% อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ จ านวน 358 ลา้นคน 

และทวีปโอเชียเนีย จ านวน 39 ล้านคน (ท่ีมา: United Nations (UN) Department of Economic and 

Social Affairs Population Division, New York, 2015) 

 
ตำรำงที ่1.1 จ านวนประชากรของโลก ในปี ค.ศ. 2015 และแนวโน้มจ านวนประชากรโลก ในปี 
ค.ศ. 2030, 2050 และ 2100 
 

พืน้ทีห่ลัก 
จ ำนวนประชำกร (ล้ำนคน) 

ปี 2015 ปี 2030 ปี 2050 ปี 2100 

World 7349 8501 9725 11213 

Africa 1186 1679 2478 4387 

Asia 4393 4923 5267 4889 

Europe 738 734 707 646 

Latin American and the 

Caribbean 
634 721 784 721 

Northern America 358 396 433 500 

Oceania  39 47 57 71 

 
ทีม่ำ: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 

World Population Prospects: The 2015 Revision. New York: United Nations. 
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ในปี ค.ศ. 2015 ประชากรโลกทั้งหมด 7,349,472 ล้านคน เป็นเพศชาย 3,707,206 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.4 และเป็นเพศหญิง 3,642,266 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 โดยมีอายุน้อยกว่า 15 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 26 มีอายุระหว่าง 15-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 62 และมีอายุ 60 ปี หรือมากกว่า คิดเป็น

ร้อยละ 12 ตามล าดบั 

โดย 10 ประเทศท่ีมีประชากรสูงอายุมากท่ีสุดในโลก ในปี ค.ศ. 2015 ได้แก่ Japan, 

Germany, Martinique, Italy, Portugal, Greece, Bulgaria, Austria, China & Hong Kong SAR และ 

Spain  

จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรโลก ส่งผลให้ประชากรสูงอายุมี

สัดส่วนเพิ่มข้ึนตามล าดบั โดยในปี ค.ศ. 2015 มีประชากรวยัสูงอาย ุ60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 12.3 

และมีประชากรวยัสูงอายุ 80 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 1.7 จากจ านวนประชากรทัว่โลก 7,349 ลา้น

คน และมีแนวโน้มสัดส่วนประชากรวยัสูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ในปี ค.ศ. 2050 และ 2100 คิดเป็นร้อย

ละ 21.5 และ 28.3 ตามล าดบั และสัดส่วนประชากรวยัสูงอาย ุ80 ปีข้ึนไป ในปี ค.ศ. 2050 และ 2100 

คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ 8.4 ตามล าดบั แสดงในตารางท่ี 1.2  

 

ตำรำงที ่1.2 จ านวนประชากรของโลกแบ่งตามกลุ่มอายุ ในปี ค.ศ. 2015 และแนวโน้มจ านวน
ประชากรโลกแบ่งตามกลุ่มอาย ุในปี ค.ศ. 2050 และ 2100 
 
ค.ศ./พ.ศ. 2015/2558 2050/2593 2100/2643 

อำยุ (ปี) 0-14 
15-
59 

60+ 80+ 0-14 
15-
59 

60+ 80+ 0-14 
15-
59 

60+ 80+ 

จ ำนวน
ประชำกร 
(ร้อยละ) 

26.1 61.7 12.3 1.7 21.3 57.2 21.5 4.5 17.7 54.0 28.3 8.4 

 

ทีม่ำ: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 

World Population Prospects: The 2015 Revision. New York: United Nations. 
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ในปัจจุบนัประชากรของโลกมีช่วงอายุการท างานท่ีลดลง มีการเกษียณอายุการท างาน

เร็วกวา่ในอดีต ท าให้สามารถใช้เวลาในการเดินทางท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน โดยผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะ

ใชชี้วิตช่วงหลงัเกษียณอายุงานประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และเดินทางเพื่อการพกัผ่อน หรือเท่ียวชม

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ หรือเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม และจากข้อมูล

ดงักล่าว นกัท่องเท่ียวท่ีเกษียณอายทุ  างานแลว้จะมีสวสัดิการหรือเงินบ านาญท่ีรัฐบาลของตนจ่ายให้

เป็นรายเดือน อนัเป็นรายไดท่ี้มัน่คง นอกจากน้ียงัมีเงินเก็บสะสมส่วนตวั ซ่ึงท าใหน้กัท่องเท่ียวกลุ่ม

น้ีมีศกัยภาพในการใชจ่้ายสูง และสามารถเขา้พ  านกัระยะยาวได ้ 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย ตามท่ีรัฐบาลไดมี้นโยบายให้อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการน าเงินตราต่างประเทศเขา้มาเพื่อกระตุน้สภาพเศรษฐกิจของ

ไทย ซ่ึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไดด้ าเนินการจดัโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ

ส่งเสริมใหป้ระเทศไทย เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียว รวมถึงการขยายกลุ่มตลาดไปยงั

นักท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพในการเดินทางให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน โดยท่ีผ่านมา ททท. ได้มีการ

ส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเน่ือง ท าให้จ  านวนนักท่องเท่ียวมีอตัราการขยายตวัท่ีดีมาโดยตลอด 

สามารถเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาประเทศไทยไดม้ากข้ึนทุกปี แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือ

พิจารณาจากวนัพกัเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวทัว่โลกกลบัพบวา่ มีแนวโนม้ลดลง ในส่วนของประเทศ

ไทยพบวา่ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา จ านวนวนัพกัเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวลดลงโดยเฉล่ียร้อยละ 1.43 ต่อปี 

ท าให้รายไดท่ี้ไดรั้บจากการท่องเท่ียวไม่ไดเ้พิ่มข้ึนในสัดส่วนมากเท่าท่ีควร ททท. จึงพิจารณาเห็น

ว่าการขยายตลาดไปยงักลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีสามารถใช้เวลาในการพ านักนานวนั จะเป็นการเพิ่ม

ระยะเวลาและจ านวนเงินในการใชจ้่ายไดม้ากข้ึน ท าให้เกิดรายไดเ้ขา้สู่ประเทศเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 

อนัจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ ททท. ไดพ้ยายามส่งเสริมและ

พฒันาการท่องเท่ียวโดยเน้นกลุ่มผูเ้กษียณอายุการท างานแลว้และมีฐานะดีเพื่อท่ีกลุ่มนกัท่องเท่ียว

ดงักล่าวจะไม่เป็นปัญหาหรือภาระใหแ้ก่ประเทศไทย  

นอกจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัแลว้ ยงัมีตลาดใหม่ซ่ึงมีแนวโนม้

จะเป็นตลาดใหญ่อีกกลุ่มท่ีมีความส าคญัมากในอนาคต และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง คือ 

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากจ านวนประชากรท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ก็ยิ่งท า

ให้กลุ่มผู ้สูงอายุน้ี มีความน่าสนใจ โดยหลาย  ๆ  ประเทศได้มีการต่ืนตัว และสนใจในกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุนั้นจะมีพฤติกรรมท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจาก

นักท่องเท่ียวทัว่ไป โดยนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความพร้อมทางด้านการเงินและเวลา แต่อาจจะมี
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ปัญหาในเร่ืองของสุขภาพ เน่ืองจากสภาพทางดา้นร่างกายของผูสู้งอายท่ีุมีความเส่ือมตามระดบัอายุ

ท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้นจึงไม่เหมาะกบัรูปแบบการท่องเท่ียวแบบผจญภยั หรือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตอ้งอาศยั

การเดินเท้าระยะไกล แต่จะเหมาะกับรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพหรือการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมมากกว่า การท่ีจะสร้างความน่าสนใจ หรือเพิ่มแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี จึงมี

ความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม รวมถึงต้องพัฒนาระบบท่องเท่ียวให้ดีพร้อม เพื่อรองรับ

กลุ่มเป้าหมายดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความตอ้งการของปัจจยัดึงดูด ปัจจยัผลกัดนั 

และกระบวนการตดัสินใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวต่างประเทศ เพื่อหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง

สามารถน าผลการวิจัยท่ีได้น าไปใช้ในการวางแผน พัฒนา และส่งเสริมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรปใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน  

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกท าวจิยันกัท่องเท่ียวชาวยโุรป เน่ืองจากตลาดยุโรป เป็นตลาดท่ีมัน่คงและ

ต่อเน่ือง เป็นตลาด Cash Cow ของประเทศไทยกบัประเทศคู่แข่งในเอเชียดว้ยกนัแลว้ สถานภาพ

การแข่งขนัของประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็นผูน้ าเสมอส าหรับตลาดยโุรป  

จุดแข็งของประเทศไทยท่ีชาวยุโรปนิยมมาประเทศไทย คือ การท่ีประเทศไทยมีแหล่ง

ท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสวยงามทั้งฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังทะเลอนัดามนั โดยเฉพาะจงัหวดัชายฝ่ังทะเลอนั

ดามนั เช่น ภูเก็ต พงังา และกระบ่ี เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม ชาวยุโรปนิยมเดินทางมาประเทศ

ไทยช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงเวลาท่ีประเทศยุโรปมีอากาศหนาว จึงมกัถือ

โอกาสหนีความหนาวมายงัท่ีท่ีมีความอบอุ่น และชอบท่ีจะพกัผอ่นตามชายทะเล  

ประเทศยุโรปโดยรวมเป็นประเทศท่ีมีฐานะเศรษฐกิจมัน่คง ประชาชนมีความเป็นอยูดี่ 

มีสวสัดิการดี และมีวนัหยุดพกัผ่อนท่ีแน่นอน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัให้การเดินทางไปท่องเท่ียวมี

อยา่งต่อเน่ือง (สันติชยั เอ้ือจงประสิทธ์ิ, 2549, น. 38-39) 
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ตำรำงที ่1.3 จ านวนประชากรนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวประเทศไทย ในปี 
พ.ศ. 2555, 2554, 2553, 2552 และ 2551 
 

ปี 
พ.ศ. 

จ ำนวนประชำกรนักท่องเทีย่วชำวยุโรปทีเ่ดินทำงเข้ำมำ 

ท่องเทีย่วประเทศไทย 
จ ำนวนประชำกร 

ทั้งหมด 
จ ำนวนประชำกรทีม่ีอำยุ 

55 ปี ขึน้ไป 
ร้อยละ 

2555 5,454,494 803,639 14.73 
2554 4,933,434 701,548 14.22 
2553 4,329,583 735,700 16.99 
2552 3,920,013 697,362 17.79 
2551 3,862,379 705,981 18.28 

 

หมำยเหตุ. จ านวนนกัท่องเท่ียวไม่รวมคนไทยท่ีมีถ่ินท่ีอยูต่่างประเทศ 

ทีม่ำ: ส านักงานพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (ขอ้มูลอพัเดทล่าสุดถึงปี 

พ.ศ. 2555) 

 

ผู ้วิจัยได้เลือกท าการวิจัยในเร่ืองนักท่องเท่ียววยัสูงอายุ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ียงัมี

การศึกษาในการท าวิจยัไม่มากนกั โดยการวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัผลกัดนั 

ปัจจัยดึงดูด และกระบวนการตัดสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุ โดยผูว้ิจยัคาดหวงัวา่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้น

การท่องเท่ียว จะสามารถน าผลการวจิยัในคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

ท่องเท่ียวเพื่อเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวต่างประเทศกลุ่มน้ีได้ อีกทั้งยงั

สามารถน าไปวางแผนในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาว

ต่างประเทศใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน 
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1.2 วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ทางด้านประชากรศาสตร์กับปัจจยัผลักดันและดึงดูด รวมทั้ ง

กระบวนการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยุโรปในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศ

ไทย 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป 

 
1.3 ค ำถำมในกำรวจัิย 

1. ปัจจยัอะไรบา้งท่ีผลกัดนัและดึงดูดนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปในการเลือกเดินทางมา

ท่องเท่ียวประเทศไทย 

2. นักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปมีกระบวนการตดัสินใจอย่างไรในการเลือกเดินทางมา

ท่องเท่ียวประเทศไทย 

3. ด้านประชากรศาสตร์กับปัจจัยผลักดันและดึงดูด รวมทั้ งกระบวนการตัดสินใจของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งไร 

4. ปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป ระหวา่ง

ปัจจยัผลกัดนั และปัจจยัดึงดูด 

 
1.4 ขอบเขตกำรวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดมี้การก าหนดขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ 

1.1 ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) คือ ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะภายในท่ีตอ้งการ

อยากเดินทางท่องเท่ียวประกอบไปดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1.1.1 ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physical Needs) 

1.1.2 ความตอ้งการเพื่อใหโ้อกาสในการเขา้สังคม (Social Needs)  
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1.1.3 ความตอ้งการท่ีจะศึกษาเรียนรู้วฒันธรรม ชนชาติ และการด ารงชีวิตท่ีแตกต่าง

ไปจากถ่ินท่ีอยูอ่าศยัเดิม (Culture Needs)  

1.1.4 ค ว าม ต้อ งก ารค ว าม ภ าค ภู มิ ใ จ ท่ี ได้ เดิ น ท างไป ยังส ถ าน ท่ี ต่ าง  ๆ 

(Esteem/Prestige Needs)  

1.1.5 ความตอ้งการพบเจอส่ิงใหม่ ๆ สถานท่ีใหม่ ๆ (Novelty Needs)  

นอกจากปัจจยัผลกัดนัท่ีเป็นสาเหตุท่ีจุดชนวนความตอ้งการในการเดินทางท่องเท่ียว

แลว้ อีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีส่วนในการเดินทางท่องเท่ียวไดแ้ก่  

1.2 ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) คือ ปัจจัยท่ีเกิดจากสภาวะภายนอกท่ีดึงดูดให้เกิดการ

ท่องเท่ียว โดยข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ ท่ีจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทาง

ไปท่องเท่ียว ได้แก่  ท รัพยากรการท่องเท่ียว (Tourism Resource) ความปลอดภัย (Security) 

โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ส่ิงอ านวยความสะดวก (Facilities) และภาพลกัษณ์ (Image) เป็น

ตน้ 

นอกจากปัจจยัภายในและปัจจยัดึงดูด ท่ีมีส่วนท าให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียว ก่อนท่ีจะ

มีการเดินทางท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวจะตอ้งมีกระบวนการตดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียว ดงัน้ี 

1.3 กระบวนการตดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียวมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

1.3.1 การรับรู้ปัญหา (problem or need recognition) 

1.3.2 การคน้หาขอ้มูล (information search)  

1.3.3 การประเมินผลทางเลือก (evaluation of alternatives) 

1.3.4 การตดัสินใจซ้ือ (purchase decision) 

1.3.5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (post purchase behavior)  

2. ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดมี้การก าหนดขอบเขตดา้นประชากร คือ 

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป ท่ีมีอาย ุ50 ปี ข้ึนไป  

3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดมี้การก าหนดขอบเขตดา้นพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูล

แบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

1.5 สมมุติฐำนกำรวจัิย 

1. นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปมีปัจจยัผลกัดนัในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศ

ไทยแตกต่างกนั  
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2. นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปมีปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย

แตกต่างกนั 

3. นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปมีกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว

ประเทศไทยแตกต่างกนั  

4. ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุ

ชาวยโุรป แตกต่างกนั 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปในการเลือก

เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย  

2. ท าให้ทราบถึงกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป 

3. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาว

ยโุรป  

4. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากงานวิจัยไปใช้ในการวางแผน พัฒนาและส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว ทั้งในส่วนของภาครัฐบาล และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.7 กำรนิยำมค ำศัพท์เฉพำะ  

ปัจจัยผลักดัน หมายถึง ปัจจยัท่ีเกิดจากความตอ้งการส่วนบุคคล หรือจากตวัผูเ้ดินทาง

เองท่ีกระตุน้ ให้เกิดอุปสงค์การเดินทาง ความตอ้งการท่องเท่ียวซ ้ าของนักท่องเท่ียว คือ ความพึง

พอใจ และประสบการณ์/ความประทบัใจในการท่องเท่ียวคร้ังล่าสุดนั้นเอง  

ปัจจัยดึงดูด หมายถึง ปัจจยัท่ีดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ไปยงัแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ ดว้ย

วิธีการใดวิธีการหน่ึง เพื่อช่วยให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจไดง่้ายข้ึนในการเลือกจุดหมายปลายทางใน

การท่องเท่ียว  

กระบวนกำรตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการของการเลือกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็น

การเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยใช้การประเมินท่ีเช่ือถือได ้ท าการประเมินเชิงเปรียบเทียบและเลือกอยา่งมี

เหตุผล ซ่ึงมีทั้ งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา (problem or need recognition) การค้นหา
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ขอ้มูล (information search) การประเมินผลทางเลือก (evaluation of alternatives) การตดัสินใจซ้ือ 

(purchase decision) และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (post purchase behavior)  

ผู้สูงอำยุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป 

 DPU



 

 

บทที ่2 

วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัและกระบวนการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป” จ าเป็นตอ้งทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีหวัขอ้ดงัน้ี  

2.1 การท่องเท่ียวในประเทศไทย 
2.2 ตลาดนกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ
2.3 สถานการณ์การท่องเท่ียว 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ  
2.6 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

2.1 การท่องเที่ยวในประเทศไทย  

การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัและกระบวนการตดัสินใจในการเลือก

เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรป ดังนั้ นจึงมีการทบทวน

วรรณกรรมเร่ืองแรก โดยเร่ิมตน้ท่ีการท่องเท่ียวในประเทศไทย เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับ

งานวจิยัในคร้ังน้ี และจะกล่าวถึงหวัขอ้อ่ืน ๆ ในล าดบัต่อไป  

ประเทศไทยมีความได้เปรียบและมีจุดแข็งหลายด้านเม่ือเทียบกบัประเทศต่าง ๆ ใน

ภูมิภาคอาเซียน พิจารณาได้จากขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมท่ีจัดท าโดยสถาบัน

นานาชาติเพื่อพฒันาด้านการจดัการ (International Institute for Management Development: IMD) 

ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 10 เม่ือเทียบกบัประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก และเป็นอนัดบัท่ี 3 ในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นรองเฉพาะประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย 

โดยทางดา้นการท่องเท่ียว พบวา่ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บ

การยอมรับไปทั่วโลก โดยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าประเทศไทยได้รับรางวลัด้านการ
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ท่องเท่ียว Grand Travel Award Stockholm ประจ าปี  พ.ศ. 2554 สาขาประเทศท่องเท่ียวท่ีได้รับ

ความนิยมสูงสุด (Best Tourist Country) และเป็นปีท่ี 9 ท่ีประเทศไทยไดรั้บรางวลัดงักล่าวติดต่อกนั 

นอกจากน้ีส านักข่าว กรมประชาสัมพนัธ์ (National News Bureau of Thailand: NNT) พบว่า ดชันี

จุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวยอดนิยมในเอเชียแปซิฟิก ท่ีจดัท าข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยมาสเตอร์

การ์ด ปรากฏว่า กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดในภูมิภาคในปี พ.ศ. 

2558 ก รุง เทพมหานครมีนักท่ อง เท่ี ยวม าเยือน เกิน  20 ล้ านคน เป็นค ร้ังแรก  นอกจาก

กรุงเทพมหานครแล้ว ย ังมีอีก 2 เมืองของไทยท่ีติดอันดับ 1 ใน 10 ของเมืองยอดนิยมของ

นกัท่องเท่ียวในเอเชียแปซิฟิก โดยจงัหวดัภูเก็ตอยูใ่นอนัดบั 5 และเมืองพทัยาอยูใ่นอนัดบั 8 ซ่ึงทั้ง

กรุงเทพมหานคร ภูเก็ตและพทัยา มีอตัราการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวต่างประเทศร้อยละ 10 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัเม่ือปี พ.ศ. 2557 ส าหรับเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ไดแ้ก่ สิงคโปร์ 

กรุงโตเกียวของญ่ีปุ่นเป็นอนัดบั 3 และกรุงกวัลาลมัเปอร์ของมาเลเซียอยู่ในอนัดบั 4 อีกทั้งท าเล

ท่ีตั้ งประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านยุทธศาสตร์การคมนาคมอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเทศไทยมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงไดเ้ปรียบการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ จากแหล่ง

ท าเลท่ีตั้งในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงแหล่งท าเลท่ีตั้งในโครงการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ในอนุ ภู มิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) ซ่ึ งท าให้ประเทศไทยเป็น

ศูนยก์ลางในการคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนไดไ้ม่ยากนกั (ท่ีมา: ASEAN Economic Community: 

AEC, 2555) นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัมีศกัยภาพท่ีจะเป็นศูนยก์ลางทางการบินและคมนาคมทาง

บกท่ีจะเช่ือมประเทศคาบสมุทรอินโดจีนและเช่ือมโยงเอเชียเหนือโดยเฉพาะจีนกบัเอเชียตะวนัตก

โดยเฉพาะอินเดียเขา้ดว้ยกนัหลีกเล่ียงปัญหาดงักล่าว 

ซ่ึงประเทศไทยมีจุดแขง็ (Strength) ทางการท่องเท่ียวดงัน้ี  

1. รัฐบาลใหค้วามส าคญักบัการท่องเท่ียว 

2. ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และความมีอธัยาศยัไมตรีของคนไทย เป็น

จุดแขง็ท่ีส าคญัของประเทศไทย 

3. การลงทุนภาคบริการของภาคเอกชนไทยอยูใ่นระดบัสูง มีความหลากหลายในสินคา้และ

บริการท่องเท่ียว 

4. มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียว 

5. ประเทศไทยมีประสบการณ์ดา้นการตลาดต่างประเทศมากกวา่ประเทศก าลงัพฒันาอ่ืน 
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6. ประเทศไทยเป็นจุดศูนยก์ลางของภูมิภาคแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นประตูสู่ประเทศ

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 

7. จุดดึงดูดใจท่ีเป็นเอกลกัษณ์และนวตักรรมดา้นการบริการใหม่ ๆ เช่น มวยไทย สปา การ

ให้บริการด้านสุขภาพ ความงาม เป็นตน้ (ท่ีมา: Association of Thai Tourism Marketing: ATTM, 

2555)  

นอกจากน้ี ความมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีของคนไทย มีน ้ าใจไมตรี และการให้บริการแบบ

เสมือนเป็นคนในครอบครัว ซ่ึงเป็นจุดท่ีดึงดูดให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว

ประเทศไทย ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะไม่ค่อยไดรั้บจากประเทศไหน อีกทั้งค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวท่ีไม่

สูง ท าใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกคุม้ค่าในการมาท่องเท่ียวประเทศไทย  

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (2556, น. 17-20) 

ไดก้ล่าวถึง ศกัยภาพในการท่องเท่ียวของประเทศไทยท่ีเป็นส่ิงดึงดูดใจ (Attractions) นกัท่องเท่ียว

ไดเ้ป็นอยา่งดี จึงท าให้การท่องเท่ียวของประเทศไทยขยายตวัและเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว สามารถ

น ารายได้เข้ามาสู่ประเทศเพิ่มมากข้ึนทุกปี โดยประเทศไทยตั้งอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสม คือ อยู่ใน

บริเวณท่ีสะดวกต่อการเดินทางมาเยือนของนักท่องเท่ียวจากประเทศแถบยุโรป เอเชียตะวนัออก 

แปซิฟิกและออสเตรเลีย เปรียบเสมือนประตู (Gateway) ไปสู่ประเทศแถบอินโดจีนและเอเชียอ่ืน ๆ 

มีสินคา้และบริการดา้นการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย และความมีอธัยาศยัไมตรีและความเป็นเจา้บา้น

ท่ีดีของคนไทย โดยประเทศไทยมีศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวสูงหลายด้านด้วยกัน ท่ีได้รับการ

ยอมรับจากทัว่โลก ไดแ้ก่  

1. ดา้นการเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม ประเทศไทยไดรั้บการยอมรับวา่มีศกัยภาพดา้นการ

ท่องเท่ียวสูงกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวถึง 5 ดา้น คือ แหล่งท่องเท่ียว

ดา้นประวติัศาสตร์ กิจกรรมทางวฒันธรรม อธัยาศยัไมตรี อาหาร และชีวิตยามราตรี แต่อย่างไรก็

ตาม เม่ือเปรียบเทียบศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวกบัหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิก โดยพิจารณาจาก

ศกัยภาพใน 3 ด้านหลักคือ ความดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว การบริหารจัดการของรัฐ และ

ประสิทธิภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ปรากฏวา่ไทยอยูใ่นล าดบัท่ี 3 ในบรรดาประเทศ

ท่ีมีศกัยภาพรวมด้านการท่องเท่ียวสูงสุด 5 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก โดยเรียงตามล าดับการมี

ศกัยภาพจากสูงไปหาต ่า ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น ไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ตามล าดบั  

2. ดา้นการเป็นแหล่งจ าหน่ายของท่ีระลึก ในขณะเดียวกนั ผลการส ารวจยงัไดร้ะบุอีกวา่ใน

เร่ืองของความนิยมดา้นการเป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกนั้น ประเทศไทยไดรั้บความนิยม
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เป็นอนัดบั 3 รองลงมาจากประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง ส่วนในดา้นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

ทางทะเล และการผจญภยันั้น ประเทศไทยมีศกัยภาพเป็นล าดบัท่ี 2 รองจากประเทศออสเตรเลีย

เท่านั้น ส่วนในดา้นการบริการของธุรกิจท่องเท่ียวผลปรากฏว่าไทยเป็นผูน้ าใน 2 ประเภท (จาก

ทั้งหมด 8 ประเภท) ไดแ้ก่ การตอ้นรับ และความคุม้ค่าดา้นการท่องเท่ียว โดยท่ีประเทศท่ีมีศกัยภาพ

สูงสุด 3 ประเทศแรก คือ ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ตามล าดบั  

3. ดา้นการเป็นประตูสู่เอเชีย เอเชียอาคเนย ์กลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น ้ าโขง กลุ่มอินโดจีน เน่ืองจาก

ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดท่ีเป็นชุมทางเดินทางระหว่างเอเชีย ยุโรป แอฟริกาและออสเตรเลีย และ

ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผูเ้ปิดประตูสู่อินโดจีน ตามดว้ยสิงคโปร์และฮ่องกง  

4. ดา้นโอกาสในการเปิดตลาดใหม่ ๆ ประเทศไทยมีโอกาสท่ีจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งดี

ในอนาคต ทั้งน้ีตลาดท่ีจะสามารถสร้างรายได้จ  านวนมหาศาลแก่ประเทศไทยได้ คือ ตลาดการ

จดัการประชุม การจดัน าเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั และแสดงนิทรรศการ หรือท่ีเรียกวา่ MICE (Meeting, 

Incentive, conference, Exhibition) นัน่เอง ซ่ึงท าใหเ้กิดรายไดต่้อหวัสูงมาก  

อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสังเกตว่าประเทศไทยเองก็ก าลงัให้ความสนใจตลาดผูสู้งอาย ุ

(Grey Market) เป็นพิเศษ เน่ืองจากมีจ านวนนักท่องเท่ียวสูงวยันิยมเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน

เมืองไทยแต่ละปีเป็นจ านวนมาก เช่น ตลาดญ่ีปุ่น ไตห้วนั และสิงคโปร์ เป็นตน้ เพราะนกัท่องเท่ียว

สูงวยัเหล่าน้ีพบว่า ค่าใช้จ่ายระหว่างท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นจ านวนเงินท่ีต ่ากว่าค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนในประเทศของตนเอง นอกจากน้ีประเทศไทยยงัเป็นท่ีนิยมของตลาดนกัท่องเท่ียวท่ีใส่ใจใน

เร่ืองสุขภาพเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย  

5. ดา้นการเป็นเมืองยอดนิยมของโลก ในปี พ.ศ. 2539 ประเทศไทยไดรั้บเลือกใหเ้ป็นหน่ึงใน

ยอดเมืองนิยมของโลก 25 เมือง ซ่ึงเป็นผลมาจากการส ารวจความนิยมจากนักท่องเท่ียวจ านวน 7 

แสนคนทัว่โลกท่ีใชบ้ตัรเครดิตอเมริกนัเอก็เพรส (American Express Credit Card)  

ประเทศไทยมีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวมากมาย ซ่ึงเป็น

จุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและเลือกท่ีจะมาเยอืน 

โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว และมีการแบ่ง

ประเภทของแหล่งท่องเท่ียว ดงัน้ี  

ฉนัทชั วรรณถนอม (2552, น. 65-67) กล่าววา่ ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวหรือแหล่ง

ท่องเท่ียว หมายถึง สถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรม และวฒันธรรมประเพณีท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงอารย

ธรรมทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะเด่น และสามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาเยีย่มชม 
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ส่ิงดึงดูดใจหรือทรัพยากรท่องเท่ียวในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะทัว่ไป คือ 

1. ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งอากาศ

และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น ้ าตก ภูเขา ทะเล ป่าไม ้เขตรักษาพนัธ์ุสัตว ์อุทยานฯ ฯลฯ ทรัพยากร

การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ี

มนุษยส์ร้างข้ึน คือ เป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่ตอ้งสูญเสียตน้ทุนในการผลิต แต่ทรัพยากรทั้งสองลกัษณะ

ต่างก็ตอ้งมีตน้ทุนในการดูแลรักษาเหมือนกนั คุณภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติจะตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาในรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน การวางแผนการท่องเท่ียว 

รวมทั้งการวางมาตรฐานการดูแลรักษาทรัพยากรดงักล่าวจึงเป็นส่ิงจ าเป็น เน่ืองจากกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวสามารถส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นส่ิงเปราะบาง

ได ้ 

ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดความตอ้งการพื้นฐาน

ของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เช่น ผูค้นท่ีอยู่ในพื้นท่ีหุบเขาท่ีมีอากาศหนาว ย่อมไม่มีโอกาสท่ีจะได้

สัมผสัอากาศท่ีอบอุ่น หรือไดเ้ห็นชายทะเล โดยเฉพาะชาวยโุรปพวกเขาจึงนิยมเดินทางไปยงัแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีเป็นเมืองตามชายหาด ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติมีอิทธิพลอยา่งมากต่อ

การดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริสุทธ์ิ ภูมิอากาศ และอุณหภูมิ ภูมิ

ประเทศ สัณฐานทางธรณีวิทยา รุกขชาติ พืชพนัธ์ุต่าง ๆ ของทอ้งถ่ิน สัตวป่์าหรือสัตวใ์นทอ้งถ่ิน 

ทอ้งน ้ า หาดทราย ความงามของธรรมชาติ น ้ าด่ืมบริสุทธ์ิ น ้ าพุร้อน ฯลฯ การผสมผสานกนัของ

ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถสร้างสภาพแวดล้อมท่ีน่าสนใจ เช่น ภูมิอากาศท่ีแตกต่างกัน

ภายในประเทศ มีผลท าใหน้กัท่องเท่ียวมีโอกาสเลือกสถานท่ีท่ีตนสนใจ เช่น ไปสัมผสัอากาศหนาว

เยน็ของป่าเขาทางภาคเหนือ หรือไปสัมผสัแสงแดดอนัอบอุ่นบริเวณหาดทราย ชายทะเลทางภาคใต ้

เป็นตน้ ภูมิอากาศจึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และช่วยสร้างความตอ้งการหรืออุปสงค ์(Demand) 

ทางการท่องเท่ียวได้ และหากพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้ น  ๆ มีบรรยากาศหรือภูมิอากาศท่ีจะท าให้

นักท่องเท่ียวสามารถท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น เล่นกอล์ฟ ข่ีม้า ตกปลา ล่าสัตว ์

แล่นเรือใบ หรือกิจกรรมทางน ้ าอ่ืน ๆ การศึกษาธรรมชาติ ความช่ืนชมในศิลปะการวาดภาพ หรือ

การถ่ายภาพ เหล่าน้ีก็จะยิ่งท าใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บบรรยากาศเพื่อการพกัผอ่นไดม้ากยิง่ข้ึน แต่หาก

พื้นท่ีใดมีความสวยงามทางธรรมชาติเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ แลว้ยงัมีความหลากหลายในดา้นอ่ืนเขา้มา

เสริมอีก ก็จะยิง่ดึงดูดความสนใจไดท้วคูีณมากข้ึน ดงันั้นการท่ีจะรักษาสถานภาพของอุปสงคห์รือ
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ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเอาไวใ้ห้นานท่ีสุด ก็ตอ้งมีการวางแผนอยา่งเหมาะสมและตอ้งมีการ

บ ารุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั  

2. ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ไดแ้ก่ ทรัพยากรการท่องเท่ียวดา้นประวติัศาสตร์ 

วฒันธรรมสังคม เทศกาลงานประเพณี และทรัพยากรการท่องเท่ียวดา้นกิจกรรมความบนัเทิงและ

เพลิดเพลิน 

2.1 ทรัพยากรการท่องเท่ียวดา้นประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ วฒันธรรม วิถีชีวิต หรือเหตุการณ์ท่ี

สืบสานกนัมาตั้งแต่อดีต โดยส่วนใหญ่การน าเสนอประวติัศาสตร์ในรูปของทรัพยากรการท่องเท่ียว

จะอยูใ่นรูปของโบราณสถานโบราณวตัถุ และสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัส่ิงเหล่าน้ี คือ 

2.1.1 สงคราม เช่น ก าแพงเบอร์ลินท่ีกั้นระหว่างเบอร์ลินตะวนัออกและเบอร์ลิน

ตะวนัตก ในเยอรมนี และสะพานขา้มแม่น ้าแคว จ. กาญจนบุรี เป็นตน้ 

2.1.2 โบราณสถานศาสนา เช่น บุโรพุทธโท ในอินโดนีเซีย พุทธคยา ในอินเดีย นคร

วดั นครธม ในกมัพูชา เป็นตน้ 

2.1.3 บุคคลส าคญัหรือสถานท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลส าคญั เช่น บา้นวลิเล่ียม เช็คสเปียร์ 

ในองักฤษ อนุสาวรียท์า้วสุรนารี จ.นครราชสีมา เป็นตน้ 

2.1.4 ชนชั้นการปกครอง (รัฐบาลหรือพระมหากษัตริย์) เช่น อาคารรัฐสภาของ

สหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตนั ดี ซี พระราชวงับคัก้ิงแฮม ในองักฤษ พระราชวงับางปะอิน ใน

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นตน้ 

2.2 ทรัพยากรการท่องเท่ียวด้านศิลปวฒันธรรมและสังคม เทศกาลงานประเพณี แต่ละ

ประเทศต่างก็มีวฒันธรรมและวิถีชีวิตทางสังคมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้ งท่ีเป็นรูปธรรม ท่ี

แสดงออกทางดา้นลกัษณะความเป็นอยูข่องผูค้น ภาษา เทศกาล ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ศิลป

หตักรรม การแต่งกาย การละเล่นและการบนัเทิงต่าง ๆ สภาพบา้นเรือน ฯลฯ และท่ีเป็นนามธรรม 

ท่ีแสดงออกทางดา้นความคิด ความเช่ือ ทศันคติ ภูมิปัญญาชาวบา้น ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีคือทรัพยากร

การท่องเท่ียวทั้งส้ิน เน่ืองจากสามารถตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นส่ิงท่ีแปลกแตกต่างของ

นกัท่องเท่ียวได ้ 

ทรัพยากรการท่องเท่ียวดา้นวฒันธรรมและสังคม เทศกาลงานประเพณียงัหมายรวมถึง 

“อธัยาศยัไมตรีและการตอ้นรับ” ของผูค้นในทอ้งถ่ินดว้ย ทั้งน้ีหากนักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกว่า

ไม่ได้รับการตอ้นรับจากคนในทอ้งถ่ินแล้ว ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ หรือทิวทศัน์ใด ๆ ก็ไม่
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สามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียวอยู่ในพื้นท่ีนั้ นต่อไป การแสดงออกซ่ึงการต้อนรับนักท่องเท่ียว

สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ ตวัอย่าง การกล่าวค าทกัทายสวสัดีของคนไทยท่ีน ามาใช้จนประสบ

ความส าเร็จ นอกจากน้ีอธัยาศยัไมตรี การต้อนรับของผูค้นในท้องถ่ิน ก็นับเป็นทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวหลักท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นยิ้มสยาม หรือความเอ้ืออาทรในการช่วยเหลือ

นกัท่องเท่ียว ท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศไดเ้ป็นจ านวนมาก ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียว

ท่ีเคยมาประเทศไทยแลว้กลบัมาเยอืนซ ้ าอีก  

2.3 ทรัพยากรการท่องเท่ียวดา้นกิจกรรมความบนัเทิงและความเพลิดเพลิน ทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวประเภทน้ี หมายถึง สถานท่ีหรือกิจกรรมท่ีสร้างความบนัเทิงและความเพลิดเพลินให้แก่

นักท่องเท่ียวทุกประเภท อาทิ สวนสาธารณะ สวนสนุก แหล่งบนัเทิงยามค ่าคืน โรงละคร โรง

ภาพยนตร์ ตลาดน ้ า เป็นตน้ สถานท่ีเหล่าน้ีส่วนใหญ่ตอ้งใช้เงินทุนในการสร้างสูง โดยส่วนใหญ่

เป็นการลงทุนของภาคเอกชน มีเพียงส่วนน้อย เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว ์ท่ีเป็นการลงทุนของ

ภาครัฐ ตวัอย่างของทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทน้ี เช่น ดีสนียเ์วิลด์ สวนสยาม สยามโอเช่ียน

เวลิด ์ซาฟารีเวลิด ์สวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว สวนสัตวดุ์สิต ภูเก็ตแฟนตาซี การแสดงโชวทิ์ฟฟานี ฯลฯ  

จากการส ารวจของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2540 ซ่ึงเป็นการประเมิน

ทรัพยากรการท่องเท่ียวเบ้ืองตน้ สามารถสรุปจ านวนแหล่งท่องเท่ืยวทั้งหมดของประเทศไทยไวไ้ด ้

2,637 แห่ง เป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ จ  านวน 1,200 แห่ง ประเภทประวติัศาสตร์ 

โบราณวตัถุสถานและศาสนา จ านวน 1,040 แห่ง และประเภทศิลปวฒันธรรม จ านวน 397 แห่ง 

และต่อมาได้ส ารวจแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มเติมข้ึนอีก 220 แห่ง รวมเป็น 2,857 แห่ง ซ่ึงอยู่ในการ

ควบคุมดูแลรับผดิชอบของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่  

เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวหรือทรัพยากรการท่องเท่ียว เป็นตวัก าหนดส าคญัท่ีจะท าให้

นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว ดงันั้นการบ ารุงรักษาและพฒันาใหอ้ยูใ่นสภาพและคุณภาพท่ีดี

อยู่เสมอ จะช่วยขยายระยะเวลาของวงจรชีวิตของแหล่งท่องเท่ียวในแต่ละแห่งให้สามารถใช้

ประโยชน์ในระยะยาวต่อไปได ้จากการส ารวจสภาพแหล่งท่องเท่ียวในประเทศของ ททท. เม่ือปี 

พ.ศ. 2540 ไดพ้บวา่มีแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งในหลายจงัหวดั ก าลงัตกอยูใ่นสภาพเส่ือมโทรมและ

หลายแห่งอยูใ่นสภาวะวิกฤติ สาเหตุส าคญัก็คือ การหยอ่นประสิทธิภาพในการบริหารขององคก์รท่ี

มีอ านาจควบคุมดูแลพื้นท่ีหรือสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว หรือในบางกรณีไม่สามารถหาเจา้ภาพ

เขา้มาด าเนินการแก้ไขปัญหา เน่ืองจากมีอ านาจตามกฎหมายทบัซ้อนอยู่ในพื้นท่ีเดียวกนั หรือมี

ปัญหาดา้นการประสานงาน และปัญหาดา้นงบประมาณเพื่อการอนุรักษแ์ละพฒันา 
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ปัญหาของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผลท าให้คุณค่าและความนิยมลดลง ส่วนใหญ่เป็นปัญหา

ทางดา้นกายภาพ เช่น อาคารส่ิงปลูกสร้างแออดัและท าลายทศันียภาพและสภาพแวดลอ้ม การใช้

ประโยชน์ในท่ีดินเพื่อการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่เหมาะสม โครงสร้างพื้นฐานท่ี

เอ้ือต่อการเดินทาง เช่น ระบบการคมนาคมขนส่งเพื่อเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไม่สมบูรณ์ มีปัญหาดา้น

มลพิษ ทั้งน ้า อากาศ เสียงและกล่ิน รวมทั้งขยะและส่ิงปฏิกูล เป็นตน้  

ฉันทชั วรรณถนอม (2552, น. 178-180) ได้แบ่งทรัพยากรการท่องเท่ียวของประเทศ

ไทยในภาพรวม ออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ส่วนท่ีเป็นธรรมชาติ 2) ส่วนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนรวมถึงทาง

โบราณคดี ดงัน้ี 

1. ทรัพยากรการท่องเท่ียวในส่วนท่ีเป็นธรรมชาติของประเทศไทย อาจจ าแนกออกเป็น 6 

ประเภท ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีในความดูแลของกรมป่าไม ้ไดแ้ก่ 

1.1 อุทยานแห่งชาติ (National Park) เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งสงวน

และคุม้ครองสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์ดา้นการคน้ควา้ วิจยั นนัทนาการ 

และการท่องเท่ียว (คณะวนศาสตร์, 2530) โดยกรมป่าไมป้ระกาศจดัตั้งอุทยานแห่งชาติในประเทศ

ไปแล้วทั้งส้ิน 81 แห่ง เป็นอุทยานแห่งชาติทางบก 63 แห่ง และเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล 18 

แห่ง ส่วนพื้นท่ีท่ีอยูร่ะหวา่งการเตรียมการประกาศจดัตั้งมีไม่นอ้ยกวา่ 40 แห่ง อุทยานแห่งชาติทาง

บก มีอาทิ เขาใหญ่ ภูกระดึง ภูหลวง และแม่วงก์ ส าหรับอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีอาทิ หมู่เกาะ

สุรินทร์ หมู่เกาะอ่างทอง และอ่าวพงังา 

1.2 วนอุทยาน (Forest Park) เป็นพื้นท่ีนนัทนาการท่ีมีขนาดเล็กและมีความโดดเด่นน้อย

กว่าอุทยานแห่งชาติ หากแต่ยงัคงมีความส าคญัในแง่ของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับ

ประชาชนในทอ้งถ่ิน ปัจจุบนัประเทศไทยมีวนอุทยานในประเทศไทยทั้งส้ิน 46 แห่ง กระจายอยูท่ ัว่

ทุกภาคของประเทศ วนอุทยานทั้งหมดอยูใ่นความดูแลของกรมป่าไม ้โดยบางส่วนอยูใ่นสังกดัของ

ส านกังานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และบางส่วนอยู่ภายใตก้ารดูแลของกรมป่าไมเ้ขต ตวัอยา่ง 

เช่น วนอุทยานน ้าตกโตนไทร จงัหวดัภูเก็ต 

1.3 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า (Wildlife Sanctuary) ตามพระราชบัญญัติ คือ พื้นท่ี ซ่ึงถูก

ก าหนดให้สงวนและรักษาไวใ้ห้ปลอดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยท่ี์อาจไปรบกวนถ่ินท่ีอยูอ่าศยั

และการด ารงชีวิตของสัตวป่์า รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ดว้ย แต่เน่ืองจากพื้นท่ีเขตรักษา

พนัธ์ุสัตว์ป่าหลายแห่งมีองค์ประกอบของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความโดดเด่นและมีคุณค่า

ทางดา้นนนัทนาการสูง กรมป่าไมซ่ึ้งเป็นหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ จึงอนุโลมใหป้ระชาชนเขา้ไป
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พกัผอ่นหาความรู้ในพื้นท่ีได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจุบนัประเทศไทยมี

เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทั้งส้ิน 37 แห่ง เช่น หว้ยขาแขง้ เป็นตน้  

1.4 เขตห้ามล่าสัตวป่์า (Non-Hunting Area) เป็นพื้นท่ีท่ีรัฐบาลประกาศข้ึนเพื่อคุม้ครอง

สัตวป่์าบางชนิดท่ีก าหนด แต่ไม่หวงห้ามการใช้พื้นท่ีเพื่อกิจกรรมอ่ืน ๆ (คณะวนศาสตร์, 2530) 

ปัจจุบนักรมป่าไมป้ระกาศหา้มล่าสัตวไ์ปแลว้ 49 แห่ง  

1.5 สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Garden) เป็นสถานท่ีท่ีมีการจดัรวบรวมพนัธ์ุไมช้นิด

ต่าง ๆ ท่ีมีคุณค่ามาปลูกไวเ้ป็นล าดับตามหมวดหมู่และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจยัและเผยแพร่

ขยายพันธ์ุให้แก่ประชาชน โดยปกติมักมีการจัดตกแต่งพื้นท่ีเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของ

ประชาชนควบคู่ไปดว้ย สวนพฤกษศาสตร์จึงจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติอีกประเภทหน่ึง

ของประเทศ ปัจจุบนักรมป่าไมจ้ดัให้มีสวนพฤกษศาสตร์ทั้งส้ิน 13 แห่ง ซ่ึงกระจายอยูท่ ัว่ทุกภาค 

เช่น สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้  

1.6 สวนรุกขชาติ (Aboretum) เป็นพื้นท่ีธรรมชาติแต่มีขนาดเล็กกว่าสวนพฤกษศาสตร์ 

สร้างข้ึนเพื่อรวบรวมพนัธ์ุไมต่้าง ๆ โดยเฉพาะไมย้นืตน้ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและไมด้อกท่ีอยูใ่น

ทอ้งถ่ิน แต่ไม่ไดมี้การปลูกเป็นหมวดหมู่อยา่งสวนพฤกษศาสตร์ ปกติมกัมีการตกแต่งบริเวณและ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปพกัผ่อนหย่อนใจและศึกษาพนัธ์ุไมใ้นพื้นท่ีได ้กรมป่าไมจ้ดัสร้าง

สวนรุกขชาติในทุกภาคของประเทศ รวม 44 แห่ง เช่น สวนรุกขชาติถ ้าจอมพล จงัหวดัราชบุรี สวน

รุกขชาติสมเด็จพระป่ินเกลา้ฯ เขาหินร้อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นตน้  

นอกจากพื้นท่ีนนัทนาการทั้ง 6 ประเภทแลว้ ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติยงั

รวมไปถึงพื้นท่ีตน้น ้ า พื้นท่ีชายหาด ชายฝ่ัง เกาะแก่ง และอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดรั้บการประกาศเป็นพื้นท่ี

อนุรักษต์ามกฎหมายอีกจ านวนมาก 

2. ทรัพยากรการท่องเท่ียวในส่วนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนรวมถึงร่องรอยหลกัฐานทางโบราณคดี  

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงในโลกท่ีอุดมไปดว้ยทรัพยากรการท่องเท่ียวในลกัษณะน้ี 

แต่ทรัพยากรการท่องเท่ียวในส่วนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนรวมถึงร่องรอยของส่ิงมีชีวิตในยุคต่าง ๆ น้ี 

ไม่ไดมี้เฉพาะส่ิงท่ีเกิดจากน ้ ามือของมนุษยแ์บบปัจจุบนัเท่านั้น แต่ยงัครอบคลุมไปถึงร่องรอยและ

ส่ิงซ่ึงเกิดจากมนุษยใ์นยคุก่อนประวติัศาสตร์ดว้ย หรืออีกนยัหน่ึงก็คือ รวมถึงร่อยรอยและหลกัฐาน

ทางโบราณคดีทั้งในยุคก่อนประวติัศาสตร์และยุคประวติัศาสตร์ ทรัพยากรการท่องเท่ียวน้ีมีทั้งท่ี

เป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยโ์บราณ ชุมชนโบราณ ศาสนสถาน โบราณวตัถุ โบราณสถาน ก าแพงเมือง 

คูเมือง เหมืองแร่ ศิลปวฒันธรรม งานประเพณี วิถีชีวิต/ความเป็นอยู่ (เช่น หมู่บา้นชาวเขา สภาพ
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ชีวิตในชนบท) ศูนยว์ฒันธรรม สินคา้และหตัถกรรมพื้นเมือง เป็นตน้ บางส่วนอยูใ่นความดูแลของ

กรมศิลปากร บางส่วนกระจายอยูใ่นพื้นท่ีอนุรักษแ์ละอยูใ่นความดูแลของกรมป่าไมแ้ละหน่วยงาน

อ่ืน ๆ ของรัฐ และท่ีน่าสนใจคือจะมีบางส่วนอยู่ในพื้นท่ีของชุมชนชาวบ้าน หรือของเอกชน

ประเด็นหลงัน้ีภาครัฐตอ้งเขา้ไปแนะน าก ากบัดูแล มิเช่นนั้นมรดกท่ีทรงคุณค่าของชาติอาจสูญหาย

ถูกท าลายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ได ้

ประเทศไทยเป็นดินแดนท่ีเต็มไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมไปทัว่โลก 

โดยแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยมีทั้งแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 

สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม หรือแมแ้ต่สถานท่ีเท่ียวกลางคืนส าหรับนักท่องเท่ียวราตรี

ทั้ งหลาย อีกทั้ งประเทศไทยยงัได้รับการคัดเลือกจากนิตยสารและนักเดินทางทั่วโลกให้เป็น

จุดหมายปลายทางยอดนิยมในการเดินทางมาท่องเท่ียว  

โดยสถานท่ีท่องเท่ียวของไทยนั้นไดก้ระจายอยูต่ามภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ โดยแบ่ง

ตามภูมิภาคการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยใช้หลกัเกณฑ์ได้ 2 รูปแบบ แบบแรกแบ่งตามเกณฑ์

รัฐศาสตร์หรือการปกครอง จะแบ่งได ้4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต ้แต่หากจะแบ่งตามภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียวเชิงลึกจะแบ่งไดเ้ป็น 6 ภาค คือ เพิ่มภาค

ตะวนัตก และภาคตะวนัออก (ตะวนัออกเฉียงใต้) เข้าไปด้วย แหล่งท่องเท่ียวในเมืองไทยมี

หลากหลาย ตั้งแต่แหล่งท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา แหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าไปเยอืน  

นิศา ชชักุล (2557, น. 92) กล่าวถึง ประเทศไทยวา่มีทรัพยากรท่ีหลากหลายเช่นเดียวกบั

ประเทศอ่ืน ๆ แต่ทรัพยากรหลกัท่ีประเทศไทยใช้เป็นจุดขายมาโดยตลอดมีอยู่ 2 อย่าง คือ แหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ดงัน้ี  

1. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวส าหรับเยี่ยมชม 

(Sight-seeing) และพกัผอ่น (Holiday Destination)  

2. แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ส่วนใหญ่น าเสนอแหล่งโบราณสถานส าหรับเยี่ยมชมอยา่ง

เดียว แต่ยงัขาดการน าเสนอภาพรวมของวฒันธรรม (Living Culture) ท่ียงัคงมีอยูใ่นปัจจุบนั 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2549, น. 2) กล่าววา่ แหล่งท่องเท่ียวหรือทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีถือ

วา่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการเดินทางท่องเท่ียวของมนุษย ์ซ่ึงความหมายของแหล่งท่องเท่ียวได้

มีนักวิชาการให้ความหมายไวอ้ย่างหลากหลาย พอสรุปได้ว่าแหล่งท่องเท่ียวหรือทรัพยากร

ท่องเท่ียวหมายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึนทั้ งท่ีอยู่ลักษณะท่ีเป็น
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รูปธรรมสามารถสัมผสัได้ และอยู่ในลักษณะท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถสัมผสัได้ ซ่ึงมนุษย์

สามารถน ามาใชเ้พื่อเป็นสินคา้ทางการท่องเท่ียวในการดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมชม อีก

ทั้งยงัเป็นมรดกท่ีทรงคุณค่าของประเทศดว้ย  

แหล่งท่องเท่ียวมีความส าคญัโดยเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียว ถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการท่องเท่ียวท่ีจะดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้

มาท่องเท่ียวสถานท่ีนั้ น อีกทั้ งเป็นอุปทานทางการท่องเท่ียวท่ีจะสนองความต้องการของ

นกัท่องเท่ียวอนัเป็นอุปสงคท์างการท่องเท่ียว หากไม่มีแหล่งท่องเท่ียวก็จะไม่มีนกัท่องเท่ียวเกิดข้ึน 

เม่ือไม่มีนกัท่องเท่ียวก็ไม่มีการท่องเท่ียวเกิดข้ึน  

พรสวรรค์ มโนพฒันะ (2553, น. 8) กล่าวว่า ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Tourist 

Attractions) หมายถึง ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีดึงดูดความสนใจให้ผูค้นมาเท่ียวหรือเยี่ยมชม 

องคป์ระกอบของทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพควรมีลกัษณะดงัน้ี คือ  

1. ความน่าสนใจและดึงดูดใจ (Attractions) เช่น มีความงามตามธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ 

เทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ ท่ีส าคญั  

2. การเข้าถึงง่าย (Accessibility) มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง การเดินทางเข้าถึง

แหล่งท่องเท่ียวไดง่้าย  

3. ความอภิรมย์ (Amenities) กล่าวคือ ณ จุดหมายปลายทางนั้ นจะต้องมีความสนุกสนาน 

ต่ืนเตน้ เร้าใจ และประทบัใจในการบริการ เช่น ท่ีพกั ความบนัเทิงต่าง ๆ เป็นตน้  

ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Tourism Resource) หมายถึง ส่ิงดึงดูดใจท่ีก่อให้เกิดการ

เดินทางท่องเท่ียว เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรม และวฒันธรรมประเพณีท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงอารย

ธรรมทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะโดดเด่น สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี  

1. ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural Tourism Resource) คือ ทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น พื้นท่ีป่า สัตวป่์า ภูเขา ถ ้ า น ้ าตก น ้ าพุร้อน ชายหาด เกาะ 

แก่ง แหล่งปะการัง เป็นตน้  

2. ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man-made Tourism Resource) แบ่งออกเป็น  

2.1. ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์ โบราณสถานและโบราณวตัถุ 

(Historical Tourism Resource) เช่น วดั พิพิธภณัฑ ์พระราชวงั อนุสาวรีย ์เป็นตน้  

2.2. ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณี ศิลปหัตถกรรม สภาพ

บา้นเรือน วถีิชีวติ เป็นตน้  
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ยุพดี เสตพรรณ (2548, น. 285-286) ได้กล่าวถึง แหล่งท่องเท่ียวเด่นของประเทศไทย 

โดยประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวกวา่ 2,000 แห่ง ในยา่นเอเชียแปซิฟิก ไทยไดรั้บการจดัอนัดบัจาก

นกัท่องเท่ียวต่างชาติให้อยู่ในอนัดบั 2 ในเร่ืองเหล่าน้ี คือ สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ อธัยาศยัของ

คนในประเทศ อาหาร และสีสันในยามราตรี และไดจ้ดัประเภทแหล่งท่องเท่ียว ดงัน้ี  

1. แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นมรดกโลก มี 4 แห่ง คือ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ศรีสัชนาลยั

และก าแพงเพชร อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา เขตรักษาพนัธ์สัตวป่์าทุ่งใหญ่หว้ยขาแขง้

และแหล่งโบราณคดีบา้นเชียง  

2. จงัหวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเด่น จากการส ารวจโดย ททท. มีจ านวน 21 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยธุยา สุโขทยั  

ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย  

ภาคตะวนัออก ชลบุรี (พทัยา) ตราด ระยอง  

ภาคตะวนัตก กาญจนบุรี เพชรบุรี (ชะอ า) ประจวบคีรีขนัธ์ (หวัหิน) 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ขอนแก่น เลย อุบลราชธานี อุดรธานี  

ภาคใต ้สงขลา (หาดใหญ่) ภูเก็ต กระบ่ี สุราษฎร์ธานี นราธิวาส (สุไหงโก-ลก) 

จงัหวดัต่าง ๆ เหล่าน้ีต่างก็มีเอกลักษณ์ของตน บางแห่งมีวฒันธรรมท่ีเก่าแก่และ

น่าสนใจ บางแห่งมีธรรมชาติท่ีสวยงาม บางแห่งมีวดั มีโบราณวตัถุ มีโบราณสถาน บางแห่งรวม

ทรัพยากรการท่องเท่ียวไวอ้ยา่งครบครันทุกแบบ  

1. แหล่งท่องเท่ียวชายแดน ไดรั้บความนิยมมาก เพราะนอกจากนักท่องเท่ียวจะมีโอกาสได้

ชมธรรมชาติทิวทศัน์ของประเทศเพื่อนบา้นดว้ยแลว้ ยงัมีโอกาสไดซ้ื้อของท่ีระลึกหรือสินคา้เด่น 

จากประเทศเพื่อนบ้าน ได้เห็นวิถีชีวิตท่ีแปลกออกไปของเพื่อนบ้านด้วย ด่านท่องเท่ียวท่ี

นกัท่องเท่ียวไปเท่ียวมากตามภาคต่าง ๆ มีดงัน้ี แม่สาย เชียงของ สามเหล่ียมทองค า ด่านเจดียส์าม

องค ์ช่องเมก็ เชียงคาน เป็นตน้  

2. แหล่งท่องเท่ียวยอดเยี่ยมทางธรรมชาติ 10 แห่ง เช่น กลุ่มภูเมืองเลย กลุ่มดอยในเชียงใหม่ 

กลุ่มทะเลกระบ่ี กลุ่มชายทะเลภูเก็ต หมู่เกาะสุราษฎร์ธานี กลุ่มเมืองในหมอกจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

กลุ่มแม่น ้าแควนอ้ยแควใหญ่ เขาใหญ่ เกาะตะรุเตา อ่าวระยอง  

3. แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นชีวิตไทย เช่น เรือนไทยและวดัไทย อาหารไทย ผา้ไหม งานฝีมือ การ

ด าเนินชีวติความเป็นอยูแ่บบไทย งานเทศกาลและประเพณีไทย เป็นตน้  
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4. แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ได้แก่ แหล่งศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ ศิลปวฒันธรรมประเภทงานจิตรกรรม งานศิลปหตัถกรรมพื้นบา้น เป็นตน้ 

5. แหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ไดแ้ก่ รางวลัประเภทแหล่ง

ท่องเท่ียว รางวลัประเภทท่ีพักนักท่องเท่ียว รางวลัประเภทรายการน าเท่ียว รางวลัประเภท

หน่วยงานส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว รางวลัส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์  

6. แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ แบ่งเป็น 9 ประเภท ได้แก่ สินคา้ท่ีระลึก อาหาร แหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีเป็นโบราณสถาน ศิลปวฒันธรรมไทย แหล่งมรดกโลก กีฬาพื้นบ้าน มรดกทาง

ธรรมชาติ ประตูสู่ประเทศเพื่อนบา้น การเกษตรไทย  

7. แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเท่ียวดา้นธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวดา้นโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ แหล่งท่องเท่ียวประเพณีวฒันธรรมและการแสดง แหล่งท่องเท่ียวเด่นเชิงนิเวศ 

กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  

8. แหล่งท่องเท่ียวศกัยภาพสูง ตามลักษณะกิจกรรมและความสนใจ เช่น กิจกรรมเดินป่า 

กิจกรรมด าน ้ า กิจกรรมล่องเรือแคนู กิจกรรมข่ีจักรยาน กิจกรรมล่องเรือ-แพ กิจกรรมขับรถ

ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ (WD) กิจกรรมนัง่ช้าง กิจกรรมชมถ ้ า กิจกรรมเดินป่า กิจกรรมชมผีเส้ือ กิจกรรม

ส่องสัตว ์กิจกรรมศึกษาวถีิชีวติ กิจกรรมนวดแผนโบราณ กิจกรรมซ้ือของท่ีระลึก เป็นตน้  

นอกจากน้ียงัได้กล่าวถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ (Amazing Thailand) โดย

เสนอสินคา้ทางการท่องเท่ียวท่ีเนน้พิเศษ 9 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1. Amazing Shopping Paradise จะพิจารณาศิลปหัตถกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ไทยของแต่ละ

ภูมิภาค และค านึงถึงคุณภาพสินคา้ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของต่างประเทศ รวมถึงหมู่บา้นหตัถกรรมต่าง ๆ ท่ี

เป็นแหล่งผลิตและยงัคงมีวถีิชีวติดั้งเดิมอยู ่

1.1. Handicaft/Handicraft Village ไดแ้ก่ หมู่บา้นหตัถกรรมท่ีเป็นแหล่งผลิตหตัถกรรมซ่ึง

เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละภาค ซ่ึงรวมถึงสินคา้หตัถกรรมอ่ืนตามหา้งสรรพสินคา้ดว้ย 

1.2. Souvenir โดยการน าเอาศิลปหัตถกรรมมาท าเป็นสินคา้ท่ีระลึก สินคา้ส่งออกรวมถึง

ศูนยห์ตัถกรรม/ศูนยแ์สดงสินคา้/Factory outlet 

1.3. Shopping Streets หมายถึง หมู่บา้นหตัถกรรมท่ีรวมกนัเป็นยา่น เช่น ยา่นสันก าแพงท่ี

เชียงใหม่ กลุ่มของหา้งสรรพสินคา้ต่าง ๆ ท่ีทนัสมยั เช่น ยา่นราชด าริ 

2. Amazing Taste of Thailand หมายถึงกิจกรรมท่ีครอบคลุมถึงการรับประทานอาหารไทย 

การปรุงอาหารไทย ร้านอาหารไทย คุณค่าจากสมุนไพร และผลไมเ้มืองร้อนต่าง ๆ 
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2.1. Thai Food Restaurant โดยการคัดเลือกร้านอาหารไทยท่ีได้มาตรฐานทั่วประเทศ 

รวมถึงอาหารพื้นเมือง อาหารเพื่อสุขภาพ (มาตรฐาน ไดแ้ก่ รสชาติ ความสะอาด และอ่ืน ๆ) 

2.2. Cooking School ได้แก่ โรงแรมหรือโรงเรียนท่ีเปิดสอนการท าอาหารไทยให้คน

ทัว่ไปทั้งชาวไทยและช่าวต่างประเทศ 

2.3. Food & Fruit Festival งานเทศกาลท่ีเก่ียวข้องกับอาหารและผลไม้ไทย เช่น งาน

ทุเรียนโลก เทศกาลไก่เบตง งานมหกรรมอาหารพื้นเมืองเชียงใหม่ 

3. Amazing Cultural Heritage เน้นท่ีโบราณคดี ประวติัศาสตร์ ยุคก่อนประวติัศาสตร์ นคร

หรือเมืองโบราณต่าง ๆ 

3.1. Ancient Route 

3.1.1. เส้นทางปราสาทขอม กาญจนบุรี-ลพบุรี-นครราชสีมา-บุรีรัมย-์ศรีสะเกษ-

อุบลราชธานี 

3.1.2. อาณาจกัรสุโขทยั พิษณุโลก-ก าแพงเพชร-สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั 

3.1.3. กรุงศรีอยธุยา อยธุยา-ลพบุรี 

3.1.4. อาณาจกัรลา้นนา เชียงราย-เชียงใหม่ 

3.1.5. อาณาจกัรทวารวดี นครปฐม-ราชบุรี-สุพรรณบุรี 

3.1.6. สมยัก่อนประวติัศาสตร์ บา้นปราสาท-ขอนแก่น-หนองบวัล าภู-อุดรธานี-บา้น

ผอื-กาฬสินธ์ุ 

3.2. Culture City 

3.2.1. เกาะรัตนโกสินทร์  

3.2.2. นครพิงคเ์ชียงใหม่  

3.2.3. แม่ฮ่องสอน “ศิลปะมวยไทย”  

3.2.4. น่าน “ศิลปะไทยล้ือ”  

3.2.5. เพชรบุรี “ศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี”  

3.2.6. นครศรีธรรมราช “อาณาจกัรศรีธรรมา-โศกราช” หรืออาณาจกัรตามพรลิงค ์

เป็นอาณาจกัรท่ีมีบริวาร 12 เมือง หรือเรียกวา่ เมือง 12 นกัษตัร  

4. Amazing Arts and Lifestyle คือ ศิลปวฒันธรรมไทยในแขนงต่าง ๆ และวิถีชีวิตของชุมชน

พื้นบา้นซ่ึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและส่ือใหเ้ห็นถึงการสืบทอดทางศิลปวฒันธรรม 
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4.1. Thai Arts & Folk Art ศิลปะไทยในแขนงต่าง  ๆ รวมถึง ศิลปพื้ นบ้าน  ได้แ ก่ 

สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม  

4.2. Thaiways of Life  

4.2.1. แม่น ้า ล าคลอง ตลาดน ้า  

4.2.2. หมู่บา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ บา้นไทยล้ือท่ีจงัหวดัน่าน เชียงราย และพะเยา บา้น

ชาวไตท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน บา้นลาวโซ่ง (ไทยทรงด า) ท่ีจงัหวดัเพชรบุรี ราชบุรี บา้นมอญ (รามญั) 

ท่ีราชบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เกาะเกร็ด นนทบุรี บา้นชาวเลท่ีเกาะสุรินทร์ เกาะลนัตา และเกาะ

ตะรุเตา และหมู่บา้นวฒันธรรมอีสาน เช่น หมู่บา้นภูไท (เรณูนคร) นครพนม มุกดาหาร  

4.2.3. หมู่บา้นชาวเขาท่ีจงัหวดัตาก เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน  

4.2.4. การรักษาแบบแผนโบราณ  

4.3. Thai Music & Dance  

4.3.1. ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 

4.3.2. Traditional Theatre โขน หุ่นกระบอก หนงัใหญ่ หนงัตะลุง ลิเก ละครนอก 

4.4. Festivals ไดแ้ก่ กิจกรรมประเพณี งานเทศกาลต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นถึงศิลปวฒันธรรมและ

ศาสนา รวมถึงพระราชพิธี Royal Barge  

4.5. Meditation การท าสมาธิ  

5. Amazing World Heritage หมายถึงสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นมรดกโลก  

5.1. Cultural Heritage ไดแ้ก่ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ศรีสัชนาลยั และก าแพงเพชร 

อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา แหล่งโบราณคดีบา้นเชียง  

5.2. Natural Heritage เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร-หว้ยขาแขง้ 

6. Amazing Sports and Entertainment  

6.1. Thai Exotic Sport ไดแ้ก่ มวยไทย แข่งเรือยาว ตะกร้อ ศิลปะการป้องกนัตวั 

6.2. Games การแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ เช่น เอเช่ียนเกมส์ โอลิมปิคเกมส์ 

6.3. Sports การส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางดา้นสถานท่ีในการเล่นกีฬา เช่น 

กอลฟ์ วิง่มาราธอน เรือใบ ตกปลา จกัรยาน แรลล่ี เรือแคนู 

6.4. Entertainment และ Theme Parks แหล่งบนัเทิงและสันทนาการ สวนสนุก สวนน ้ า 

และสวนสัตวต่์าง ๆ การแสดงดนตรี 
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7. Amazing Natural Heritage (Eco-Adventure & Natural Beauty) ห ม าย ถึ ง  ม ร ด ก ท า ง

ธรรมชาติอนัเป็นทรัพยากรตกทอดมาแต่บรรพบุรุษอนัหมายรวมถึง ผนืป่า ภูเขา ตน้น ้า ล าธาร พนัธ์ุ

พืช และพนัธ์ุสัตวป่์าท่ีหาไดย้ากยิ่ง และยงัรวมถึงกิจกรรม เช่น เชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศน์ เชิงผจญภยั 

และสันทนาการอ่ืนดว้ย  

7.1. Wild Thailand อุทยานแห่งชาติท่ีมีความพร้อมท่ีจะเสนอขายรวมถึงมีกิจกรรมท่ี

เก่ียวเน่ืองในพื้นท่ีโดยแบ่งออกเป็นภาค เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง (นครศรีธรรมราช)  

7.2. Eco-Adventures ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้น Ecotourism และ Adventure เช่น 

ข่ีช้าง ล่องแพท่ีอุม้ผาง เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ข่ีจกัรยานชมเมืองโบราณและวฒันธรรมท่ีอยุธยา 

สุโขทยั ศรีสัชนาลยั และแม่ฮ่องสอน  

7.3. Marines แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมทางน ้า แบ่งเป็น  

7.3.1. Island เช่น หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลนั-สุรินทร์ อ่าวพงังา เกาะ

ชา้ง หมู่เกาะอ่างทอง ภูเก็ต เกาะสมุย  

7.3.2. Diving สถานท่ีเหมาะสมส าหรับด าน ้ ามี 3 ท่ี คือ อันดามันเหนือ (หมู่เกาะ

สุรินทร์-สิมิลนั) อนัดามนัใต ้(เกาะพีพี ตรัง) และอ่าวไทยตอนล่าง (สุราษฎร์ธานี ชุมพร)  

8. Amazing Gateways โดยเนน้ให้ประเทศไทยเป็นประตูส าคญัท่ีเช่ือมโยงเขา้สู่อนุภูมิภาคใน

ลุ่มแม่น ้าโขง ประเทศเพื่อนบา้นของไทยทางใตแ้ละพื้นท่ีทางตอนใตข้องจีน  

8.1. Meakhong Sub-Region การเขา้สู่อินโดจีน โดยผ่านประเทศไทยไปยงัประเทศลาว 

เวยีดนาม เขมร โดยทางบก ทางน ้า ทางอากาศ  

8.2. South China ให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่จีนตอนใต้โดยผ่านประเทศพม่า และลาว 

โดยทางบก ทางน ้า ทางอากาศ  

8.3. Malayan Peninsula  เน้นการเป็น Gateway ทางตอนใตสู่้พื้นท่ีสามเหล่ียมเศรษฐกิจ 

เช่น เดินทางจากหาดใหญ่-ยะลา-นราธิวาส ไปประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย  

9. Amazing Agricultural Heritage การเกษตรของไทย ซ่ึงรวมถึงผลไม ้สมุนไพร สวนเกษตร 

โครงการหลวง ได้แก่ การท านาขา้วต่าง ๆ การท าสวนผลไมเ้มืองร้อน สวนสมุนไพร การท านา

เกลือ เป็นตน้  

ศรัญยา วรากุลวิทย ์(2558, น. 241-251) ไดก้ล่าวถึง แหล่งท่องเท่ียวหรือทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ทั้ งท่ีเป็น
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ทรัพยากรธรรมชาติ และวฒันธรรม และเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าต่อการท่องเท่ียว ซ่ึงประเทศไทยมี

แหล่งท่องเท่ียวหลัก เช่น อุทยานแห่งชาติ 2,579 แห่ง เป็นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 1,385 แห่ง 

แหล่งวฒันธรรม 1,194 แห่ง แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ จ  านวน 513 แห่ง 

รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 320, 302 และ 250 แห่ง 

ตามล าดบั ในขณะท่ีแหล่งวฒันธรรมส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง จ านวน 479 แห่ง รองลงมา คือ 

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้จ  านวน 284, 261 และ 170 แห่ง ตามล าดบั ภาค

กลางเป็นภาคท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ 781 แห่ง รองลงมาคือ ภาคใต ้ภาคเหนือ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 

 

ตารางที ่2.1 แหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทย 
 

แหล่งท่องเทีย่ว ภาคกลาง 

ภาค
ตะวนัออก 

เฉียง
เหนือ 

ภาคเหนือ ภาคใต้ 
รวม

ทั้งส้ิน 

แหล่งท่องเทีย่วธรรมชาติ 
302 250 320 513 1,385 

รวมแหล่งท่องเทีย่วธรรมชาติ  
เกาะ/ชายฝ่ัง/ปะการัง/ทะเล 35 - - 101 136 
ถ ้า 25 23 31 49 128 
ทะเลสาบ - 3 2 4 9 
ท่ี ท าก าร /ศูน ย์ใน อุทยาน /วน
อุทยาน/เขตรักษาพนัธ์สัตวป่์า 

17 21 33 32 103 

ทุ่งหญา้ 1 3 6 1 11 
ธรณีสัณฐาณ/ลานหิน/เนินดิน/เสา
หิน 

- 34 7 3 44 

น ้าตก 60 55 87 102 304 
บ่อน ้าร้อน/น ้าพุร้อน/บ่อน ้ามนั 2 1 17 6 26 
ป่าไม ้ - 5 9 10 24 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

แหล่งท่องเทีย่ว ภาคกลาง 

ภาค
ตะวนัออก 

เฉียง
เหนือ 

ภาคเหนือ ภาคใต้ 
รวม

ทั้งส้ิน 

ฟาร์ม/ศูนยเ์พาะเล้ียง/สถานีเพาะ
พนัธ์ 

7 - 3 7 17 

ภูเขา 17 26 33 19 95 
ล าน ้ า/แม่น ้ า/ล าคลอง/แก่งหิน/
ชายตล่ิง 

9 7 19 7 42 

สถานตากอากาศ/สถานพกัฟ้ืน 4 - 10 - 14 
สนามกีฬา 6 1 - 1 8 
ส วน /ส วน ส าธ ารณ ะ /ส ว น
พฤกษศาสตร์/สวนป่า  

35 16 29 18 98 

สัตว์/สวนสัตว์/อควาเรียม/สวน
สัตวเ์ปิด 

13 2 2 9 26 

หนา้ผา/แหลม/โขดหิน 4 17 3 11 35 
หาดทราย/ชายหาด 49 5 2 121 177 
อ่างเก็บน ้า/เข่ือน 12 20 13 4 49 
แอ่งน ้าธรรมชาติ/หนองน ้า/บึง 6 11 14 8 39 

แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว วั ฒ น ธ ร ร ม 
(ประวตัิศาสตร์ โบราณคดี)  479 261 284 170 1,194 
รวมแหล่งท่องเทีย่ววฒันธรรม  
ชุมชน/หมู่บา้น 35 29 41 34 139 
ตลาด/ตลาดน ้า 13 - 2 1 16 
เหมือง 2 - 1 1 4 
โบราณสถาน/โบราณวตัถุ 50 78 18 27 173 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

แหล่งท่องเทีย่ว ภาคกลาง 

ภาค
ตะวนัออก 

เฉียง
เหนือ 

ภาคเหนือ ภาคใต้ 
รวม

ทั้งส้ิน 

พระราชวงัฯ/พระต าหนัก/พระท่ี
นัง่/บา้นโบราณ  

43 1 8 6 58 

พิพิธภณัฑ ์ 31 11 14 9 65 
เมืองโบราณ 7 10 11 2 30 
วดั/ส านกัสงฆ/์ปูชนียสถาน 225 99 149 62 535 
ศูนยว์ฒันธรรม 27 13 14 7 61 
สนามกีฬา 4 - - 1 5 
สวนสนุก 6 - - - 6 
อนุสาวรีย/์ศาล/อนุสรณ์สถาน 36 20 26 20 102 

รวมทั้งส้ิน  781 511 604 683 2,579 

 

ทีม่า: สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2542 

 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้จดัประเภทของแหล่งท่องเท่ียวความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียวไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ (กองวชิาการและฝึกอบรม, ม.ป.ป., น. 6)  

1. ประเภทธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือ

ธรรมชาติสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ ภูเขา น ้ าตก ถ ้า น ้าพุร้อน เขตรักษาพนัธ์ุสัตว ์สวนสัตว ์อุทยานแห่งชาติ 

วนอุทยาน สวนรุกชาติ ทะเล หาดทราย หาดหิน ทะเลสาบ เกาะ เข่ือน อ่างเก็บน ้ า และแหล่งน ้ าจืด 

(ห้วย หนอง คลอง บึง) ตวัอย่างแหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติของไทย เช่น ภูกระดึง น ้ าตก

เอราวณั เกาะเสมด็ ฯลฯ  

2. ประเภทประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุสถานและศาสนา เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

มีความส าคญัในทางประวติัศาสตร์โบราณคดีหรือศาสนา ได้แก่ วดั ชุมชนโบราณ พิพิทธภณัฑ ์

ศาสนสถาน ก าแพงเมือง คูเมือง อนุสาวรีย ์และอนุสรณ์สถาน ตวัอย่างแหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ี 
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ได้แก่ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร และอุทยานประวติัศาสตร์

สุโขทยั ฯลฯ  

3. ประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรม เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึง

ในลกัษณะของพิธีงานประเพณี ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ศูนยว์ฒันธรรม สินคา้พื้นเมือง ไร่ นา สวน 

พืช ผกั ผลไม ้และเหมือง ตวัอยา่งเช่น ตลาดน ้ าด าเนินสะดวก งานชา้งจงัหวดัสุรินทร์และสวนสาม

พราน ฯลฯ  

ทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีนกัท่องเท่ียวน ามาพิจารณาก่อนตดัสินใจ

ซ้ือบริการเพื่อเดินทางท่องเท่ียว และนกัท่องเท่ียวจะพิจารณาแหล่งท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากส่ิงท่ีเคย

ชินและคุน้เคยในชีวิตประจ าวนั ดงันั้นความแตกต่างของแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ในการเดินทางท่องเท่ียว ความแตกต่างของภูมิอากาศ ทิวทศัน์ท่ีงดงามเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของ

ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และเป็นปัจจยัส าคญัในการดึงดูดให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียว ณ 

แหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ ในท านองเดียวกนั แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

และกิจกรรมประเพณีท่ีแปลกและแตกต่างจากท่ีพบเห็นในประเทศหรือในทอ้งถ่ินของตนยงัเป็นส่ิง

ดึงดูดใจท่ีส าค ญใหเ้กิดการเดินทางท่องเท่ียวอีกดว้ย  

แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าค ญของประเทศไทย  

ประเทศไทยมีพื้นท่ี 513,115 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 77 จงัหวดั 

มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายมากมายกว่า 700 แห่ง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้แบ่ง

ทรัพยากรท่องเท่ียวของประเทศไทยออกเป็น 5 ภาคดงัต่อไปน้ี (กองวิชาการและการฝึกอบรม, 

ม.ป.ป., น. 7-9)  

1. ภาคเหนือ เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ท่ีข้ึนช่ือว่าประชาชนมีอธัยาศยัอ่อนโยน โอบออ้ม

อารี มีสภาพภูมิประเทศท่ีเต็มไปด้วยความงดงามตามธรรมชาติของขุนเขาใหญ่น้อย นับตั้งแต่

บริเวณวนอุทยานแห่งชาติ ในจงัหวดัสุโขทยั อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ดอยผา้ห่มปก ใน

จงัหวดัเชียงราย ดอยหลวงเชียงดาว ไปจนถึงดอยอินทนนท์ นอกจากน้ีภาคเหนือยงัเป็นท่ีตั้งของ

ศูนยฝึ์กลูกชา้ง ท่ีอาจจะกล่าวไดว้า่เป็นศูนยฝึ์กลูกชา้งแห่งเดียวในโลกตั้งอยูท่ี่จงัหวดัล าปาง และยงั

มีการแสดงช้างท างานให้นักท่องเท่ียวได้ชมท่ีแม่สาและเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคเหนือมี

โบราณสถาน โบราณวตัถุเก่าแก่ อาทิ บริเวณเมืองเก่าสุโขทยั พระบรมธาตุดอยสุเทพ ชาวเขาเผ่า

ต่าง ๆ อาทิ พวกมง้ กระเหร่ียง และลีซอ ก็เป็นเสน่ห์อีกอยา่งท่ีดึงดูดผูค้นมากมายให้ข้ึนไปเยี่ยมชม 
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นอกจากน้ีนาฏศิลป์และการละเล่นของชาวเหนือยงัมีลีลาอ่อนช้อยงดงาม เช่น การฟ้อนเล็บ ฟ้อน

เทียน 

2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน มีเน้ือท่ีครอบคลุม  1 ใน 3 ของประเทศ อุดมไป

ดว้ยเทือกเขาใหญ่น้อย เช่น เทือกเขาเพชรบูรณ์ เทือกเขาดงพญาเย็นและพนมดงรักเป็นท่ีตั้งของ 

“ภู” ท่ีสวยงามหลายแห่ง เช่น ภูกระดึง ภูเขียว ภูเรือ ภูหลวง และป่าอนัอุดมสมบูรณ์ของอุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีถึง 4 จงัหวดั  

ทางด้านประวติัศาสตร์และโบราณคดี แผ่นดินอีสานนับได้ว่าเป็นแหล่งอารยธรรม

เก่าแก่แห่งหน่ึงของโลก เป็นท่ียอมรับของนักประวติัศาสาตร์และโบราณคดีทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็นภาพเขียนสีก่อนประวติัศาสตร์ท่ีผาแตม้ จงัหวดัอุบลราชธานี หรือท่ีภูพระ

บาท จงัหวดัอุดรธานี ตลอดจนการขดุคน้พบเคร่ืองป้ันดินเผาลายเขียนสีท่ีบา้นเชียง จงัหวดัอุดรธานี 

ซ่ึงมีการทดสอบแลว้มีอายปุระมาณ 5,000-7,000 ปีมาแลว้ 

นอกจากน้ีโบราณสถานและปราสาทหินทั้งหลายอนัเป็นซากอารยธรรมสมยัขอมเรือง

อ านาจในดินแดนแถบน้ีก็มีให้เห็นอยูท่ ัว่ไป เช่น ปราสาทหินพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ปราสาท

หินเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต ่า จงัหวดับุรีรัมย ์พระธาตุเรณูนคร จงัหวดันครพนม พระธาตุศรีสอง

รัก จงัหวดัเลย ซ่ึงเป็นปูชนียสถานท่ีส าคญั  

ศิลปวฒันธรรมและประเพณีของชาวอีสาน เช่น งานบุญบั้งไฟ จงัหวดัยโสธร งานแห่

เทียนพรรษา จงัหวดัอุบลราชธานี งานชา้ง จังหวดัสุรินทร์ และการละเล่นและดนตรีพื้นเมือง เช่น 

เซ้ิงกระติบ โปงลาง แคน พิณ ลว้นเป็นเอกลกัษณ์ท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาสู่ภาคอีสาน  

3. ภาคกลาง ประกอบด้วยพื้นท่ีราบลุ่มกวา้งใหญ่ไพศาล นับตั้งแต่ลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา แม่

กลอง ท่าจีน และบางปะกง มีกรุงเทพมหานครเป็นศูนยร์วมของศิลปวฒันธรรมของชาติ และ

ศูนยก์ลางการปกครองประเทศ แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัในภูมิภาคน้ี โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร 

ไดแ้ก่ พระบรมมหาราชวงั วดัพระศรีรัตนศาสดารามอนัเป็นท่ีประดิษฐาน พระพุทธมหารัตนปฏิมา

กรหรือพระแกว้มรกต พระพุทธรูปท่ีส าคญัท่ีสุดในประเทศ พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม พระท่ีนัง่วิมาน

เมฆ ตลอดจนวดัส าคญั ๆ เช่น วดัมหาธาตุ วดัอรุณราชวราราม วดัไตรมิตร และวดัสระเกศ หรือท่ี

นิยมเรียกกนัทัว่ไปว่า “ภูเขาทอง” นอกจากน้ียงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะแก่การทศันศึกษาเพื่อ

เสริมสร้างประสบการณ์และความรู้แก่เยาวชน เช่น พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติพระนคร โรงละคร

แห่งชาติ หอศิลปแห่งชาติ พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์และทอ้งฟ้าจ าลอง และสวนสัตวดุ์สิต เป็นตน้  
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ส าหรับจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเคยเป็นราชธานีเก่าของไทยเป็นเวลาถึง 417 ปี ก็มี

โบราณสถานและโบราณวตัถุให้ชมมากมาย เช่น บริเวณเมืองเก่าอยุธยา พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ

เจา้สามพระยา วิหารพระมงคลบพิตร พระราชวงับางปะอิน เป็นพระราชวงัฤดูร้อนท่ีมีศิลปะการ

ก่อสร้างแบบไทย จีน และยโุรป  

จงัหวดักาญจนบุรี เป็นท่ีตั้งของอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติถ ้าธาร

ลอด อุทยานแห่งชาติเอราวณั และอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ สะพานขา้มแม่น ้ าแคว ทาง

รถไฟสายมรณะ และสุสานทหารสัมพนัธมิตร เป็นส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศใหม้าเยีย่มชมเมืองกาญจนบุรี  

ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ตลาดน ้ าด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี และการ

แสดงในหมู่บา้นไทยของสวนสามพราน จงัหวดันครปฐม ก็นบัเป็นรายการท่องเท่ียวท่ีพลาดไม่ได ้

เม่ือมาเยือนเมืองไทย เช่นเดียวกบัฟาร์มจระเข ้และเมืองโบราณ ท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและหมู่บา้น

ควาย ซ่ึงแสดงวถีิชีวติของชาวชนบทของไทย ท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี  

งานประเพณีและการละเล่นพื้นบา้นของภาคกลาง เช่น การเล่นเพลงเรือ เพลงเก่ียวขา้ว 

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นอยูแ่ละจิตใจของชาวบา้น  

4. ชายฝ่ังตะวนัออก ตั้งแต่จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบุรีไปจนถึงจงัหวดัตราด 

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ มีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีสวยงาม 

ป่าเขาและน ้ าตก เช่น อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้ หมู่เกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง อุทยานแห่งชาติ

น ้าตกพล้ิว และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี  

แนวฝ่ังทะเลอันเวา้แหว่ง ก่อให้เกิดหาดทรายสวยงาม นับตั้ งแต่หาดบางแสนท่ีมี

ช่ือเสียงมาช้านานของจงัหวดัชลบุรี ชายหาดอนัคึกคกัของพทัยา แหลมแม่พิมพ ์สวนสัตวเ์ปิดเขา

เขียวและสวนนงนุช เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมและมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป เกาะ

นอ้ยใหญ่ชายฝ่ังทะเล เช่น เกาะลา้น เกาะไผ ่และเกาะแสมสาร เป็นสถานท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นแหล่ง

ตกปลา และวา่ยน ้าดูประการัง  

งานประเพณีทอ้งถ่ินของภาคตะวนัออกท่ีน่าสนใจ ได้แก่ งานวิ่งควาย จงัหวดัชลบุรี 

งานเทศกาลพทัยา งานเกษตรกรรมประจ าปี และงานประกวดผลไม ้ 

5. ภาคใต ้เป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรศรีวชิยัอนัรุ่งเรืองในอดีต มีซากปูชนียสถานและโบราณวตัถุ

มากมายหลายแห่ง เช่น พระธาตุไชยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุเจดียแ์ละ

โบราณสถานอ่ืน ๆ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  
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โดยท่ีภาคใตมี้ภูมิประเทศเป็นคาบสมุทร จึงเต็มไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

หาดทรายสวยงามยาวเหยียดตั้งแต่หาดหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หาดทรายรี จงัหวดัชุมพร 

ชายทะเลดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไปจนถึงหาดขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช และหาดสมิ

หลา จงัหวดัสงขลา  

นอกจากหาดชายทะเลแลว้ ยงัมีหมู่เกาะนอ้ยใหญ่ อุดมไปดว้ยปะการังและปลาสวยงาม 

เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั หมู่เกาะสุรินทร์ จงัหวดัพงังา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา 

จงัหวดัสตูล เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี เกาะสมุย และหมู่เกาะอ่างทอง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

เทือกเขาอนัอุมสมบูรณ์ของทิวเขาตะนาวศรี ทิวเขานครศรีธรรมราช และทิวเขาสันกลา

คีรี ก่อให้เกิดธารน ้ าตกท่ีงดงามและชุ่มช ่าตลอดปี เช่น น ้าตกปุญญบาล จงัหวดัระนอง น ้าตกพรหม

โลก น ้าตกกะโรม จงัหวดันครศรีธรรมราช น ้าตกโตนเตะ๊ และน ้าตกเขาช่อง จงัหวดัตรัง  

นอกจากน้ีภาคใตย้งัเป็นแหล่งอาศยัของฝูงนกนบัหม่ืนนบัแสน ในบริเวณอุทยานนกน ้ า

คูขดุ อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา และทะเลนอ้ย อ าเภอควบขนุน จงัหวดัพทัลุง  

ส าหรับการละเล่นพื้นเมืองและประเพณีท่ีน่าสนใจของภาคใต ้ไดแ้ก่ งานสารทเดือน

สิบ จงัหวดันครศรีธรรมราช งานกินเจ จงัหวดัภูเก็ต งานชกัพระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นตน้  

สมบัติ กาญจนกิจ (2557, น. 146) กล่าวว่า แหล่งท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญ 

จดัเป็นอุปทานการท่องเท่ียว (Tourism Supply) ซ่ึง Peer (1969) ไดจ้ดัหมวดหมู่ของแหล่งท่องเท่ียว

เป็น 5 ประเภท คือ แหล่งท่องเท่ียวทางว ัฒนธรรม (Cultural Attractions) แหล่งท่องเท่ียวซ่ึง

แสดงออกถึงประเพณีต่าง ๆ (Traditional Attractions) แหล่งท่องเท่ียวซ่ึงแสดงถึงความงดงามใน

รูปแบบต่าง ๆ ของภูมิประเทศ (Scenic Attrations) แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว 

(Other Attractions) ส าหรับประเทศไทยนั้น ททท. โดยบริษทัหรือหน่วยงานท่ีปรึกษาต่าง ๆ มกั

แบ่งแหล่งท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภท คือ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียว

ประวติัศาสตร์โบราณคดี และแหล่งท่องเท่ียวศิลปวฒันธรรม ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีใหค้วามบนัเทิง

นั้นจดัเป็นส่วนหน่ึงในสถานบริการนกัท่องเท่ียว  

เขตมรดกโลก แหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทย มรดกโลก (World Heritage Site) คือ 

สถานท่ี ไดแ้ก่ ป่าไม ้ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย ์ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ รวมไปถึงเมือง ซ่ึง

คดัเลือกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของส่ิงท่ีมนุษยช์าติ

หรือธรรมชาติไดส้ร้างข้ึนมา และควรจะปกป้องส่ิงเหล่านั้นเพื่อใหต้กทอดไปถึงอนาคต  

ในประเทศไทย มีแหล่งมรดกโลกทางวฒัธรรมและธรรมชาติ อยู ่5 แห่ง ไดแ้ก่  
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1. อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-ก าแพงเพชร  

2. อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา  

3. เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าหว้ยขาแขง้-ทุ่งใหญ่นเรศวร  

4. แหล่งโบราณคดีบา้นเชียง  

5. ผนืป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่  

จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า ประเทศไทยมีทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์กระจายอยู่ในภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ แต่ละภาคของประเทศมีทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและมีภูมิอากาศเหมาะสมในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทางเขา้ประเทศ

ไทยไดต้ลอดทั้งปี โดยการท่องเท่ียวในประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบ และมีจุดแข็งหลายดา้นเม่ือ

เทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน โดยมีทั้ งแหล่งท่องเท่ียวอันสวยงามท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ เช่น หาดทราย ทะเล ภูเขา น ้ าตก ฯลฯ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่ 

ประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และศาสนา เช่น ปราสาท วดั พิพิทธภณัฑ ์และอนุสาวรีย ์

ฯลฯ ศิลปวฒันธรรม และเทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วถีิชีวิต 

และศูนยว์ฒันธรรม ฯลฯ 

ทรัพยากรการท่องเท่ียวจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจเดินทางของนกัท่องเท่ียวซ่ึง

ตอ้งการพบเห็นและเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ ท่ีแตกต่างไปจากบ้านเมืองของตน 

ดังนั้ น ความแตกต่างของทรัพยากรการท่องเท่ียวจึงเป็นจุดขายท่ีส าคัญในการตัดสินใจของ

นกัท่องเท่ียวในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย  

นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัมีศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการกล่าวขวญัถึงหลาย

ด้าน เช่น มีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย เป็นแหล่งจ าหน่ายของท่ีระลึก อยู่ในท าเลท่ีเหมาะสม มี

แนวโนม้สูงในการเปิดตลาดใหม่ ๆ เช่น MICE และการเป็นเมืองยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว  

 
2.2 ตลาดนักท่องเทีย่วผู้สูงอายุ 

งานวิจัยในคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับนักท่องเท่ียวผู ้สูงอายุ ดังนั้ นจึงมีการ

ทบทวนวรรณกรรมเร่ืองตลาดนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับงานวจิยัในคร้ังน้ี  

ปัจจุบนัตลาดผูสู้งอายุ 50 ปีข้ึนไป เป็นอีกตลาดหน่ึงท่ีมีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต 

เน่ืองจากการพฒันาด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีท าให้ประชากรมีอตัราการเสียชีวิตลดต ่าลง 

ผูสู้งอายุมีแนวโน้มจะมีอายุยืนยาวข้ึนกว่าในอดีต ซ่ึงผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายุ
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งานประกอบกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมสันทนาการและการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่น 

หรือเท่ียวชมศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ เน่ืองจากมีเวลามากกว่านักท่องเท่ียววยัอ่ืน ๆ และมี

ความพร้อมทางดา้นการเงิน การท่องเท่ียวส าหรับผูสู้งอายุจึงเป็นช่องทางการท่องเท่ียวตลาดใหม่ 

เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีคุณภาพและมีก าลงัซ้ือในการท่องเท่ียวสูงกวา่ตลาดทัว่ไป  

ตลาดนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพและน่าสนใจมากข้ึน เน่ืองจาก

โครงสร้างของสังคมก าลงัจะกา้วสู่สังคมของผูสู้งอาย ุโดยสหประชาชาติคาดการณ์วา่จะมีผูสู้งอายุ

เพิ่มสูงข้ึนจาก 687.9 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 1,968 ล้านคนในปี พ.ศ. 2593 ซ่ึงคนในทวีป

เอเชียจะมีจ านวนผูสู้งอายุมากท่ีสุด แนวโน้มการขยายตวัของตลาดผูสู้งอายุในประเทศสมาชิก

อาเซียนหลาย ๆ ประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2603 มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนกวา่ 2 เท่าตวั โดยสิงคโปร์จะ

เป็นประเทศท่ีมีสัดส่วนประชากรผูสู้งอายุมากท่ีสุดในอาเซียน นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุต่างชาติ

ทั้งหมดในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ คาดการณ์วา่ในอีก 10 ปีขา้งหน้า หรือในปี พ.ศ. 

2563 มีจ านวนมากถึง 7 ลา้นคนในหน่ึงปี โดยนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีร้อยละ 31 หรือเกือบ 1 ใน 3 เป็น

นักท่องเท่ียวจากประเทศญ่ีปุ่น การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรผูสู้งอายุน้ี ถือเป็นโอกาสของ

ประเทศไทยเม่ือเขา้สู่ AEC 

นักท่องเท่ียวผู ้สู งอายุนั้ นจะมี รูปแบบและพฤติกรรมท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจาก

นกัท่องเท่ียวทัว่ไป คือ เนน้การท่องเท่ียวและการบริการท่ีมีคุณภาพดี คุม้ค่า เนน้การซ้ือดว้ยเหตุผล

ไม่ใช่อารมณ์ ใหค้วามส าคญักบัความพึงพอใจเป็นหลกั ระยะเวลาการเขา้พกันาน มีการใชจ่้ายสูง มี

ความสามารถในการซ้ือบริการในราคาสูง เน่ืองจากมีเงินเก็บจากการท างานหนกัมาทั้งชีวิต จึงมี

ศกัยภาพสูงในการบริโภค ขณะเดียวกนัค านึงถึงความมัน่ใจดา้นความปลอดภยั ความมัน่ใจดา้นการ

บริการ การใส่ใจดูแลสุขภาพท่ีดี การเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัและสุขภาพ อีกทั้งนกัท่องเท่ียว

กลุ่มน้ีไม่ตอ้งกงัวลต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตจึงมี

ความละเอียดรอบคอบในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน และเน่ืองจากผูสู้งอายุมี

ขอ้จ ากดัในการเดินทางมากกวา่วยัหนุ่มสาว ดงันั้นการเตรียมความพร้อมในการรองรับตลาดกลุ่มน้ี

จึงตอ้งมีการศึกษาในรายละเอียดค่อนขา้งมาก และควรมีการเตรียมการท่ีดี 

ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ เร่งส่งเสริมด้านการตลาดใน

ต่างประเทศเพื่อดึงดูดและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการขยายตวัของตลาดนักท่องเท่ียว

ผูสู้งอายุ เน่ืองจากเห็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและแนวโนม้จากการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคท่ีหันมาใส่ใจกบัการรักษาสุขภาพเพื่อป้องกนัโรคภยั รวมทั้งการชะลอความแก่ และ
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การเสริมความงามกนัมากข้ึน รัฐบาลมาเลเซียให้สิทธิผูสู้งอายุจากญ่ีปุ่นเดินทางเขา้ประเทศไดโ้ดย

ไม่ตอ้งขอวซ่ีา และไดสิ้ทธิพิเศษอ่ืน ๆ เหมือนผูสู้งอายชุาวมาเลเซียเพื่อเป็นการดึงผูสู้งอายชุาวญ่ีปุ่น

เขา้ประเทศ เน่ืองจากมีงบสนบัสนุนจากรัฐบาลญ่ีปุ่นในการเล้ียงดูผูสู้งอายเุหล่าน้ี  

แม้ว่าประเทศไทยจะมีความได้เปรียบในแง่ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวเม่ือเทียบกับ

ประเทศอาเซียนอ่ืน แต่เม่ือพิจารณาในแง่การบริหารจดัการเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีแล้ว 

พบวา่ยงัมีให้เห็นไม่มากนกั โดยส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวทัว่ไปมากกวา่ท่ีจะเนน้

ดูแล หรือรองรับนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ การท่องเท่ียวส าหรับผูสู้งอายุเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลท าให้

ผูสู้งอายุเหล่านั้น เกิดความสุขและความสบายใจ แต่จะท าอย่างไรท่ีจะให้ผูสู้งอายุเหล่าน้ีสามารถ

ท่องเท่ียวไดอ้ย่างสะดวก สบายเหมือนกบันกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน ๆ เน่ืองจากสภาพทางดา้นร่างกาย

ของผู ้สูงอายุท่ีมีความเส่ือมตามระดับอายุท่ี เพิ่มข้ึน รวมทั้ งเม่ือพิจารณาความต้องการของ

นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี จะพบว่าแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดหมายปลายทางในการพกัผอ่นเป็นสถานท่ีท่ี

นักท่องเท่ียวเคยเดินทางท่องเท่ียวมาแล้วและพร้อมท่ีจะเดินทางกลับมาท่องเท่ียวซ ้ าในแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีความประทบัใจในแหล่งท่องเท่ียวในมิติต่าง ๆ เช่น สถานท่ี มคัคุเทศก์ บรรยากาศ เป็น

ตน้ 

ดงันั้น การศึกษาเพื่อเขา้ใจความตอ้งการในการเดินทางของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาว

ยุโรปจ าเป็นตอ้งก าหนดแผนและนโยบายท่องเท่ียวส าหรับผูสู้งอายุให้ชัดเจนและควรท าอย่าง

ต่อเน่ือง พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหรือส่ิงอ านวยความสะดวก รวมถึงบริการต่าง ๆ ให้

มีความพร้อมท่ีจะรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี เช่น ศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียว การปรับปรุงแหล่ง

ท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุการจดัโปรแกรมแบบ Slow Tourism ท่ีเป็นการท่องเท่ียวใน

ลกัษณะท่ีไม่เร่งรีบ เรียบง่าย ใกลชิ้ดธรรมชาติ ปลอดมลพิษ ไม่สร้างมลพิษ เนน้อาหารสะอาดเพื่อ

สุขภาพ การเตรียมความพร้อมบริการดา้นความปลอดภยั จดัให้มีเจา้หน้าท่ีน าเท่ียวท่ีมีความรู้ดา้น

การปฐมพยาบาล จดัเตรียมพาหนะเดินทางท่ีเนน้การข้ึนลงสะดวก (พื้นไม่สูง ประตูกวา้ง เป็นตน้) 

ตลอดจนเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น บริการรับส่งจากสนามบิน การดูแลยกกระเป๋า 

รวมถึงบริการตรวจร่างกายในโรงพยาบาล เป็นตน้ เพื่อสร้างหลกัประกนัดา้นความปลอดภยั เพิ่ม

ความเช่ือมัน่และสร้างความมัน่ใจให้กบันกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี (ท่ีมา: International Institue for Trade 

and Development: ITD, 2557) 
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2.3 สถานการณ์การท่องเที่ยว  

นอกจากข้อมูลพื้นฐานเร่ืองตลาดนักท่องเท่ียวผู ้สูงอายุแล้ว จ  าเป็นต้องศึกษาถึง

สถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจุบนั ดงัน้ี 

สถานการณ์และแนวโน้มของการท่องเท่ียวไทย ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการทั้ ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ อาทิ แนวโนม้และทิศทางการท่องเท่ียวในตลาดโลก ภาวะการ

แข่งขนั ความเส่ียง พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว และวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการ

ท่องเท่ียว โดยเฉพาะสถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจุบนัท่ียงัคงอยูบ่นความไม่แน่นอนทั้งจากภยั

ธรรมชาติ โรคระบาด ความไม่มั่นคง ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของหลายประเทศทั่วโลก 

ประกอบกบัการพฒันาท่ีผา่นมาการท่องเท่ียวไทยยงัคงมีปัญหาและอุปสรรคอีกมากมาย ซ่ึงลว้นแต่

เป็นปัจจยัส่งผลกระทบทางลบต่อการท่องเท่ียวโลกและการท่องเท่ียวไทย แต่ในขณะเดียวกัน

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีการส่ือสาร การเขา้ถึงขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว ความสะดวกสบายใน

การเดินทาง และพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนไปตามกระแสของโลกาภิวฒัน์ ท าให้

แนวโนม้ของจ านวนนกัท่องเท่ียวทัว่โลกยงัคงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือประโยชน์

และสร้างโอกาสในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย  

สถานการณ์การท่องเท่ียวโลก พบว่า นักท่องเท่ียวในตลาดโลกยงัคงขยายตวัอย่าง

ต่อเน่ือง จากรายงานขององคก์ารการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) พบวา่ ในปี พ.ศ. 

2556 มีนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางระหวา่งประเทศทัว่โลกจ านวน 1,087 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจาก 1,035 ลา้น

คน ในปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 5 โดยนักท่องเท่ียวจากประเทศจีนจะขยายตวัมากท่ีสุด และส่งผลต่อ

การฟ้ืนตวัของการท่องเท่ียวโลก และหากนบัจากปี 2548 เป็นตน้มา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีอตัรา

การขยายตวัของจ านวนนกัท่องเท่ียวสูงท่ีสุดถึงร้อยละ 6.2 ทั้งน้ี UNWTO คาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 

2030 จ านวนนกัท่องเท่ียวโลกจะเพิ่มเป็น 1,800 ลา้นคน ดว้ยอตัราการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 3.3 ต่อปี

และคาดการณ์วา่ ในปี ค.ศ. 2015 เป็นตน้ไป ตลาดเกิดใหม่หรือกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาจะเป็นกลุ่ม

ประเทศท่ีมีจ านวนนักท่องเท่ียวขยายตวัในอตัราท่ีสูงกว่าตลาดประเทศท่ีพฒันาแลว้ โดยภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงท่ีสุด โดยภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมี

แนวโน้มเติบโตสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง การท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิกจะมี

บทบาทส าคญัต่อการท่องเท่ียวโลกเพิ่มข้ึน จากขอ้มูลขององคก์ารการท่องเท่ียวโลกในปี ค.ศ. 1995 

พบวา่เกือบ 2 ใน 3 ของนกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศทัว่โลก หรือร้อยละ 59.8 ท่องเท่ียวในภูมิภาค

ยุโรป รองลงมาได้แก่ ภูมิภาคอเมริกา ร้อยละ 19.3 เอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก ร้อยละ14.4 
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แอฟริกา ร้อยละ 3.6 ตะวนัออกกลาง ร้อยละ 2.2 และเอเชียใตร้้อยละ 0.7 ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม 

เม่ือถึงปี ค.ศ. 2020 UNWTO คาดวา่ ยุโรปยงัคงเป็นภูมิภาคท่ีมีนกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศสูงสุด 

แต่มีสัดส่วนลดลง เหลือร้อยละ 45.9 ขณะท่ีภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึน

เป็นอนัดบั 2 และมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 25.4 ภูมิภาคอเมริกาเป็นอนัดบั 3 และมีสัดส่วนลดลง

เหลือร้อยละ 18.1 นอกจากน้ี จากสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีหลายประเทศในภูมิภาคยุโรปประสบปัญหา

เศรษฐกิจ ขณะท่ีเศรษฐกิจจีนและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียมีแนวโนม้เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

จนกลายเป็นภูมิภาคท่ีมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโลก ซ่ึงปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ

ดงักล่าวจะเป็นตวัแปรส าคญัท่ีกระตุน้ให้การท่องเท่ียวในภูมิภาคน้ีมีอตัราการเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

โดยกลุ่มประเทศ BRIC จะมีบทบาทส าคญัต่อการเติบโตของการท่องเท่ียวโลก กลุ่มประเทศ BRIC 

ซ่ึงประกอบดว้ยประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน จะมีจ านวนนกัท่องเท่ียวและรายจ่ายเพื่อการ

ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วตามภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยในปี ค.ศ. 2013 

นกัท่องเท่ียวจากจีน รัสเซีย และบราซิล มีรายจ่ายดา้นการท่องเท่ียวสูงสุดในกลุ่ม 10 อนัดบัแรกของ

โลก โดยเฉพาะจีนท่ีมีรายจ่ายสูงสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 มูลค่า 129 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ และยงัมีอตัรา

การขยายตวัสูงสุดร้อยละ 26 รองลงมา คือ รัสเซียอนัดบัท่ี 4 และบราซิลอนัดบั 10 อย่างไรก็ตาม 

ดว้ยสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนัไดส่้งผลกระทบต่อการเดินทางของนกัท่องเท่ียวในประเทศกลุ่ม

น้ีเช่นกนั มีเพียงเศรษฐกิจจีนเท่านั้นท่ีมีแนวโนม้ขยายตวั ขณะท่ีเศรษฐกิจในประเทศอ่ืนมีแนวโนม้

ชะลอตวั เช่น เศรษฐกิจรัสเซียท่ีไดรั้บผลกระทบจากวกิฤตยูเครน และการลดลงของราคาน้าํมนัใน

ตลาดโลก รวมถึงการลดลงของค่าเงินรูเบิล ซ่ึงส่งผลชดัเจนต่อการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ 

ขณะท่ีเศรษฐกิจบราซิลคาดวา่จะหดตวัต่อเน่ือง 2 ปีติดต่อกนั (ค.ศ. 2014-2015) จากปัญหาเงินเฟ้อ 

รายไดจ้ากการส่งออกท่ีลดลง และผลกระทบจากภยัแลง้  

การท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (2556, น. 5) ระบุว่า องค์การท่องเท่ียว

โลกหรือ UNWTO ได้พยากรณ์ว่าแนวโน้มการท่องเท่ียวโลกในปี ค.ศ. 2020 นั้นจะมีผูท่ี้เดินทาง

ท่องเท่ียวไปยงัประเทศต่าง ๆ หรือท่ีเรียกกันว่านักท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International 

Tourists) เป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,561 ลา้นคน โดยมีการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวในอตัรา 4.15% ต่อปี 

ในขณะเดียวกนั ทาง UNWTO ก็ไดแ้บ่งเขตภูมิภาคดา้นการท่องเท่ียวโลกออกเป็น 6 ภูมิภาค ไดแ้ก่ 

เอเชียใต ้ตะวนัออกกลาง แอฟริกา เอเชียตะวนัออก/แปซิฟิก อเมริกา และยโุรป โดยในปี ค.ศ. 2020 

ภูมิภาคท่ีรองรับนกัท่องเท่ียวเขา้ประเทศ (Inbound tourist) มากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ไดแ้ก่ ยุโรป (717 

ลา้นคน) ส่วนอนัดบั 2 และ 3 ไดแ้ก่ เอเชียตะวนัออก/แปซิฟิก (397 ลา้นคน) และอเมริกา (282 ลา้น
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คน) ตามล าดบั มีการคาดการณ์ต่อไปอีกว่าจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟิกจะมีจ านวนมากถึง 397 ลา้นคน ในปี ค.ศ. 2020 โดยคิดเป็นอตัราการเพิ่มโดยเฉล่ีย 6.5% 

ต่อปี (ค.ศ. 1995 - ค.ศ. 2020) มีข้อสังเกตคือประเทศไทยนั้นจดัว่าเป็นประเทศท่ีจะมีอตัราการ

เติบโตโดยเฉล่ียดา้นการท่องเท่ียวสูงกวา่อตัราเฉล่ียทั้งของภูมิภาคเอเชียและของโลก โดยคาดวา่ใน

ปี ค.ศ. 2020 ประเทศไทยจะสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศไดม้ากถีง 36.9 ลา้นคน ซ่ึง

เม่ือคิดเป็นอตัราการขยายตวัโดยเฉล่ียแลว้จะอยูท่ี่ประมาณ 6.91% ต่อปี (ค.ศ. 1995 - ค.ศ. 2020)  

สถานการณ์การท่องเท่ียวไทย พบวา่ การท่องเท่ียวไทยมีการขยายตวัมาอย่างต่อเน่ือง

ทั้งจ  านวนและรายได้จากการท่องเท่ียว ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา จ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองจาก 14.0 ล้านคน ในปี 2552 เป็น 24.8 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2557 โดยเพิ่มสูงสุดในปี พ.ศ. 

2556 มีจ  านวนนักท่องเท่ียวมากถึง 26.5 ลา้นคน และสูงสุดเป็นล าดบัท่ี 7 ของโลก แต่ลดลงในปี 

พ.ศ. 2557 เน่ืองจากประสบกบัวิกฤตทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป โดย

ตลาดหลกั ยงัคงเป็น 10 ตลาดท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกนัมากกว่าร้อยละ 60 ไดแ้ก่ จีน อินเดีย 

สหราชอาณาจกัร มาเลเซีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เยอรมนี เกาหลีใตแ้ละฝร่ังเศส ส าหรับ

ในปี พ.ศ. 2558 คาดการณ์ว่าจะมีจ านวนนกัท่องเท่ียว 28.5-29.0 ลา้นคน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย

ของนกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตามจ านวนนกัท่องเท่ียว โดยในปี พ.ศ. 2556 มีรายได ้1.20 ลา้น

ลา้นบาท สูงสุดเป็นอนัดบั 10 ของโลก และลดลงเหลือ 1.17 ลา้นลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2557 โดยมี

อตัราการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 26.35 ต่อปีและคาดวา่ในปี พ.ศ. 2558 จะมีรายได ้1.40 ลา้นลา้นบาท 

ซ่ึงสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังของนักท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองจาก

ค่าใช้จ่าย 36,061 บาท/คน/คร้ัง ในปี พ.ศ. 2552 เพิ่มเป็น 47,272 บาท/คน/คร้ัง ในปี พ.ศ. 2557 

อยา่งไรก็ดีระยะเวลาพ านกัของนกัท่องเท่ียวมีอตัราการขยายตวัค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากการเพิ่มข้ึน

ของนกัท่องเท่ียวในระยะใกลโ้ดยในปี พ.ศ. 2549 นกัท่องเท่ียวมีจ านวนวนัพกัเฉล่ีย 8.62 วนั/คร้ัง 

เพิ่มเป็น 9.85 วนั/คร้ัง ในปี 2556 หรือเพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 0.1 วนั ซ่ึงนบัเป็นขอ้จ ากดัประการหน่ึงใน

การเพิ่มรายไดใ้ห้กบัอุตสาหกรรม การท่องเท่ียวไทย ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจากตลาดระยะใกลมี้แนวโนม้

เพิ่มจ านวนข้ึนอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นนักท่องเท่ียวหลกัของไทย ในปี 2549 นักท่องเท่ียวจาก

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก (รวมอาเซียน) มีสัดส่วนร้อยละ 57.46 ของจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ

ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ยุโรปร้อยละ 24.03 ดงันั้น จะเห็นได้ว่าจ  านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

มากกวา่คร่ึงหน่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวจากตลาดระยะใกลท่ี้มีระยะเวลาเดินทางไม่นาน และมีแนวโน้ม

ขยายตวัเพิ่มมากข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2556 นกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน 
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เป็นร้อยละ 60.40 ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มจ านวนข้ึนอยา่งรวดเร็วของนกัท่องเท่ียวจากประเทศจีน 

และมาเลเซีย รวมทั้งประเทศเพื่อนบา้นในแถบอาเซียน ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคยุโรป

ลดลงเหลือ ร้อยละ 23.19 ของจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงมีสาเหตุส าคญัมาจากการหดตวั

ของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป โดยในอีก 15 ปีขา้งหนา้ คาดการณ์วา่ประเทศไทยจะมี

จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 67 ลา้นคน ส าหรับแนวโนม้จ านวนนกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ

ของไทยในอีก 15 ปีขา้งหน้า คาดการณ์วา่จะขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากขอ้มูลปัจจุบนัในปี พ.ศ. 

2557 มีจ  านวนนักท่องเท่ียว 24.7 ล้านคน จะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วเป็น 45 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2563 

และเพิ่มเป็น 67 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2573 ทั้งน้ีการคาดการณ์ดงักล่าวเป็นไปตามแนวโน้มท่ีควรจะ

เป็น และภายใตส้มมติฐานว่าสถานการณ์การท่องเท่ียวไทยอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุการณ์หรือ

วิกฤตการณ์ใด ๆ ท่ีส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออ้มต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยใน

ช่วงเวลานบัจากน้ีเป็นตน้ไป โดยกลุ่มตลาดหลกัยงัจะเป็นกลุ่มเดิม แต่นกัท่องเท่ียวจีนจะมีสัดส่วน

เพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตาม โดยสภาพขอ้เท็จจริงแลว้สถานการณ์เศรษฐกิจ ภยัธรรมชาติขนาดใหญ่ 

โรคระบาดร้ายแรง และความขดัแยง้ทางการเมืองทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ยงัคงเป็น

ปัจจยัหลกัท่ีจะส่งผลกระทบ ต่อแนวโนม้จ านวนนกัท่องเท่ียวดงักล่าว 

จากการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ในขา้งตน้ อาจจะพอกล่าวสรุปในเบ้ืองตน้ไดว้่า 

ตลาดท่องเท่ียวไทยในระยะ 5-10 ปีขา้งหน้า ยงัมีอนาคตท่ีดีอย่างแน่นอน เน่ืองจากแนวโน้มการ

เดินทางของนักท่องเท่ียวทัว่โลกขยายตวัอย่างต่อเน่ืองในอตัราเฉล่ียร้อยละ 4-5 ต่อปีโดยเฉพาะ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะกลายเป็นตลาดหลกัและมีบทบาทต่อการก าหนดทิศทางการท่องเท่ียวใน

ตลาดโลก โดยมีประเทศจีน และอาเซียนเป็นศูนยก์ลางการส่งออกนกัท่องเท่ียวและแหล่งรองรับ

นักท่องเท่ียวจากทั่วโลก ซ่ึงประเทศไทยในฐานะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ี รู้จักและนิยม

แพร่หลายในตลาดโลกอยู่แลว้ รวมทั้งยงัเป็นผูน้ าดา้นการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน จึงสามารถ

ใช้ศกัยภาพและโอกาสดงักล่าวดึงนักท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศได้อีกเป็นจ านวนมาก 

(ท่ีมา: ยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวไทย, 2558) 

สถานการณ์การท่องเท่ียวโลก จ านวนนกัท่องเท่ียวโลกยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองเป็น

ผลพวงมาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจยุโรปและความผนัผวนของค่าเงินในสกุลต่าง ๆ ขอ้มูลจาก

รายงานของ UNWTO World Tourism Barometer ระบุว่า ตั้งแต่ตน้ปีมาจนถึงเดือนสิงหาคม 2558

จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางระหว่างประเทศยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี 

โดยมีจ านวนทั้งส้ิน 810 ลา้นคน มากกวา่ช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีผา่นมา 33 ลา้นคน ซ่ึงมาจากการ
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ฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจยุโรปตั้งแต่ช่วงตน้ปีและค่าเงินยูโรท่ีอ่อนค่าลงส่งผลให้จ  านวน

นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศในยุโรปเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ประกอบกบัจุดแข็งดา้นการท่องเท่ียวของ

สหภาพยุโรปท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของนักท่องเท่ียวหลายแห่ง โดยเฉพาะประเทศสมาชิก 

EU ประเทศ จาก 44 ประเทศ และในทวีปยุโรปมีการขยายตวัของจ านวนนกัท่องเท่ียวสูงถึงร้อยละ 

6 หรือมากกวา่ ซ่ึงเป็นการขยายตวัท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียโดยรวมของทั้งทวปีส าหรับจ านวนนกัท่องเท่ียว

ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ ก็มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ในอตัราท่ีเท่ากนัคือร้อยละ 4 ยกเวน้

ประเทศในทวีปแอฟริกาเท่านั้ นท่ีจ  านวนนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศลดลงร้อยละ 5 โดยใน

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประเทศในกลุ่มโอเชียเนียอยา่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยงัคงขยายตวั

น าหน้าในอตัราร้อยละ 7 และตามมาด้วยเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในอตัราร้อยละ 6 โดยเฉพาะ

ประเทศไทยท่ีขยายตวัในอตัราท่ีสูงจากเดิมท่ีหดตวัในปีก่อนหน้า ส าหรับนักท่องเท่ียวในทวีป

อเมริกาการขยายตวัท่ีเกิดข้ึนเป็นผลพวงจากการแข็งค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีกระตุน้ให้มีการ

เดินทางออกนอกประเทศมากข้ึน ตลาดนกัท่องเท่ียวจีนยงัคงครองอนัดบัหน่ึงดว้ยการขยายตวัของ

จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางออกนอกประเทศในอตัราท่ีเป็นตวัเลขสองหลกัส่งผลให้ญ่ีปุ่น ไทย 

สหรัฐอเมริกา และแหล่งท่องเท่ียวในทวีปยุโรปหลายประเทศได้รับประโยชน์กันทั่วหน้า 

เช่นเดียวกบัประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) อยา่งอินเดีย แอฟริกาใตแ้ละ

อียิปต ์ท่ีมีรายงานวา่มีการเติบโตของการใชจ่้ายดา้นการท่องเท่ียวในอตัราสูงท่ีเป็นตวัเลขสองหลกั

เช่นกนั รวมถึงประเทศพฒันาแลว้อยา่งเช่น สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจกัร ท่ีมีการใชจ่้ายดา้น

การท่องเท่ียวสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั อนัเน่ืองมาจากเศรษฐกิจท่ีดีและค่าเงินท่ีแขง็ค่าข้ึน ซ่ึงเป็นไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัการใช้จ่ายด้านการท่องเท่ียวของประเทศรัสเซีย และบราซิลท่ีลดลงอย่าง

ชดัเจน สะทอ้นให้เห็นถึงขอ้จ ากดัทางเศรษฐกิจใน 2 ตลาดน้ี ประกอบกบัค่าเงินรูเบิลและเงินเรียลท่ี

ลดลงเม่ือเทียบกบัค่าเงินสกุลอ่ืน 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวยงัคงมีความส าคญัต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและการจา้ง

งาน World Travel & Tourism Council (WTTC) วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเดินทาง

และท่องเท่ียวโลกในปี 2558 จากขอ้มูลท่ีมีอยูจ่นถึงปัจจุบนัสรุปไดว้า่ผลิตภณัฑ์ประชาชาติ (GDP) 

ดา้นการท่องเท่ียวและเดินทางของโลกคาดว่าจะขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.5 ซ่ึงสูงกว่าการขยายตวั

ของ GDP รวมของโลกท่ีคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 2.5 โดยมีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจโลกมูลค่าถึง

7.8 ล้านลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของ GDP โลก และก่อให้เกิดการจา้งงานถึง 284 

ลา้นคนทัว่โลก อย่างไรก็ตาม ตวัเลขการคาดการณ์ดงักล่าวลดลงจากท่ีเคยคาดการณ์ไวเ้ม่ือตน้ปี 
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2558 ร้อยละ 0.2 เน่ืองจากการคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกท่ีลดลงจากร้อยละ 2.9 เป็นร้อยละ 

2.5 อนัเป็นผลจากราคาสินคา้ตกต ่าซ่ึงกระทบไปยงัอตัราแลกเปล่ียนของประเทศหลกั  ๆ อยา่งเช่น

บราซิล เยอรมนั และประเทศในทวีปแอฟริกา การลดลงของการใช้จ่ายภายในประเทศและการ

ลงทุนทางดา้นการท่องเท่ียว ในขณะท่ีจ านวนนกัท่องเท่ียวยงัคงเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไวแ้ต่ตน้ปี

เอเชียใตเ้ป็นภูมิภาคท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวสูงท่ีสุดถึงร้อยละ 7.7 ซ่ึงมาจากการ

ขยายตวัของจ านวนนกัท่องเท่ียว และรายไดจ้ากการท่องเท่ียวท่ีสูงข้ึนของประเทศอินเดียซ่ึงมีขนาด

เศรษฐกิจการท่องเท่ียวใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค  

วกิฤติการณ์ดา้นเศรษฐกิจในรัสเซียส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวของไทย ความขดัแยง้

ระหว่างรัสเซียกบันาโตบานปลายเม่ือรัสเซียส่งกองก าลงัเขา้ควบคุมไครเมียอนัเป็นส่วนหน่ึงของ

ประเทศยูเครน และผนวกไครเมียเข้าเป็นส่วนหน่ึงของประเทศฝ่ายนาโต คว  ่าบาตรเศรษฐกิจ

การเมืองรัสเซียหลายระลอก แต่ส่วนใหญ่มีผลกระทบในวงแคบ เน่ืองจากสมาชิกนาโตส่วนหน่ึงมี

พื้นท่ีติดกบัรัสเซียการคว  ่าบาตรกระทบต่อทั้ง 2 ฝ่าย จึงท าในขอบเขตจ ากดั ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

รัสเซียมาจากเร่ืองราคาน ้ ามันดิบ เน่ืองจากเศรษฐกิจรัสเซียข้ึนกับการส่งออกน ้ ามันกับก๊าซ

ธรรมชาติในขณะท่ีราคาน ้ ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) อยู่ท่ี 115 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรลเม่ือเดือนมิถุนายน 2557 ก่อนปรับตวัลงอย่างต่อเน่ืองลงไปท่ี 45 ดอลลาร์สหรัฐฯ เม่ือ

มกราคม 2558 และจากตน้ปี 2558 เป็นตน้มาจนถึงส้ินไตรมาสท่ี 3 เคล่ือนไหวอยู่ท่ีระดบั 40-50 

ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นผลจากการเพิ่มข้ึนของอุปทานเป็นหลกั ในขณะท่ีการบริโภคน ้ ามนัของ

โลกไม่ไดล้ดลง และคาดวา่ราคาน ้ ามนัน่าจะทรงตวัในระดบัต ่าอีกระยะหน่ึง และอาจผนัผวนคร้ัง

คราว เศรษฐกิจรัสเซียข้ึนกบัการส่งออกน ้ ามนักบัก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั ความกงัวลจากมาตรการ

คว  ่าบาตรและราคาน ้ ามนัอ่อนตวักระทบต่อค่าเงินรูเบิลอย่างรุนแรง โดยรวมแลว้รูเบิลอ่อนค่าราว

ร้อยละ 50 เป็นเหตุผลท าให้ชาวรัสเซียลดการท่องเท่ียวต่างประเทศ ขอ้มูลอตัราการเปล่ียนแปลง

ของนักท่องเท่ียวรัสเซีย ช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2558 ของกรมการท่องเท่ียวให้ภาพอย่าง

ชดัเจนว่านบัจากเดือนมกราคม 2558 เป็นตน้มา จ านวนนกัท่องเท่ียวจากรัสเซียลดลงทุกเดือนกว่า

ร้อยละ 30 (สูงสุดคือเดือนมีนาคม ลดลงถึงร้อยละ 59.23) 

เหตุการณ์ระทึกขวญัในกรุงปารีสกบัผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว กรุงปารีสไม่

เป็นเพียงเมืองหลวงท่ีเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม ดา้นการเงิน และการเมืองของประเทศฝร่ังเศส

แต่ยงัเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศถึงร้อยละ 8 ของรายได้

รวมมีจ านวนนกัท่องเท่ียวกวา่ 22 ลา้นคนมาพ านกัในปี 2557 เหตุการณ์การโจมตีของผูก่้อการร้าย
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เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา ท าให้มีผูเ้สียชีวิต 130 คน และได้รับบาดเจ็บกว่า 300 คน ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศฝร่ังเศสอยา่งแน่นอน เหตุการณ์การก่อการร้าย

ของโลกไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีน่ีแต่ท่ีผา่นมาโลกเผชิญกบัการโจมตีในลกัษณะเดียวกนัมาแลว้

หลายคร้ังกับเมืองท่ี เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ อาทิ  เหตุการณ์โจมตีตึกแฝดของประเทศ

สหรัฐอเมริกาในปี 2544 ระเบิดในกรุงมาดริก ประเทศสเปนในปี 2548 เช่นเดียวกบัระเบิดในกรุง

ลอนดอนประเทศองักฤษเม่ือปี 2549 รวมทั้งระเบิดท่ีเกิดข้ึนในการวิ่งมาราธอนในกรุงบอสตนั 

สหรัฐอเมริกาในปี 2556 ซ่ึงนกัท่องเท่ียวมองการก่อการร้ายท่ีเกิดข้ึนเหล่านั้นเปรียบเสมือนหายนะ

ทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือน ้ าท่วม เป็นตน้ แต่การโจมตีคร้ังน้ีหลายฝ่ายมองว่ามีความ

แตกต่างจากท่ีผา่นมา เน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดจากกลุ่มก่อการร้ายขา้มชาติท่ีมีเครือข่ายโยงใยถึง

การสู้รบในตะวนัออกกลางและมีความเขม้แข็งกว่าเดิม ซ่ึงนักท่องเท่ียวเองก็รับรู้ไดถึ้งความรู้สึก

ดงักล่าวและไม่เพียงต่อประเทศฝร่ังเศสเท่านั้นแต่ความรู้สึกหวัน่วติกในการเดินทางท่องเท่ียวขยาย

วงกวา้งไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปผลกระทบท่ีมีต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวฝร่ังเศสท่ีเกิดข้ึน

ทนัทีก็คือราคาหุ้นของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางลดลง เช่น โรงแรมในเครือ Accor ท่ีมีราคา

หุ้นลดลงสูงสุดร้อยละ 5 หุ้นของโรงแรม Inter Continental ลดลงร้อยละ 2 หุ้นของสายการบิน Air 

France ลดลงร้อยละ 5.7 และหุ้นของ IAG ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของสายการบิน British Airways และ 

Iberia ลดลงร้อยละ 3 รวมถึงธุรกิจการจองท่ีพกัและการเดินทางระหว่างประเทศ อย่างเช่น OTA 

major Expedia ราคาหุ้นลดลงร้อยละ 5.5 Priceline ลดลงร้อยละ 4 สายการบิน Delta ลดลงร้อยละ 

4.5 และโรงแรม Hilton ซ่ึ งราคาหุ้นลดลงมากท่ีสุดระหว่างโรงแรมด้วยกันคือ ร้อยละ 7.5 

นอกจากนั้ นยงัมีการยกเลิกการเดินทางผ่านตัวแทนท่องเท่ียว โรงแรม และสายการบินต่าง ๆ 

โดยเฉพาะสายการบิน Air France ท่ีเพิ่งออกมาประกาศตวัเลขความสูญเสียของรายได้ในเดือน

พฤศจิกายน จากเหตุการณ์ดงักล่าวสูงถึง 54 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงผลกระทบมาก คือ การเดินทาง

ในประเทศเขา้ออกกรุงปารีส 

ส าหรับผลกระทบต่อการท่องเท่ียวไทย แต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศสเดินทางเขา้

ประเทศไทยประมาณ 6 แสนคนอยูใ่นอนัดบั 4 (ร้อยละ 2.55) ของนกัท่องเท่ียวชาวยโุรป โดยมีการ

ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง แมใ้นปีท่ีผ่านมาเศรษฐกิจยุโรปตกต ่า ท าให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวยุโรปท่ีเดิน

ทางเขา้ประเทศไทยลดลงร้อยละ 2.38 แต่จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศสยงัคงเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.38 

ซ่ึงเป็น 1 ในกลุ่ม 6 ประเทศแถบยโุรปท่ียงัมีจ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มสูงข้ึนในขณะท่ีอีก 11 ประเทศ

ท่ีเหลือมีจ านวนนักท่องเท่ียวลดลง ก่อให้เกิดรายได้จากนักท่องเท่ียวฝร่ังเศสแต่ละปีกว่า 40,000 
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ล้านบาท ซ่ึงในระยะสั้ นส่งผลกระทบทนัทีทางจิตวิทยาของผูท่ี้วางแผนเดินทางท่องเท่ียว ทั้งผู ้

เดินทางท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาไทย และคนไทยเดินทางออกนอกประเทศท่ีมีสูงถึง 1 แสน

คนโดยประมาณในแต่ละปี ในขณะเดียวกนัอาจจะส่งผลกระทบต่อการวางแผนเดินทางระยะยาว

ของนักท่องเท่ียวตลาดยุโรป ประกอบกับข่าวหนังสือแจง้เตือนจากหน่วยข่าวกรองรัสเซียว่ามี

สมาชิกกลุ่ม ISIS จ านวน 10 คน เดินทางเขา้มาตามแหล่งท่องเท่ียวของไทย อาทิ พทัยา ภูเก็ตและ

กรุงเทพฯ จะยิ่งเป็นการซ ้ าเติมต่อความเช่ือมัน่ถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติท่ีมีอยูเ่ดิมลดลงอีกซ่ึงภาคเอกชนไทยคาดวา่จะมีการยกเลิกการเดินทางในระยะยาวไป

ถึงช่วงปีใหม่ท่ีถือเป็น Highseason ดา้นการท่องเท่ียวของไทยอย่างแน่นอน เพราะนกัท่องเท่ียวยงั

ไม่มัน่ใจเร่ืองความปลอดภยักบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แต่หลายฝ่ายยงัคงเช่ือวา่จะฟ้ืนตวักลบัมาได ้หาก

รัฐบาลสร้างหลกัประกนัความเช่ือมัน่โดยด าเนินการตามมาตรการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด อาทิ 

การตรวจสอบอยา่งเขม้งวดในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวของชาวต่างชาติ และตรวจสอบพื้นท่ีท่ีมีคนจาก

ประเทศตอ้งสงสัยเป็นกลุ่ม ISIS พกัอาศยัอยู่การประสานขอ้มูลจากแหล่งข่าวทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศรวมทั้งเพิ่มความเขม้ขน้ในกระบวนการตรวจสอบคดักรองผูท่ี้เดินทางเขา้ประเทศไทย 

สถานการณ์การท่องเท่ียวไทยไตรมาสท่ี 3/2558 จ านวนนกัท่องเท่ียวไตรมาสท่ี 3/2558 

ในไตรมาสท่ี 3/2558 มีนักท่องเท่ียวจ านวน 7,274,428 คน ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวจากภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกและยโุรป ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคอ่ืน ๆ มีสัดส่วนเฉล่ียภูมิภาคละประมาณ

ร้อยละ 3 เท่านั้น โดยนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมามากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ จีน มาเลเซีย และญ่ีปุ่น 

ส าห รับรายได้ด้านการท่องเท่ี ยวมี มูลค่า 357,050.76 ล้านบาท  (ส่ วนใหญ่ เป็นรายได้จาก

นกัท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและยุโรป) ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคอ่ืน ๆ สร้างรายได้

เฉล่ียภูมิภาคละประมาณร้อยละ 4 และนักท่องเท่ียวท่ีสร้างรายได้สูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ จีน 

มาเลเซีย และออสเตรเลีย 

รายไดจ้ากการท่องเท่ียว มีรายไดข้ยายตวัร้อยละ 31.25 โดยภูมิภาคยุโรปปรับตวัดีข้ึน 

การฟ้ืนตวัของการท่องเท่ียวในปีก่อนหนา้มีอิทธิพลต่อการเติบโตของรายไดใ้นปีน้ี การชุมนุมในปี

ท่ีผา่นมาส่งผลกระทบต่อนกัท่องเท่ียวภูมิภาคยุโรปมากกวา่เอเชียตะวนัออก โดยไตรมาสท่ี 3/2558 

มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 357,050.76 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 33.06 จากร้อยละ 42.49 ในไตรมาส

ท่ีแลว้ โดยภูมิภาคเอเชียตะวนัออกปรับตวัลดลง ขณะท่ีภูมิภาคยโุรปและภูมิภาคอ่ืน ๆ ปรับตวัดีข้ึน

นอกจากน้ียงัพบว่า จ  านวนนักท่องเท่ียวและวนัพักนักท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อรายได้มากกว่า

ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกสร้างรายได้ 207,865.26 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ  50.54 
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ปรับตัวลดลงจากท่ีขยายตัวร้อยละ  85.89 ในไตรมาสท่ีแล้ว จากการลดลงในเกือบทุกตลาด

โดยเฉพาะตลาดหลกั เช่น จีน มาเลเซีย เกาหลีเป็นตน้ โดยเป็นผลจาก 2 ปัจจยั คือ การฟ้ืนตวัของ

ภาคการท่องเท่ียวในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนจากท่ีหดตวักว่าร้อยละ 12 ในช่วงคร่ึงแรกของปี 

2557 ท าให้อตัราการขยายตวัของรายไดข้องไตรมาสน้ีต ่ากวา่ไตรมาสก่อนหนา้ นอกจากน้ียงัไดรั้บ

ผลกระทบจากเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ในเดือนสิงหาคมท่ีส่งผลให้นักท่องเท่ียวเดือน

กนัยายนชะลอตวัลง ภูมิภาคยโุรป สร้างรายได ้76,960.74 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 10.21 ปรับตวัดี

ข้ึนจากไตรมาสท่ีแลว้ โดยปรับตวัดีข้ึนในเกือบทุกตลาดโดยเฉพาะฝร่ังเศส เยอรมนี และองักฤษ 

เป็นตน้ ยกเวน้รัสเซียท่ียงัคงหดตวัต่อเน่ืองจากไตรมาสท่ีแลว้ จากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ

ภูมิภาคอ่ืน ๆ สร้างรายได้ 72,224.76 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 19.50 ดีข้ึนเล็กน้อยจากไตรมาสท่ี

แล้ว จากการปรับตวัดีข้ึนของภูมิภาคอเมริกา ขณะท่ีภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น เอเชียใต้และโอเชียเนีย 

ปรับตวัลดลงจากทั้งระดับการใช้จ่ายท่ีลดลงและวนัพกันักท่องเท่ียวท่ีปรับตวัลดลง นอกจากน้ี

ความสนใจต่อแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน เช่น ญ่ีปุ่นและเกาะบาหลีเป็นผลให้นกัท่องเท่ียวออสเตรเลียลดลง 

(ท่ีมา: รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเท่ียว ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 

จ านวนนักท่องเท่ียวไตรมาสท่ี 3/2558 นักท่องเท่ียวมีจ านวน 7,274,428 คน ขยายตวั

ร้อยละ 24.34 ลดลงจากท่ีขยายตวัร้อยละ  36.92 ในไตรมาสท่ีแล้วตามทิศทางของนักท่องเท่ียว

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากเหตุการณ์ในปีก่อนหน้า และเหตุระเบิดบริเวณแยก

ราชประสงค์ในเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก มีจ านวน 5,096,900 คน ขยายตวั

ร้อยละ 32.34 จากท่ีขยายตวัร้อยละ 60.50 ในไตรมาสท่ีแลว้ จากการลดลงของนกัท่องเท่ียวเกือบทุก

ประเทศ จากเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงคโ์ดยเฉพาะจีนและฮ่องกง ท่ีไดรั้บผลกระทบรุนแรง 

นอกจากน้ี ยงัเป็นผลจากการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเท่ียวในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

ภูมิภาคยโุรปมีจ านวน 1,071,722 คน ขยายตวัร้อยละ 4.71 ปรับตวัดีข้ึนจากเดิมท่ีหดตวัร้อยละ 9.83 

ในไตรมาสท่ีแลว้ จากการเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะฝร่ังเศส เยอรมนีและ

องักฤษ  

ซ่ึงเป็นผลจาก 2 ปัจจยั คือ การหดตวัของนักท่องเท่ียวในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน

หนา้ และความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียว ขณะท่ีรัสเซียยงัคงหดตวัต่อเน่ือง ภูมิภาคอ่ืน ๆ มี

จ านวน 1,105,806 คน ขยายตวัร้อยละ 13.35 จากร้อยละ 8.54 ในไตรมาสท่ีแลว้ จากความเช่ือมัน่ท่ี

เพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะภูมิภาคตะวนัออกกลาง 
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เหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงคมี์ผลให้นกัท่องเท่ียวไตรมาสท่ี 3 ขยายตวัลดลงจาก

ไตรมาสก่อนหน้า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและยุโรป ผลกระทบจาก

การหดตวัในปีท่ีผ่านมาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้นักท่องเท่ียวเติบโตสูง ผลกระทบจากเหตุระเบิด

บริเวณแยกราชประสงค ์ภายหลงัเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ (17 สิงหาคม 2558) มีผลท าให้

จ  านวนนกัท่องเท่ียวเฉล่ียรายวนัลดลงถึงร้อยละ 33 ในเดือนถดัไป และมีผลใหใ้นไตรมาสท่ี 3/2558 

นกัท่องเท่ียวขยายตวัร้อยละ 24.34 โดยขยายตวัลดลงจากร้อยละ 36.92 ในไตรมาสก่อนหน้า จาก

การชะลอตวัของนักท่องเท่ียวเอเชียตะวนัออกเป็นหลกั ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีต่ืนตระหนกต่อเหตุการณ์  

ต่าง ๆ ได้ง่าย โดยในช่วงเวลาเดือนสิงหาคม-กันยายน ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก  9 

ประเทศออกค าแนะน าการเดินทาง (Travel Advisory) เก่ียวกบัเหตุการณ์ดงักล่าวในประเทศไทย 

และในจ านวนน้ีมี 2 ประเทศคือ ไตห้วนัและฮ่องกง ห้ามการเดินทางมาประเทศไทย และเป็นเหตุ

ให้นกัท่องเท่ียวของทั้ง 2 ประเทศขา้งตน้หดตวัในเดือนกนัยายน ประกอบกบัประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออก มีระยะทางไม่ไกลจากประเทศไทย สามารถเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยได้

ง่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางและท่องเท่ียวไม่สูงและหลายประเทศไดรั้บสิทธิพิเศษในการตรวจลง

ตราหนงัสือเดินทาง จึงท าให้นกัท่องเท่ียวเอเชียตะวนัออกมีโอกาสในการเล่ือน/ยกเลิกการเดินทาง

สูงเม่ือเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังนั้ นแม้ว่านักท่องเท่ียวจีนในเดือนกันยายนจะยงัคงขยายตวัเม่ือ

เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว แต่ขยายตวัเพียงร้อยละ 25.50 ต ่ากว่าเดือนสิงหาคม ท่ี

ขยายตวัร้อยละ 78.04 เหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงคมี์ผลให้นกัท่องเท่ียวไตรมาสท่ี 3 ขยายตวั

ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและยุโรป

ผลกระทบจากการหดตวัในปีท่ีผ่านมาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวเติบโตสูง นกัท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและยุโรป ในไตรมาสท่ี 3/2558 มีนักท่องเท่ียวจ านวน 

7,274,428 คน เป็นนกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและยุโรป สูงสุด 2 อนัดบัแรก เท่ากบั

ร้อยละ 70.07 และ 14.73 ของนกัท่องเท่ียวทั้งหมด ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคอ่ืน ๆ มีสัดส่วน

เฉล่ียประมาณร้อยละ 3 เท่านั้ น นักท่องเท่ียวขยายตวัสูงสุดในไตรมาสท่ี 2 จากการเติบโตของ

นักท่องเท่ียวจีน และผลกระทบจากสถานการณ์ในปีก่อนหน้า นับตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 เป็นตน้มา

นกัท่องเท่ียวเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยขยายตวัสูงสุดในไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 36.92 ซ่ึงเป็นผลจาก

หลายปัจจยัทั้งจากการเติบโตในอตัราท่ีสูงของนกัท่องเท่ียวตลาดหลกั เช่น จีนและมาเลเซีย รวมถึง

ผลจากสถานการณ์การเมืองของไทยในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 ท่ีส่งผลกระทบให้ภาคการ

ท่องเท่ียวชะลอตวั เป็นเหตุใหฐ้านจ านวนนกัท่องเท่ียวต ่ากวา่ปกติ 
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ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของนักท่องเท่ียวท่ีผ่านมามากกว่าร้อยละ 80 ของ

นกัท่องเท่ียวของไทยเป็นนกัท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและยุโรปมาโดยตลอด โดยเฉพาะ

นักท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียตะวนัออกท่ีมีสัดส่วนสูงถึง 3 ใน 5 ของจ านวนนักท่องเท่ียวทั้ งหมด

นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจ านวนจะลดลงอย่างรุนแรงเม่ือเกิด

เหตุการณ์ท่ีกระทบกบัการท่องเท่ียวและจะฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็วเม่ือเหตุการณ์ส้ินสุด จึงท าใหจ้  านวน

นกัท่องเท่ียวของไทยจะผนัผวนและรุนแรงเม่ือเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เม่ือเกิดสถานการณ์ชุมนุม

ในประเทศเขา้สู่ช่วงวิกฤตนักท่องเท่ียว ภูมิภาคยุโรปหดตวัเพียงร้อยละ 2.33 ขณะท่ีนักท่องเท่ียว

จากเอเชียตะวนัออกหดตวักวา่ร้อยละ 21.43 เป็นเหตุให้นกัท่องเท่ียวโดยรวมของไทยหดตวัสูงถึง

ร้อยละ 15.94 แต่ในอีกดา้นหน่ึงเม่ือนกัท่องเท่ียวภูมิภาคยุโรปหดตวั เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจใน

ภูมิภาค การเติบโตอย่างกา้วกระโดดของนกัท่องเท่ียวจีนและมาเลเซีย ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบ

และขับเคล่ือนภาคการท่องเท่ียวไทย และส่งผลให้การท่องเท่ียวฟ้ืนตัวและเติบโตต่อเน่ือง

นอกจากน้ี ในมิติของการสร้างรายไดเ้ร่ิมปรากฏสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนันั้น คือ รายไดส่้วนใหญ่

มาจากนักท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและยุโรป จากเดิมท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 74 ในปี 2553 

เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 78 ในปี 2557 และท่ีน่าสนใจ คือ รายไดข้องนกัท่องเท่ียวภูมิภาคยโุรปจากเดิมท่ี

มีสัดส่วนรายได้เท่ ากับ ร้อยละ  39 ในปี  2553 แต่ลดลงเหลือร้อยละ  35 ในปี  2557 ขณะท่ี

นกัท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียตะวนัออกมีสัดส่วนรายไดเ้พิ่มข้ึนจากร้อยละ 35 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 

43 ในปี 2557 สถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ ภาคการท่องเท่ียวไทยในปัจจุบนัขบัเคล่ือนดว้ย

นกัท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเป็นหลกั ทั้งในดา้นจ านวนและรายได ้และแนวโนม้การพึ่งพา

นกัท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวจากจีนซ่ึงมีสัดส่วนสูงถึง

ร้อยละ 29.46 หรือเกือบ 1 ใน 3 ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาประเทศไทย ท าให้ภาคการท่องเท่ียว

มีความเส่ียงต่อความผนัผวนของจ านวนนกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคน้ี หากเกิดเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อ

ความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียว 

วนัพกัเฉล่ีย วนัพกัเฉล่ียลดลง 0.06 วนั สถานการณ์วนัพกัเฉล่ียปรับตวัดีข้ึนจากไตร

มาสท่ีแลว้ ทั้งน้ีแมว้า่วนัพกัเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวในทุกภูมิภาคจะเพิ่มข้ึน แต่ผลจากการเติบโตของ

นกัท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียตะวนัออก ส่งผลให้วนัพกัเฉล่ียโดยรวมของประเทศ มีแนวโน้มลดลง 

และมีความผนัผวน เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีวนัพกัเฉล่ียประมาณ 7 วนั ขณะท่ีนักท่องเท่ียว

ยโุรปพกันานกวา่ถึง 17 วนั เม่ือสัดส่วนนกัท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเพิ่มข้ึน จึงท าให้วนัพกั
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เฉล่ียโดยรวมลดลง ประกอบกบันกัท่องเท่ียวของไทยกลุ่มน้ีมีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ จึง

ท าใหว้นัพกัในรอบปีท่ีผา่นมาผนัผวน 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียไตรมาสท่ี 3/2558 มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียคนละ 5,247.15 บาท/วนั ขยายตวัร้อย

ละ 7.65 ต ่ากวา่ไตรมาสก่อนหนา้ ท่ีขยายตวัร้อยละ 8.05 ตามการใช้จ่ายนกัท่องเท่ียว ภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออก และภูมิภาคอ่ืน ๆ ยกเวน้ยุโรปท่ีค่าใช้จ่ายเฉล่ียมีแนวโน้มปรับตวัดีข้ึน ภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออก มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวคนละ 5,714.36 บาท/วนั ขยายตวัร้อยละ 9.18 ต ่ากว่า

ไตรมาสก่อนหน้าท่ีขยายตวัร้อยละ 9.27 เป็นผลมาจากตามการใช้จ่ายท่ีลดลงของนักท่องเท่ียวท่ี

ไม่ใช่ตลาดหลกั เช่น ลาว สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลี ไตห้วนั ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวตลาดหลกั เช่น จีน

มาเลเซีย ญ่ีปุ่น การใชจ่้ายปรับตวัดีข้ึนเล็กนอ้ย 

ภูมิภาคยโุรป มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียคนละ 4,138.82 บาท/วนั ขยายตวัร้อยละ 2.83 สูงกวา่ไตร

มาสก่อนท่ีขยายตวัร้อยละ 1.40 ตามการใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวเกือบทุกตลาด ภูมิภาค   

อ่ืน ๆ มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียคนละ 5,523.54 บาท/วนั ขยายตวัร้อยละ 3.53 สูงกว่าไตรมาสก่อนหน้าท่ี

ขยายตวัร้อยละ 3.10 ตามการใช้จ่ายท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวในเกือบทุกภูมิภาค เช่น 

อเมริกา เอเชียใต้และโอเชียเนีย ยกเวน้ตะวันออกกลาง (ท่ีมา: รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเท่ียว 

ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 

แนวโนม้สถานการณ์ท่องเท่ียวไตรมาสท่ี 4/2558 และปี พ.ศ. 2559 จ านวนนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติในไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2558 การพยากรณ์โดยใช้แบบจ าลองท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อการ

พยากรณ์จ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และเทคนิคการค านวณค่าจากวิธี stochastic simulation 

รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียวพบว่า ในไตรมาสท่ี 4 ปี 

2558 จะมีจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติประมาณ 7.7 ลา้นคน และสร้างรายไดป้ระมาณ 382.89 

พนัล้านบาท และคาดว่าในปี พ.ศ. 2558 จะมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติทั้งส้ิน 29.8 ล้านคน โดย

ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการขยายตวัในไตรมาสท่ี 4 ไดแ้ก่ สถานการณ์การท่องเท่ียวของโลกในภาพรวม

ยงัคงขยายตวัต่อเน่ือง การเขา้สู่ฤดูการท่องเท่ียว และเสถียรภาพการเมืองภายในประเทศ ส าหรับ

ปัจจยัท่ีมีผลดา้นลบต่อการท่องเท่ียวในไตรมาสท่ี 4 ไดแ้ก่ สถานการณ์การก่อการร้ายสงครามใน

ตะวนัออกกลาง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศจีน 

จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในปี พ.ศ. 2559 จากการพยากรณ์โดยใชแ้บบจ าลองใน

การพยากรณ์จ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและเทคนิคการค านวณค่าจากวิธี  stochastic 

simulation รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียว คาดวา่ในปี พ.ศ. 
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2559 จะมีจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติประมาณ 32 ลา้นคน ขยายตวัจากปี พ.ศ. 2558 ประมาณ

ร้อยละ 8 โดยปัจจยัท่ีส่งเสริมการขยายตวั ไดแ้ก่ สถานการณ์การท่องเท่ียวของโลกในปี พ.ศ. 2559 

ท่ีคาดวา่จะยงัคงขยายตวัต่อเน่ืองในระดบั 3-4% ราคาน ้ ามนัในตลาดโลกยงัคงอยู่ในระดบัต ่า และ

การเมืองภายในประเทศยงัคงมีเสถียรภาพ ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลด้านลบต่อการท่องเท่ียว ได้แก่ 

สถานการณ์การก่อการร้ายท่ีคาดวา่จะมีความรุนแรงข้ึน สงครามในตะวนัออกกลางท่ียงัไม่มีท่าทีวา่

จะสงบลง และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศจีน นอกจากน้ีจากแนวโน้มการใช้จ่ายของ

นกัท่องเท่ียวในปีท่ีผา่นมา โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีช่ืนชอบการซ้ือสินคา้/บริการต่างคาดวา่ 

จะก่อให้เกิดรายไดป้ระมาณ 1.67 ลา้นลา้นบาท (ท่ีมา: รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเท่ียว ส านกังาน

ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย มองวา่ ตลาดนกัท่องเท่ียวต่างชาติเท่ียวไทยในปี พ.ศ. 2559 ยงัเป็น

ความหวงัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ภายใตแ้รงหนุนท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนตลาดนักท่องเท่ียว

ต่างชาติในปี พ.ศ. 2559 มาจากบรรยากาศทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ียงัเอ้ือต่อการเดินทาง

ท่องเท่ียว ประกอบกบัแรงหนุนจากการท ากิจกรรมการตลาดอย่างต่อเน่ืองของหน่วยงานภาครัฐ 

รวมถึงการท่ีรัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวทางน ้ า หรือ Marina 

Hub ของภูมิภาคอาเซียน 

โดยตลาดภูมิภาคเอเชียตะวนัออกยงัเป็นตลาดหลกัในการผลกัดนัการเติบโตของตลาด

ท่องเท่ียวไทย ซ่ึงตลาดนักท่องเท่ียวจีนท่ียงัเติบโต เป็นผลมาจากการท าการตลาดทั้ งจากฝ่ัง

ผูป้ระกอบการในประเทศจีนและชาวจีนท่ีเขา้มาท าธุรกิจในไทย ท าให้นกัท่องเท่ียวจีนยงัขยายตวั 

อีกทั้ งเม่ือเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศคู่แข่งอย่างประเทศญ่ี ปุ่น ซ่ึงเป็นประเทศท่ี

นกัท่องเท่ียวจีนนิยมเดินทางไปท่องเท่ียว ประเทศไทยน่าจะยงัเป็นปลายทางท่องเท่ียวอนัดบั 1 ของ

นักท่องเท่ียวจีนในปี พ.ศ. 2559 ด้วยสัดส่วนจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาประเทศไทยท่ีมี

จ านวนสูงกวา่เท่าตวัในปีท่ีผา่นมา ขณะท่ีตลาดนกัท่องเท่ียวหลกัอ่ืน ๆ อาทิ นกัท่องเท่ียวมาเลเซียท่ี

คาดว่าจะยงัคงขยายตวัได ้แต่ยงัตอ้งติดตามพฒันาการดา้นเศรษฐกิจของมาเลเซียท่ีอาจจะกระทบ

บรรยากาศการใชจ่้ายของผูค้น ส่วนตลาดนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นและเกาหลีใตย้งัขยายตวัต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี กลุ่มนกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคยโุรปน่าจะดีข้ึนต่อเน่ืองและคาดวา่ภาพรวมใน

ปี พ.ศ. 2559 ตลาดนักท่องเท่ียวยุโรปจะสามารถกลบัมาขยายตวัเป็นบวกได้ท่ีประมาณร้อยละ 

3.0 จากท่ีหดตวัประมาณร้อยละ 8.7 ในปี พ.ศ. 2558 ท่ีผา่นมา โดยตลาดท่ีคาดวา่จะยงัคงเติบโตใน
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กลุ่มน้ีน่าจะเป็นนกัท่องเท่ียวจากกลุ่มยุโรปใต ้เช่น สเปน อิตาลี และฝร่ังเศส เป็นตน้ เช่นเดียวกบั

นกัท่องเท่ียวกลุ่มยโุรปตะวนัตก เช่น เยอรมนีและสหราชอาณาจกัร เป็นตน้ 

อย่างไรก็ดี ทิศทางตลาดนกัท่องเท่ียวต่างชาติในปี พ.ศ. 2559 ยงัคงอยูท่่ามกลางปัจจยั

เส่ียงท่ีอาจมีผลต่อการเติบโต และมีนัยส าคญัต่อผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวและเก่ียวเน่ืองใน

ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเศรษฐกิจในประเทศท่ีเป็นตลาดส าคัญของไทย ปัจจัยด้านภูมิ

รัฐศาสตร์ ปัญหาภยัก่อการร้าย รวมถึงการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัการ

ท่องเท่ียวไดก้ลายมาเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลแต่ละประเทศให้ความส าคญัในการท่ีจะใช้

เป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียง

ดงักล่าว อาทิ นกัท่องเท่ียวจากยุโรปตะวนัออก และรัสเซียซ่ึงน่าจะยงัไม่สามารถกลบัมาฟ้ืนตวัได้

ในปีน้ี ขณะท่ีกลุ่มนกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคตะวนัออกกลาง คงตอ้งติดตามสถานการณ์ราคาน ้ ามนัท่ี

จะกระทบความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ และปัญหาความไม่สงบทั้งในและระหวา่งประเทศ 

จากปัจจยัแวดล้อมข้างตน้ ศูนยว์ิจยักสิกรไทย มองว่า ภาพรวมทั้งปี พ.ศ. 2559 จะมี

นกัท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในไทยจ านวน 31.40-32.27 ล้านคน เติบโตท่ีร้อยละ 

5.0-8.0 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2558 (ท่ีขยายตวัประมาณร้อยละ 20.4) 

อย่างไรก็ดี ศูนยว์ิจยักสิกรไทย เห็นว่า การท่ีภาครัฐมีนโยบายท่ีจะเน้นนักท่องเท่ียว

ต่างชาติกลุ่มคุณภาพ และการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวให้กระจายไปสู่ชุมชนในท้องถ่ิน 

นบัเป็นนโยบายท่ีดีท่ีจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่การท่องเท่ียวของไทย อย่างไรก็ดี การท่ีจะดึงตลาด

กลุ่มคุณภาพควรมีการวางต าแหน่งประเทศไทยให้ชัดเจน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการ

ท่องเท่ียวใหมี้มาตรฐานเพื่อท่ีจะตอบโจทยลู์กคา้กลุ่มน้ี ขณะเดียวกนั ภาครัฐควรมีแนวทางส่งเสริม

การกระจายเม็ดเงินรายไดจ้ากการท่องเท่ียวไปสู่ชุมชนและผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ินให้มากยิ่งข้ึน 

อาทิ การจดัตั้งศูนยจ์  าหน่ายสินคา้โอทอป (OTOP) ทอ้งถ่ินท่ีไดม้าตรฐานและอาจเป็นในลกัษณะ

ปลอดภาษี (Duty Free OTOP) หรือการให้ขอคืนภาษี (VAT) ได้ในกรณีซ้ือสินคา้กบัร้านคา้ท่ีจด

ทะเบียนอยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้ (ท่ีมา : ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2559) 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ คาดว่า ยอดนักท่องเท่ียวปี พ.ศ. 2559 จะโตข้ึน 8% กอบ

กาญจน์ วฒันวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เปิดเผยแนวโน้มภาคการ

ท่องเท่ียวปี พ.ศ. 2559 วา่แนวโนม้นกัท่องเท่ียวต่างชาติจะอยูท่ี่ 32 ลา้นคน เติบโตประมาณ 8% จาก

ปี พ.ศ. 2558 ท่ีคาดวา่จะอยู่ท่ี 29.5 ลา้นคน และก่อให้เกิดรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 2.3 ลา้นลา้นคน 

ส่วนปี พ.ศ. 2560 คาดวา่รายไดจ้ากการท่องเท่ียวจะอยู ่2.5 ลา้นลา้นบาท  
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โดยปัจจยับวกท่ีมีผลต่อแนวโน้มภาคการท่องเท่ียว ปี พ.ศ. 2559 คือแนวโน้มการ

ท่องเท่ียวโลกท่ีคาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3-4 ราคาน ้ ามนัในตลาดโลกท่ีคาดว่าจะอยู่ในระดับต ่า 

เสถียรภาพการเมืองภายในประเทศ อตัราแลกเปล่ียนหลงัเฟดประกาศข้ึนดอกเบ้ีย ส่งผลให้ค่าเงิน

ดอลลาร์แข็งค่าข้ึนและสกุลเงินในภูมิภาคอ่อนค่า ซ่ึงจะส่งผลดีท าให้นกัท่องเท่ียวมีก าลงัซ้ือมากข้ึน 

โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเป็นตลาดหลกัของไทย  

ส่วนปัจจัยเส่ียง คือ ภัยก่อการร้าย/สงคราม ภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ และสภาวะ

เศรษฐกิจจีน ส่วนในปี พ.ศ. 2558 วา่ รายไดจ้ากการท่องเท่ียวน่าจะจบท่ี 2.21 ลา้นลา้นบาท สูงกวา่

เป้าหมาย 10,000 ลา้นบาท จากเดิมท่ีตั้งเป้าไว ้2.2 ลา้นบาท มาจากรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

1.42 ลา้นลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 22 จากปีท่ีผา่นมา นกัท่องเท่ียวต่างชาติมีค่าใชจ่้ายต่อทริปคนละ 

50,000 บาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 7 โดยรายไดจ้ากการท่องเท่ียวท่ีเป็นไปตามเป้าหมายเป็นผลมาจากการ

ขยายตวัของการท่องเท่ียวโลก และการด าเนินมาตรการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการท่องเท่ียว

ภายในประเทศ โดยเฉพาะการท่องเท่ียวใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด รวมทั้ งมาตรการดูแล

นกัท่องเท่ียวและจดัระเบียบท่องเท่ียวตามนโยบายของรัฐบาล  

ทั้ งน้ีในช่วง 9 เดือนของปี พ.ศ. 2558 จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ทั้งหมด 9.9 ลา้นลา้นบาท เป็นมูลค่าท่ีเกิดจากภาคการท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางออ้ม 1.4 

ลา้นลา้นบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 14 ของ GDP ประเทศ และสร้างงาน 4.45 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 

11 ของการจา้งงานทั้งหมด เป็นมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมทางตรงดา้นการท่องเท่ียว 5.45 แสนลา้น

บาท มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมทางออ้ม ดา้นการท่องเท่ียว 9.06 แสนลา้นบาท (ท่ีมา : กรุงเทพธุรกิจ

ออนไลน์, 2559) 

 

2.4 แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยผลกัดันและปัจจัยดึงดูด 

การวิจัยในคร้ังน้ีได้ใช้แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจผลักดันและดึงดูด (push and pull 

motivations theory) เน่ืองจากแรงจูงใจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์โดยแรงจูงใจใน

การเดินทางท่องเท่ียวของแต่ละคนจะเกิดจากแรงผลกั (Push Factors) และแรงดึง (Pull Factors) จึง

เกิดมีการเดินทางท่องเท่ียวข้ึน และเกิดการใช้บริการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเดินทางไป 

ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงแรงผลกัและแรงดึงในการเดินทางท่องเท่ียว ดงัน้ี 

Blythe 2008, pp. 32-33, (อ้างถึงใน วุฒิ  สุข เจริญ , 2555, น. 67) ระบุว่า แรงจูงใจ

สามารถเกิดจากสัญชาตญาณภายในของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนโดยอตัโนมติัต่อส่ิงเร้า (Stimuli) ท่ีเขา้มา
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กระทบ จนน าไปสู่แรงจูงใจท่ีเกิดจากกระบวนการทางความคิดของมนุษย ์ท าให้เกิดการตอบสนอง

ต่อส่ิงเร้า โดยแรงจูงใจมีดว้ยกนัหลายประเภท ไดแ้ก่  

แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายใน (Dormant motives) เป็นแรงจูงใจท่ีอยู่ใตจิ้ตส านึก ซ่ึงมนุษย์

ไม่รู้วา่ตนเองมีความปรารถนา 

แรงจูงใจระดับจิตส านึก (Conscious motives) เป็นแรงจูงใจท่ีผูบ้ริโภคตระหนักรู้ว่า

ตนเองมีความตอ้งการ 

แรงจูงใจทางอารมณ์ (Emotional motives) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ของผูบ้ริโภค 

แรงจูงใจเชิงเหตุผล (Rational motives) เป็นแรงจูงใจของผู ้บริโภคท่ีเกิดจากการ

พิจารณาดว้ยเหตุผล 

แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary motives) เป็นแรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีเป็นเหตุผลอยู่

เบ้ืองหลงัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการของตราสินคา้  

แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary motives) เป็นแรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีน าไปสู่การซ้ือสินคา้

ในระดบัต่าง ๆ 

Erik Erikson (อ้างถึงใน การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

สาขาวิชาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช , 2554, น. 27) ได้จดัแบ่งพฤติกรรม

ความตอ้งการในการซ้ือตามอายขุยัหรือระยะยาวของชีวติ (life span) เป็น 3 ระยะ คือ 

1. ช่วงอายุท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากบั 40 ปี (possession experiences) เป็นช่วงท่ียงัมีความตอ้งการ

ซ้ือสินคา้เพื่อเป็นเจา้ของ เช่น รถยนต ์บา้น เป็นตน้ 

2. ช่วงอายุระหวา่ง 41 ปี ถึง 60 ปี (catered experiences) เป็นช่วงท่ีตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว 

รับประทานอาหารตามภตัตาคาร และเล่นกีฬา 

3. ช่วงอายุตั้งแต่ 61 ปีข้ึนไป (being experiences) เป็นช่วงท่ีตอ้งการสร้างสัมพนัธภาพ และมี

ความเพลิดเพลินแบบเรียบง่าย  

จากการแบ่งพฤติกรรมการซ้ือตามช่วงอายุข้างต้นของอีริค อิริคซัน จะพบว่าความ

ตอ้งการซ้ือในธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมจะเกิดข้ึนมากในช่วงอายุระหวา่ง 41 ปี ถึง 60 ปี 

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากประชากรของโลกมีการเปล่ียนแปลง ท าให้ผู ้ประกอบการธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรมไดส้นใจท่ีจะจดัการบริการส าหรับนกัท่องเท่ียวหรือผูใ้ช้บริการช่วงอายุ

ตั้งแต่ 61 ปีข้ึนไปมากข้ึน 
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Holloway 1988, (อ้างถึงใน ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2554, น. 36) กล่าวว่า การจูงใจ 

(Motivation) หมายถึง การกระตุน้ให้กระท าหรือด าเนินการให้ไดม้าซ่ึงเป้าหมายท่ีตั้งไว ้นบัวา่เป็น

ปัจจยัภายในตวัแรกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งไดรั้บการกระตุน้  

Maslow 1943, (อ้างถึงใน จิระวฒัน์ อนุวิชชานนท์ , 2554, น. 82-83) กล่าวว่า ความ

ตอ้งการของมนุษยมี์ 5 ระดบั โดยให้ความส าคญัจากระดบัต ่าไประดบัสูง โดยผูบ้ริโภคจะพยายาม

ตอบสนองความตอ้งการระดบัต ่าก่อน หลงัจากนั้นจึงจะเกิดความตอ้งการระดบัสูงข้ึน ดงัน้ี  

1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน เช่น ตอ้งการ

เดินทางท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อน สนุกสนานเพลิดเพลิน หลีกหนีความสับสนวุน่วาย ความจ าเจ หรือ

บ าบดัรักษาสุขภาพ เป็นตน้ 

2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (Safety needs) เป็นความตอ้งการในระดบัท่ีสูงกวา่

ความตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เช่น ตอ้งการความปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียว ตอ้งการมัน่ใจ

วา่บริษทัทวัร์ท่องเท่ียวจะไม่หลอกลวง เป็นตน้  

3. ความตอ้งการดา้นสังคม (Social needs) หรือความตอ้งการความรักและการยอมรับ (Love 

and belongingness needs) เป็นความต้องการทั้ งในแง่ของการให้และการได้รับความรัก ความ

ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะหรือเป็นท่ียอมรับของสังคม เช่น ตอ้งการท ากิจกรรมร่วมกบั

กลุ่มท่ีมีความสนใจคลา้ยคลึงกนั เช่น กลุ่มนกัดูนก กลุ่มนกัเดินป่า กลุ่มนกัข่ีจกัรยาน กลุ่มนกัพาย

เรือ เป็นตน้  

4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจาก

สถานะทางสังคม เช่น การพักในห้องสูทท่ีมีราคาแพงท่ีสุดของโรงแรมระดับ 5 ดาว การ

รับประทานอาหารจานท่ีแพงท่ีสุดของภตัตาคาร ซ่ึงปรุงจากฝีมือเชพท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เหล่าน้ี

ถือเป็นการแสดงออกถึงความตอ้งการการยกยอ่งดา้นสถานะทางสังคม  

5. ความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง (Self-actualization needs) เป็นการพฒันาตวัเองและความ

ปรารถนาส่วนตัว (Self-development and realization) ความต้องการ ความพึงพอใจส่วนบุคคล 

ความสามารถในการท าทุกส่ิงทุกอย่างไดส้ าเร็จ ความตอ้งการไดรั้บชยัชนะหรือมีความเหนือกว่า

บุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และตอ้งการตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล เช่น ความปรารถนา

ท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวรอบโลก ความปรารถนาท่ีจะเขา้ใจความแตกต่างของเพื่อนมนุษย ์เป็นตน้  

ระดบัความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ท าให้ผูบ้ริโภคแสดงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้

หรือบริการท่ีแตกต่างกนั  
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นอกจากความตอ้งการ 5 ขั้นท่ีกล่าวมาแลว้ Maslow (อา้งถึงใน ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 

2554, น. 36) กล่าววา่ มาสโลวย์งัไดเ้พิ่มความตอ้งการ ซ่ึงมีความส าคญัต่อภาวะจิตใจมากอีก 2 ขั้น 

คือ  

1. ความตอ้งการท่ีจะไดท้ราบและไดเ้กิดความเขา้ใจ (The Need to Know and Understand) ท า

ใหม้นุษยมี์พฤติกรรมแสวงหาค าตอบ เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น  

2. ความต้อ งก ารความสวยงาม  (The Need for Aesthetic Satisfaction) ท าให้ ม นุ ษ ย์ มี

พฤติกรรมแสวงหา สร้างสรรค์ และธ ารงรักษาส่ิงสวยงาม ช่ืนชมส่ิงสวยงามทั้งท่ีเป็นธรรมชาติ 

และศิลปะตามรสนิยมของตน  

ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลวมี์ขอ้สมมติฐานดงัน้ี  

1. มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอและไม่ส้ินสุด ถา้ความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ 

ความตอ้งการอยา่งอ่ืนก็จะเขา้มาแทนท่ี โดยไม่มีท่ีส้ินสุด ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย  

2. ความตอ้งการของมนุษยมี์การเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ย เม่ือความตอ้งการ

ระดบัต ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการระดบัสูงก็จะถูกเรียกร้องใหต้อบสนองทนัที  

3. มนุษยจ์ะแสวงหาความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดหรือมากกวา่ก่อน และจะสนใจความตอ้งการ

ท่ีมีความส าคญัรองลงมาในล าดบัต่อไป  

ส าหรับการเดินทางและท่องเท่ียวเกิดจากความตอ้งการและความรู้สึกภายในของแต่ละ

บุคคลอยา่งแทจ้ริง ประกอบกบัมีปัจจยัต่าง ๆ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีผลกัดนัให้สามารถ

เดินทางได ้และยงัมีแรงจูงใจอีกหลายอยา่งท่ีดึงดูด และรบเร้าใหค้นอยากเดินทางมากข้ึน  

โซโลมอน 2007, (อ้างถึงใน วิลาวณัย์ วโรภาษ , 2554, น. 103) กล่าวว่า แรงจูงใจ 

(Motivation) หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมโดยเร่ิมตน้เม่ือความตอ้งการถูก

กระตุน้ข้ึนมา (Need arousal) และบุคคลนั้นตอ้งการตอบสนองความตอ้งการนั้นของตนเอง แต่

ความต้องการยงัไม่ได้รับการตอบสนอง บุคคลจะเกิดความเครียด (Tension) ความเครียดน้ีจะ

ผลกัดนัใหบุ้คคลพยายามลดความเครียดนั้นหรือพยายามตอบสนองความตอ้งการใหไ้ด ้ 

McIntosh, Goeldner และ Ritchie 1995, (อ้างถึงใน เลิศพร ภาระสกุล , 2553, น. 70) 

แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  

1. แรงจูงใจทางกายภาพ (Physical motivators) เป็นแรงจูงใจเก่ียวกับความต้องการท าให้

ร่างกายและจิตใจสดช่ืน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสุขภาพ กีฬาและความเพลิดเพลิน  
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2. แรงจูงใจทางวฒันธรรม (Cultural motivators) คือ ความปรารถนาท่ีจะได้เห็นหรือเรียนรู้

เก่ียวกบัวฒันธรรมอ่ืน  

3. แรงจูงใจระหวา่งบุคคล (Interpersonal motivators) คือ แรงจูงใจท่ีจะไดพ้บปะกบัผูค้นใหม่ 

หรือเดินทางออกไปจากส่ิงแวดลอ้มท่ีใชชี้วติอยูทุ่กเม่ือเช่ือวนั  

4. แรงจูงใจทางด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ (Status and prestige motivators) ได้แก่ ความ

ตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อ ความตอ้งการท่ีจะยอมรับนบัถือ 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้กล่าวถึง แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง แรงขบั (Drives) 

ภายในของบุคคลท่ีกระตุน้ให้เขาแสดงพฤติกรรม โดยท่ีแรงขบัจะมาจากความเครียดท่ีเกิดข้ึนจาก

ความต้องการท่ียงัไม่ได้รับการตอบสนองของบุคคล หรือกล่าวได้ว่า บุคคลจะท าส่ิงใดย่อมมี

แรงจูงใจในการกระท า โดยมีลักษณะดังน้ี แรงจูงใจมีพื้นฐานจากความต้องการ แรงจูงใจเป็น

แรงผลกัดนัท่ีเกิดจากความตึงเครียด แรงจูงใจจะมุ่งท่ีเป้าหมาย แรงจูงใจเป็นการรวมพลงัของความ

ตอ้งการ ความเครียด และผลประโยชน์ท่ีคาดหวงั  

การจูงใจ (Motivation) เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค เราจึงต้อง

เขา้ใจธรรมชาติของแรงจูงใจในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. แรงจูงใจมีพื้นฐานมาจากความต้องการ กล่าวคือ ความต้องการจะเป็นจุดเร่ิมต้นของ

แรงจูงใจ ปกติเม่ือบุคคลเกิดความตอ้งการข้ึน เขาอาจเกิดแรงจูงใจหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าหากความ

ตอ้งการนั้นเป็นความตอ้งการท่ีมีการตอบสนองหรือไม่มีก็ได ้ก็ถือไดว้า่ไม่เกิดแรงจูงใจ  

2. แรงจูงใจเป็นแรงผลกัดนัท่ีเกิดจากความตึงเครียด เม่ือความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนยงัไม่ไดรั้บ

การตอบสนอง และความตอ้งการยงัไม่ลดลง ก็จะกลายเป็นความเครียด ซ่ึงความเครียดนั้นจะเป็น

แรงผลกัดนัท่ีมากพอท่ีจะท าใหบุ้คคลพยายามท่ีจะตอบสนองความตอ้งการนั้น  

3. แรงจูงใจจะมุ่งท่ีเป้าหมาย บุคคลจะเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ท่ีเป้าหมาย เม่ือสามารถ

แกปั้ญหาท่ีกลายเป็นความเครียดได ้จึงเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย

นั้น  

4. แรงจูงใจเป็นการรวมพลงัของความตอ้งการ ความเครียด และผลประโยชน์ท่ีคาดหวงั โดย

บุคคลจะตอ้งรวบรวมและทุ่มเทแรงพยายามต่าง ๆ เพื่อใหเ้ขาสามารถบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ  

ชูชยั สมิทธิไกร (2554, น. 218) กล่าววา่ ความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ของบุคคล คือ สาเหตุ

ส าคญัประการหน่ึงท่ีผลกัดนัให้บุคคลมีการกระท าต่าง ๆ ซ่ึงภาวะท่ีบุคคลมีแรงผลกัดนัเกิดข้ึนใน
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จิตใจน้ีเรียกวา่ การมีแรงจูงใจ (motivation) บุคคลท่ีมีแรงจูงใจจะมีพลงัและความกระตือรือร้นท่ีจะ

กระท าพฤติกรรมต่าง ๆ อยา่งมีทิศทาง เพื่อตอบสนองความตอ้งการและบรรลุเป้าหมายของตน  

พรสวรรค ์มโนพฒันะ (2553, น. 8-9) ไดก้ล่าวถึง แรงจูงใจทางการท่องเท่ียว (Tourism 

Motivations) หมายถึง เหตุผลหรือส่ิงกระตุน้ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว โดย

เกิดจากเหตุผลและแรงจูงใจต่อไปน้ี 

1. แรงจูงใจทางกายภาพ (Physical Motivation) ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเพื่อการพกัผ่อน การกีฬา 

การรักษาสุขภาพ การแสวงหาความสุขแปลก ๆ ใหม่ ๆ เป็นตน้ 

2. แรงจูงใจทางวฒันธรรม (Cultural Motivation) ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเพื่อการจาริกแสวงบุญ

ทางศาสนา การศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นตน้ 

3. แรงจูงใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Motivation) ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเพื่อการเยี่ยมญาติ 

พบปะเพื่อนฝงู เป็นตน้ 

4. แรงจูงใจทางดา้นสถานภาพและช่ือเสียง (Status and Prestige Motivation) เหตุผลในการ

ท่องเท่ียวคือเพื่อเกียรติยศช่ือเสียงและพฒันาบุคคล เช่น การเดินทางไปประชุมสัมมนา ไปศึกษา 

เจรจาธุรกิจ เป็นตน้ 

นภวรรณ คณานุรักษ์ (2556, น. 46) กล่าววา่ แรงจูงใจ (Motivation) คือ แรงขบัภายใน

บุคคลท่ีจะกระตุน้หรือบงัคบัให้เกิดการกระท าตามแรงขบันั้น ๆ ซ่ึงแรงขบัเกิดจากความกดดนัท่ีมี

ผลมาจากความจ าเป็นท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนอง โดยปกติแลว้บุคคลจะพยายามต่อสู้กบัความรู้สึก

นึกคิดและจิตใตส้ านึกเพื่อลดความกดดนัผ่านพฤติกรรมท่ีเคยกระท ามาก่อนหน้าน้ีท่ีช่วยเติมเต็ม

ความจ าเป็นและช่วยปลดปล่อยความกดดนัท่ีเกิดข้ึนกบัความรู้สึกของตนเอง  

วิลาวณัย์ วโรภาษ (2554, น.97) ได้กล่าวถึง แรงจูงใจเป็นแรงขับให้เกิดพฤติกรรม 

แรงจูงใจเกิดจากความต้องการท่ีถูกกระตุ้นจนมีระดับความเข้มอย่างมากเพียงพอท่ีจะขับให้

ผูบ้ริโภคตอ้งแสดงการกระท าเพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายของความตอ้งการ จึงกล่าวได้ว่าแรงจูงใจมี

รากฐานมาจากความตอ้งการแรงจูงใจเป็นตวัลดความตึงเครียด แรงจูงใจเป็นแรงผลกัดนัให้เกิด

พฤติกรรม และแรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีมีเป้าหมาย  

วุฒิ สุขเจริญ (2555, น. 64) ได้กล่าวถึง แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลักดัน

ภายในท่ีน าไปสู่การกระท า โดยธรรมชาติแลว้ มนุษยจ์ะมีความตอ้งการอยูต่ลอดเวลา และเม่ือเกิด

ความตอ้งการจะเกิดความตึงเครียด (Tension) อนัเกิดจากความตอ้งการไม่ไดรั้บการตอบสนองจาก

จิตส านึก (Subconscions) ท าให้มนุษยต์อ้งหาทางท่ีจะลดความตึงเครียดโดยแสดงพฤติกรรม ท าให้
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ความตอ้งการนั้นไดรั้บการตอบสนอง โดยมีการก าหนดเป้าหมายท่ีจ าเพาะและเลือกรูปแบบของ

การกระท าซ่ึงเป็นผลมาจากบุคลิกภาพ การรับรู้ การเรียนรู้ และทศันคติ  

โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษา และน าเสนอทฤษฎีแรงจูงใจทางการท่องเท่ียว 

ดงัน้ี 

Beach, Ragheb 1983, (อ้างถึงใน บุญ เลิศ จิตตั้ งว ัฒนา  และคณะ , น . 61) ได้แบ่ ง

แรงจูงใจในการท่องเท่ียวออกเป็น 4 ประเภท โดยอิงหลกัความตอ้งการของ Abraham Maslow คือ  

1. แรงจูงใจด้านความตอ้งการรู้จกัตนเอง เป็นแรงจูงใจท่ีจะท าให้เกิดพฤติกรรมท่องเท่ียว

แบบเรียนรู้ การคน้หา การใชค้วามคิด 

2. แรงจูงใจดา้นความตอ้งการทางสังคม เป็นแรงจูงใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวดว้ยเหตุผลดา้น

สังคมเป็นหลกั ประกอบดว้ย 2 เหตุผลคือ 

2.1 ความตอ้งการเพื่อความตอ้งการเป็นท่ียอมรับ 

2.2 ความตอ้งการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น หรือเอาใจผูอ่ื้น  

3. แรงจูงใจดา้นความตอ้งการความส าเร็จ เป็นแรงจูงใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว แบบผจญภยั 

หรือท ากิจกรรมท่ีท าใหรู้้สึกวา่ตนเองมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย  

4. แรงจูงใจด้านความตอ้งการปลีกตวั เป็นแรงจูงใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวเพื่อหลีกหนีจาก

สังคม หรือส่ิงท่ีเป็นชีวติประจ าวนั โดยตอ้งการพกัผอ่น หรือปลดปล่อยตวัเองออกจากชีวติสังคม  

Burton 1995, (อ้างถึงใน อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550, น. 128-129) ไดท้  าการศึกษาถึงแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวจาก

การประยุกต์แนวคิดของ Maslow สรุปได้ว่ามีปัจจยั 5 ประการท่ีเป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้มนุษย์

ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 

1. ความตอ้งการทางกายภาพ (physical needs) มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีจะเดินทางเพื่อเหตุผล

ทางสุขภาพของตนให้แข็งแรง เช่น การเดินทางไปเล่นกีฬา หรืออาจเป็นการเดินทางไปเพื่อรักษา

อาการเจบ็ป่วย การเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ  

2. ความต้องการทางสังคม (social needs) มนุษย์มีความต้องการท่ีจะเดินทางเพื่อกระชับ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในกลุ่มของตน เช่น การจดัเดินทางท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะส าหรับพนกังาน

ของหน่วยงาน หรือการเดินทางเพื่อหลีกเล่ียงจากภาระหนา้ท่ีต่าง ๆ ทางสังคมท่ีตนมี เช่น สามีและ

ภรรยาลาพกัร้อนเพื่อเดินทางไปพกัผอ่นท่องเท่ียว  
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3. ความตอ้งการสถานภาพทางสังคม (status needs) มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีจะเดินทางเพื่อ

สร้างสถานภาพของตนเองในสังคม เช่น การเดินทางไปสถานท่ีพกัตากอากาศชายทะเลท่ีมีช่ือเสียง 

หรือสถานท่ีท่ีใหบ้ริการเฉพาะกลุ่มคนชั้นสูงบางกลุ่มเท่านั้น  

4. ความตอ้งการความรู้ (intellectual needs) มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีจะเดินทางเพื่อเรียนรู้ส่ิง

ใหม่ เช่น การเดินทางไปชมพิพิทธภณัฑ์ หรืออุทยานประวติัศาสตร์ เพื่อศึกษาความเป็นมาของชน

ชาติต่าง ๆ ในโลก  

5. ความต้องการทางจิตใจ (mental needs) มนุษยมี์ความต้องการท่ีจะเดินทางเพื่อหลีกหนี

ความเครียดและเศร้าหมองในจิตใจ เช่น การเดินทางไปปีนเขาหรือกระโดดหน้าผาเพื่อให้ลืม

เร่ืองราวท่ีครุ่นคิดในสมอง  

Crompton 1979, (อ้างถึงใน เลิศพร ภาระสกุล และศุภมิตร เอกวรรณัง , น. 38) ได้

กล่าวถึง แรงจูงใจวาระซ่อนเร้น (Hidden Agenda) โดยไดท้ าการวิจยัเพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจท่ีผลกัดนั

ให้คนเรามีการเดินทางท่องเท่ียว โดยรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวท่ีเป็นคนชั้น

กลางจ านวน 39 คน จาก 2 รัฐ ในสหรัฐอเมริกา คือ รัฐแมสซาจูเสต และรัฐเท็กซัส Crompton ได้

สรุปผลการวิจยัของเขาออกมาเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้เกิดการเดินทางท่ีเรียกว่า วาระซ่อนเร้น หรือ 

แรงจูงใจทางด้านเกียรติภูมิ (Prestige) ท่ีตรงกับความต้องการจ าเป็นในขั้นความต้องการท่ีจะมี

เกียรติยศช่ือเสียงและแรงจูงใจทางดา้นกระชบัความสัมพนัธ์ทางเครือญาติจะตรงกบัความตอ้งการ

ทางดา้นสังคมของ Maslow แรงจูงใจวาระซ่อนเร้นของ Crompton มี 7 ประเภท ดงัต่อไปน้ี  

1. การหลีกหนีจากสภาพแวดลอ้มท่ีจ าเจ (Escape from mundane environment) 

2. การส ารวจและการประเมินตนเอง (Exploration and evaluation of self) 

3. การพกัผอ่น (Relaxation) 

4. ความตอ้งการเกียรติภูมิ (Prestige) 

5. ความตอ้งการท่ีจะถอยกลบัไปสู่สภาพดั้งเดิม (Regression) 

6. กระชบัความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ (Enhancement of kinship relationship) 

7. การเสริมสร้างการปะทะสังสรรคท์างสังคม (Facilitation of social interaction) 

Crompton and McKay 1997, (อ้ า ง ถึ ง ใน  ก วิ น  ว งค์ ลี ดี , น . 8-9) ไ ด้ อ ธิ บ าย ถึ ง 

ความส าคัญในการเข้าใจแรงจูงใจของนักท่องเท่ียว มีสามประการดังน้ี  หน่ึงคือ จะช่วยให้

ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวสามารถสร้างสินคา้และบริการให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้หรือ

นกัท่องเท่ียว สองคือ สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้หรือนกัท่องเท่ียวในดา้นประสบการณ์
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ทางการท่องเท่ียวของลูกคา้ท าให้นกัท่องเท่ียวกลบัมาท่องเท่ียวยงัสถานท่ีนั้น ๆ อีกหลายคร้ัง และ

ตอ้งการท่ีจะแนะน าให้เพื่อน ญาติมิตรมาท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวมีความประทบัใจและพึงพอใจ 

สามคือ ความเขา้ใจในความต้องการของลูกคา้น าไปสู่การวางแผนทางการตลาดเฉพาะกลุ่มท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง ถูกใจนักท่องเท่ียว จากมุมมองของนักจิตวิทยาการท่องเท่ียว แรงจูงใจท่ีท าให้

นักท่องเท่ียวเดินทางออกไปท่องเท่ียวคือ ความพยายามท่ีจะสร้างประสบการณ์ท่ีน่าจดจ าและ

ประสบการณ์นั้น ๆ มกัจะเก่ียวขอ้งกบัสังคม จิตวทิยา และเศรษฐกิจ  

Dann (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2553, น. 69) กล่าวว่า แรงจูงใจทางการท่องเท่ียว

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 อยา่ง ดงัต่อไปน้ี  

1. นักท่องเท่ียวถูกกระตุน้ (motivated) ด้วยความตอ้งการท่ีจะไดรั้บประสบการณ์ท่ีมีความ

แตกต่างออกไปจากประสบการณ์ท่ีสามารถจะหาไดใ้นประเทศหรือในบา้นเมืองของเขา 

2. จุดหมายปลายทางทางการท่องเท่ียวท าหน้าท่ีดึงดูด (pull) ในลกัษณะของการตอบสนอง

ต่อแรงจูงใจซ่ึงเป็นปัจจยัผลกั (push) แนวคิดน้ีจึงเป็นการจ าแนกแรง 2 แรงท่ีมีความแตกต่างกนั

ระหวา่งความปรารถนาหรือความตอ้งการ (desire) ในตวัของนักท่องเท่ียวท่ีเป็นปัจจยัผลกั (push) 

กบัอีกดา้นหน่ึงคือความดึงดูดใจน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว (attraction) หรือจุดหมายปลายทาง

ทางการท่องเท่ียว (destination) ซ่ึงเป็นปัจจยัดึง (pull) 

3. แรงจูงใจคือการจินตนาการเพอ้ฝัน (fantasy) นกัท่องเท่ียวท าการเดินทางเพื่อสามารถแสดง

พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเขาจะไม่ถูกลงโทษทางวฒันธรรม (culturally sanctioned) ในประเทศของตวั

นกัท่องเท่ียวเอง 

4. แรงจูงใจคือจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายท่ีถูกจดัเป็นล าดบัขั้นต่าง ๆ (classified purpose) มี

การจดัประเภทของจุดมุ่งหมายของการเดินทางออกเป็นชนิด เช่น การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนญาติ

มิตร การเดินทางเพื่อความสนุกสนาน การเดินทางเพื่อศึกษาหาความรู้ 

5. ชนิดของแรงจูงใจ (Motivational typologies) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

5.1. การแบ่งประเภทในเชิงพฤติกรรม (behavioral typologies) เช่น แรงจูงใจ ประเภท 

sunlust คือ แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวท่ีต้องการความสะดวกสบายเหมือนอยู่ท่ีบ้าน แรงจูงใจ 

ประเภท wanderlust คือ ความอยากรู้อยากเห็น ตอ้งการมีประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ และไม่คุน้เคย 

5.2. การแบ่งประเภทตามบทบาทของนกัท่องเท่ียว (tourist sole) 

6. แรงจูงใจและประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว 
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7. แรงจูงใจท่ีนักท่องเท่ียวเป็นผู ้ให้ค  าจ  ากัดความเอง (auto-definition) ยึดหลักการท่ีว่า

นกัท่องเท่ียวอธิบายแรงจูงใจดว้ยตวัของเขาเอง 

นอกจากน้ี Dann 1977, (อา้งถึงใน พรนภา ธนโพธิวิรัตน์, 2551, น. 13-14) ยงัไดน้ าผล

การจดัล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow มาท าการศึกษาและเช่ือมโยงกบัทฤษฎีของตนเอง การ

เดินทางท่องเท่ียวของคนนั้นจะมีปัจจยั 2 ชนิด ท่ีท าให้คนเดินทางท่องเท่ียว คือ แรงผลกัดนั (Push 

Factors) และแรงดึงดูด (Pull Factors) ซ่ึง Dann ได้กล่าวว่า “Push Factors” คือ ปัจจยัท่ีท าให้คน

อยากท่ีจะเดินทาง และ “Pull Factors” คือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกสถานท่ีตอ้งการเดินทางไปซ่ึง

ทั้งสองปัจจยัหลกัน้ีไดมี้การศึกษาคน้พบสาเหตุหลายประการดงัน้ี 

แรงผลัก หรือ Push Factors เป็นจุดชนวนท่ีผลักให้เกิดแรงจูงใจในความต้องการ

เดินทางท่องเท่ียว เพื่อน าไปสู่การใชบ้ริการท่องเท่ียว ท่ีส าคญัมี 5 ประการ คือ  

1. ความตอ้งการท่ีตอบสนองความตอ้งการของร่างกาย ความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุด

เหนือความตอ้งการดา้นอ่ืน ๆ นัน่คือความตอ้งการทางร่างกาย เช่น หากเราตอ้งท างานอย่างหนัก

ร่างกายยอ่มตอ้งการพกัผอ่น การเดินทางท่องเท่ียวจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการพกัผอ่นร่างกาย หรือ

หากเราตอ้งการหลีกหนีความจ าเจ ความเครียดจากการท างาน การท่องเท่ียวจึงเป็นทางเลือกหน่ึงใน

การคลายความเครียดได ้ 

2. ความตอ้งการในการเดินทางเพื่อให้โอกาสในการเขา้สังคม (Social Needs) การเดินทาง

ท่องเท่ียวไปยงัทอ้งถ่ินต่าง ๆ ย่อมท าให้ผูเ้ดินทางท่องเท่ียวรู้สึกตวัเองว่าเป็นท่ีช่ืนชอบและไดรั้บ

การยอมรับจากสังคม และมีโอกาสท่ีจะติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่  ๆ หรือเป็นการสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนเก่าท่ีห่างหายไปนาน  

3. ความตอ้งการท่ีจะศึกษาเรียนรู้วฒันธรรม ชนชาติ และการด ารงชีวิตท่ีแตกต่างไปจากท่ีอยู่

อาศยัเดิม (Culture Needs) เน่ืองจากคนเรามีสัญชาติญาณของความอยากรู้อยากเห็นอยู่ในตวัเอง 

ความอยากรู้อยากเห็นเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้คนเดินทางท่องเท่ียว เช่น มีความอยากรู้อยากเห็นวิถี

ชีวิตวฒันธรรม ประเพณี ศิลปะของประเทศอ่ืน  ๆ ท่ีแตกต่างกบัท่ีตนอาศยัอยู่ ท  าให้ผูท่ี้เดินทาง

ท่องเท่ียวไดรั้บประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อน  

4. ความตอ้งการความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ (Esteem/Prestige 

Needs) เน่ืองจากคนท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงัท่ีต่าง ๆ ท าให้ผูอ่ื้นเห็นวา่ตนไดไ้ปเห็นสถานท่ีแปลก

แตกต่างจากผูอ่ื้น ยิ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเขาคน้พบเอง ยอ่มน าความภาคภูมิใจมาสู่ตนเอง อีกทั้ง

ญาติมิตรอาจจะมาขอค าแนะน าเก่ียวการท่องเท่ียว  
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5. ความต้องการค้นพบส่ิงใหม่ ๆ สถานท่ีใหม่ ๆ (Novelty Needs) เน่ืองจากการเดินทาง

ท่องเท่ียวเป็นการท าลายความจ าเจในชีวิตประจ าวนั เพื่อคน้หาส่ิงแปลกใหม่ให้กบัชีวิต โดยเฉพาะ

คนหนุ่มสาวสมยัใหม่มีความอยากรู้อยากเห็นส่ิงแปลกใหม่ จึงเป็นมูลเหตุให้เกิดการเดินทางไปยงั

สถานท่ีต่าง ๆ เพื่อจะไดพ้บเห็นส่ิงท่ีตนยงัไม่เคยพบเห็นมาก่อน อนัเป็นการคน้พบโลกใหม่และ

คน้พบส่ิงแปลกใหม่ส าหรับตนเอง  

แรงผลกัดงักล่าวน้ีเป็นเพียงมูลเหตุจุดชนวนความตอ้งการในการเดินทางท่องเท่ียวต่อ

จากน้ีในการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวยงัสถานท่ีนั้น ข้ึนอยู่กับลกัษณะเฉพาะของแหล่ง

ท่องเท่ียวซ่ึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทางไป ณ จุดหมายปลายทางเหล่านั้น เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 

แรงดึง หรือ Pull Factors คือ แรงดึงดูดให้ตดัสินใจเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ี

นั้ นและใช้บริการท่องเท่ียว ณ ท่ีนั้ น เพื่อตอบสนองความต้องการของแรงผลัก ซ่ึงข้ึนอยู่กับ

ลกัษณะเฉพาะของแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทางไป เช่น หากแรงผลกัในการ

เดินทาง คือ ตอ้งการไปผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน เขาอาจเลือกไปสถานท่ีท่ีเงียบ ๆ ไม่

ตอ้งการพบปะผูค้น แต่หากแรงผลกัในการเดินทางท่องเท่ียว คือ การสร้างความภาคภูมิใจให้กบั

ตนเอง การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว อาจจะเป็นสถานท่ีซ่ึงมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมทัว่ไป 

Iso-Aloha 1982, (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2553, น. 72) กล่าววา่ แรงจูงใจทางการ

ท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือตามอายุขยัของบุคคลท่ีมากข้ึน 

(life span) หรืออาจจะเปล่ียนไปตามสถานท่ี และกลุ่มบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปกบันกัเดินทาง 

Klenosky 2002, (อ้างถึงใน กวิน วงค์ลีดี , น. 90) ได้อธิบายไวว้่า ปัจจัยผลักดันและ

ปัจจยัดึงดูดไม่ควรถูกมองว่าเป็นการตดัสินใจท่ีแยกออกจากกนัแต่ควรเก่ียวเน่ืองกนั ปัจจยัภายใน

หรือปัจจยัผลักดันคือ ความต้องการทางด้านจิตใจของคนกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการ

ท่องเท่ียว ในขณะเดียวกนัปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัดึงดูดคือตวัแหล่งท่องเท่ียวเองมีส่วนในการ

ดึงดูดใหเ้ดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ  

Olander และ Thogerson 1995, (อา้งถึงใน วฒิุ สุขเจริญ, 2555, น. 67) กล่าววา่ แรงจูงใจ 

(Motivation) หมายถึง ภาวะท่ีผูบ้ริโภคเกิดแรงผลกัดนัภายในท่ีเกิดจากความตึงเครียด เน่ืองจาก

ความตอ้งการยงัไม่ได้รับการตอบสนอง อนัน าไปสู่การกระท า เช่น ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการไป

ท่องเท่ียวประเทศ ท าใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรมไปท่องเท่ียว  
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Pearce 1993, (อ้างถึงใน อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550, น. 129-130) ไดศึ้กษาถึงความตอ้งการหรือแรงจูงใจในดา้นการ

ท่องเท่ียวนั้น โดยน าทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลวม์าปรับใช้กบัความตอ้งการท่องเท่ียว เพื่อ

อธิบายแรงจูงใจในการท่องเท่ียวของบุคคลได้อย่างชัดเจนมากข้ึน โดยไดพ้ฒันาทฤษฎีท่ีเรียกว่า 

“ล าดบัขั้นแรงจูงใจในการท่องเท่ียว” (Travel Career Ladder-LTC) ล าดบัขั้นความตอ้งการดงักล่าว

มี 5 ขั้น เช่นเดียวกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์แต่มีความแตกต่างตรงท่ีล าดับความต้องการ

ท่องเท่ียวของบุคคลแต่ละคนไม่จ  าเป็นตอ้งเร่ิมจากขั้นแรกเสมอไป หรือไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินไป

ตามล าดบัขั้นจนครบทั้ง 5 ขั้น อย่างไรก็ดี ความตอ้งการท่องเท่ียวอาจเร่ิมข้ึนท่ีขั้นใดก็ได ้หรืออาจ

หยุดก่อนถึงขั้นสูงสุดก็ได้เม่ือมีข้อจ ากัดอ่ืน ๆ ล าดับขั้นแรงจูงใจในการท่องเท่ียวของเพียร์ซ 

ประกอบดว้ย  

ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการพกัผอ่น (relaxation/bodily needs)  

นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงกระตุน้ในการพกัผอ่นน้ี จะมุ่งเน้นการพกัฟ้ืน และ/หรือการฟ้ืนฟู

สุขภาพร่างกาย เพราะต้องการคลายเครียดและปลดปล่อยตนเองจากภาระต่าง ๆ และมักให้

ความส าคญักบัความสะดวกสบายในเร่ืองโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเดินทางไป

เยอืน  

ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการความปลอดภยั (safety/security)  

นักท่องเท่ียวในกลุ่มน้ีตอ้งการได้รับประสบการณ์ท่ีต่ืนเตน้สนุกสนาน โดยค านึงถึง

ความปลอดภยัในการท่องเท่ียวเป็นส าคญั  

ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์ (relationship)  

นกัท่องเท่ียวส่วนหน่ึงมีความตอ้งการทางสังคม ตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคล

อ่ืน คือ การพบปะเพื่อนฝูง ญาติมิตร บุคคลท่ีรู้จกั กลุ่มสังคมท่ีเป็นสมาชิก และ/หรือโอกาสท่ีจะได้

พบมิตรใหม่ต่างชาติ ต่างภาษาและวฒันธรรม  

ขั้นท่ี 4 ความตอ้งการความภาคภูมิใจและการพฒันา (self-esteem and development)  

นักท่องเท่ียวในกลุ่ม น้ีต้องการพัฒนาทักษะความ รู้ความสามารถของตนเอง 

นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความคิดสร้างสรรค ์ตอ้งการการยอมรับนบัถือและภาคภูมิใจในตวัเอง เป็นขั้น

ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บแรงจูงใจจากความรู้สึกวา่การเดินทางท าให้พฒันาตนเอง ไดเ้รียนรู้ในส่ิงใหม่ท่ี

ตนเองสนใจ หรือความรู้สึกภาคภูมิใจจากการเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ี

ต่าง ๆ  
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ขั้นท่ี 5 ความต้องการความส าเร็จ (fulfillment) เป็นแรงจูงใจในขั้นสุดท้ายหรือขั้น

สูงสุด เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากการท่ีนักท่องเท่ียวรู้สึกว่าการไดเ้ดินทางไปยงัสถานท่ีแห่งหน่ึงเป็น

การบรรลุถึงส่ิงท่ีได้วาดฝันไว ้หรือการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ ท าให้ได้รู้จกัตนเองมากข้ึน 

นักท่องเท่ียวในกลุ่มน้ีมักต้องการประสบการณ์ท่ีด่ืมด ่ าประทับใจในแหล่งท่องเท่ียว และให้

ความส าคญักบัความสุขทางจิตใจและความงดงามจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

Pearce, Morrison และ Rutledge 1998, (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2553, น. 73) ได้

น าเสนอแนวโนม้ของแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนั 10 ประการดงัต่อไปน้ี  

1. แรงจูงใจท่ีจะไดส้ัมผสัส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนัความสนใจท่ีจะไดส้ัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มมีมาก

ข้ึนโดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นมรดกโลก (World Heritage)  

2. แรงจูงใจท่ีจะไดพ้บปะกบัคนในทอ้งถ่ิน ความตอ้งการท่ีจะไดพ้บปะกบัคนในทอ้งถ่ินอยา่ง

ใกลชิ้ดมีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะนกัเดินทางวยัหนุ่มสาว นกัเดินทางประเภทสะพายเป้ (backpacker)  

3. แรงจูงใจท่ีจะเขา้ใจวฒันธรรมทอ้งถ่ินและประเทศเจา้บา้น การไดดู้ไดเ้ห็นวฒันธรรมอ่ืน

เป็นท่ีน่าสนใจ 

4. แรงจูงใจท่ีจะเสริมสร้างสัมพนัธภาพภายในครอบครัว การท่องเท่ียวบางรูปแบบสามารถ

เห็นไดว้่าช่วยส่งเสริมความสัมพนัธภาพภายในครอบครัว แนวโน้มน้ีเห็นไดจ้ากแหล่งท่องเท่ียว

ประเภท theme park และท่ีพักประเภทรีสอร์ทท่ีจัดไว้ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเป็น

ครอบครัว  

5. แรงจูงใจท่ีจะไดพ้กัผ่อนในสภาพแวดล้อมท่ีน่าสบาย นอกจากการไปเท่ียวชายทะเลท่ีมี

หาดทรายกบัแสงแดดแลว้ การท่องเท่ียวในรูปแบบอ่ืน เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียว

ทางวฒันธรรมก็เป็นแรงจูงใจท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวไดพ้กัผอ่นในส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าสบาย เช่น การไป

ชมปะการังหรือการเดินป่าดูนก เป็นตน้  

6. แรงจูงใจท่ีจะไดท้  ากิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจและฝึกทกัษะ นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจ

ในส่ิงหน่ึงส่ิงใดเป็นพิเศษก าลงัมีมากข้ึน เช่น เดินทางไป เรียนภาษา ท าอาหาร ด าน ้ า ตกปลา ตี

กอลฟ์ เป็นการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มพูนทกัษะ 

7. แรงจูงใจท่ีจะมีสุขภาพดี แนวโนม้ในปัจจุบนัท่ีเห็นไดช้ดั ไดแ้ก่ การเดินทางเพื่อเขา้รับการ

บ าบดัในศูนยส์ปาต่าง ๆ การเขา้คอร์สลดน ้าหนกั เป็นตน้ 
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8. แรงจูงใจท่ีจะไดรั้บการคุม้กนัและความปลอดภยัจากโรค จากการก่อการร้าย เป็นแรงจูงใจ

ท่ีจะท าให้นกัท่องเท่ียวไปเยอืนในสถานท่ีท่ีปลอดภยัจากภยัขา้งตน้ นกัท่องเท่ียวจะเล่ียงไม่ไปเท่ียว

ประเทศท่ีมีปัญหาความไม่สงบทางการเมือง 

9. แรงจูงใจท่ีจะไดรั้บการยอมรับนบัถือและไดรั้บสถานภาพทางสังคม ความสนใจในสภาพ

สังคมเป็นองค์ประกอบหลกัอย่างหน่ึงของแรงจูงใจของมนุษย ์ประสบการณ์ทางการท่องเท่ียว

สามารถสร้างภาพพจน์ใหก้บับุคคลได ้

10. แรงจูงใจท่ีจะให้รางวลัแก่ตนเอง การให้รางวลักับตวัเองในรูปแบบของการแสวงหา

ความสนุกสนาน เช่น การกิน การด่ืม ลว้นสะทอ้นถึงการให้รางวลักบัตวัเองเพื่อฉลองความส าเร็จ 

หรือเพื่อชดเชยกบัส่ิงท่ีขาดไปในโลก ท่ีมีแต่งานและขอ้จ ากดัต่าง ๆ  

Rose 1998, (อา้งถึงใน นุชนารถ รัตนสุวงศช์ยั, นิรันดร ทพัไชย, และวรรณา ศิลปอาชา, 

2545, น. 87) ได้กล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจของ Mannel และ Iso-Ahola (1987) โดยเน้น

ความส าคญักับปัจจยัผลกัและปัจจยัดึงเช่นกนั โดยกล่าวว่าบุคคลพยายามหนีจากส่ิงแวดล้อมท่ี

เป็นอยูแ่ละจากการท่ีบุคคลพยายามหาส่ิงชดเชยหรือใหร้างวลัแก่ตนเอง 

กล่าวคือ การท่ีบุคคลมีแรงจูงใจให้เดินทางเน่ืองมาจากความตอ้งการละทิ้งส่ิงแวดลอ้ม 

อนัไดแ้ก่ ปัญหาส่วนตวั (Personal problems) เช่น ความเครียดจากการท างาน หรือ ความตอ้งการ

ละทิ้งส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (Interpersonal problems) ซ่ึง

ทั้งสองเป็นปัจจยัผลกั 

ขณะเดียวกนับุคคลมีแรงจูงใจในการเดินทางอนัเน่ืองมาจากการมุ่งแสวงหาส่ิงชดเชย

จากการให้รางวลัแก่ตนเอง (personal rewards) เช่น ความรู้สึกทา้ทายท่ีไดเ้ดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีมี

ความยากล าบาก การได้ค้นพบส่ิงแปลกใหม่ การเรียนรู้โลก การได้พกัผ่อนหย่อนใจ หรือจาก

รางวลัท่ีไดรั้บจากความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (interpersonal rewards) เช่น ไดรู้้จกัพบปะกบับุคคล

อ่ืนท่ีไม่เคยรู้จกัมาก่อน ซ่ึงทั้งสองเป็นปัจจยัดึง  

นอกจากน้ียงัได้กล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจของ McIntosh (1977) โดยแบ่ง

แรงจูงใจของการเดินทางสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ท่ีส าคญั คือ  

1. แรงจูงใจทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ การพกัผ่อนทางดา้นร่างกาย การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

การนนัทนาการ ชายหาด การเพลิดเพลิน และการค านึงถึงสุขภาพ เป็นตน้  

2. แรงจูงใจทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ความอยากรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศอ่ืน เช่น ในเร่ือง

เพลง ศิลปะ ขนบธรรมเนียม การเตน้ร า วาดภาพ ศาสนา เป็นตน้ 
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3. แรงจูงใจทางดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความปรารถนาท่ีจะพบผูค้นใหม่ การไดไ้ป

เยี่ยมเยียนเพื่อนและญาติพี่น้อง การหลบหนีจากความจ าเจในชีวิตประจ าวนั ครอบครัว เพื่อนบา้น 

หรือการไดผ้กูมิตรกบัเพื่อนใหม่ 

4. แรงจูงใจทางดา้นสถานภาพและเกียรติยศ ไดแ้ก่ การไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บความสนใจ 

จากบุคคลอ่ืน 

Swarbrooke, Homer 1999, (อ้างถึงใน บุญเลิศ จิตตั้ งวฒันา, น. 94) ได้เสนอประเภท

ของแรงจูงใจในการท่องเท่ียววา่มี 5 ประเภท คือ  

1. แรงจูงใจดา้นส่วนตวั ไดแ้ก่ เยีย่มเพื่อน เยีย่มญาติ หาเพื่อนใหม่ เป็นตน้  

2. แรงจูงใจดา้นอารมณ์ ไดแ้ก่ ความตอ้งการความต่ืนเตน้ทา้ทาย สนุกสนาน ร าลึกความหลงั 

เป็นตน้  

3. แรงจูงใจด้านวัฒนธรรม ได้แก่  การหาประสบการณ์จากวฒันธรรมใหม่  การรับรู้

วฒันธรรมต่าง ๆ เป็นตน้  

4. แรงจูงใจดา้นพฒันาตนเอง ไดแ้ก่ การหาความรู้ การเพิ่มความสามารถ เป็นตน้  

5. แรงจูงใจดา้นสถานภาพ ไดแ้ก่ ความเด่น ความน าสมยั เป็นตน้  

Uysal and Hagan 1993, (อา้งถึงใน กวิน วงค์ลีดี, น. 90) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ปัจจยัผลกัดนั

ในการท่องเท่ียวประกอบดว้ย 1) แรงจูงใจ ไดแ้ก่ ความตอ้งการหลีกหนีความจ าเจและความเครียด

จากการท างาน ความตอ้งการพกัผ่อนหรือผ่อนคลาย ความชอบส่วนบุคคล และความตอ้งการมี

สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และ 2) ปัจจยัด้านสังคมและประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได ้

การศึกษา เช้ือชาติ อาชีพ และความเป็นอยู่ในครอบครัว และ 3) ความรู้ทางด้านการตลาด ส่วน

ปัจจยัดึงดูดในการท่องเท่ียวประกอบด้วย 1) ลกัษณะจุดหมายปลายทาง ได้แก่ ภูมิอากาศ ความ

เป็นมาทางดา้นประวติัศาสตร์ ความสวยงามของภูมิประเทศ ชายหาด และเหตุการณ์ทางวฒันธรรม

ท่ีส าคญั และกิจกรรมสันทนาการ 2) ความสะดวกสบายและการเขา้ถึงได ้ไดแ้ก่ ระบบการคมนาคม

ขนส่ง ท่ีพกั ร้านอาหาร บริษทัน าเท่ียว และ 3) ภาพลกัษณ์ด้านการตลาด ได้แก่ ภาพลกัษณ์ของ

จุดหมายปลายทางท่ีจะท่องเท่ียว คุณภาพการบริการ และการอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ เป็น

ตน้ 

ฉันทชั วรรณถนอม (2552, น. 131-133) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจหรือส่ิงท่ีกระตุน้ให้คน

เดินทางวา่ยงัเป็นส่ิงส าคญัท่ีแสดงให้เห็นความตอ้งการของนักท่องเท่ียวว่าเดินทางเพื่ออะไรและ

คาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลิตภณัฑ์และการบริการรูปแบบไหน และไดน้ าทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคม
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วิทยามาประยุกตก์บัการท่องเท่ียว แรงจูงใจท่ีท าให้คนเดินทางอาจจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ปัจจยัดึงและปัจจยัผลกั ดงัน้ี  

ปัจจยัดึง (Pull Factor) หมายถึง ปัจจยัท่ีอยู่ภายนอกตวับุคคล ซ่ึงส่งเสริมหรือดึงดูดให้

คนเดินทางไปท่ีต่าง ๆ ไดแ้ก่  

1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ประเทศใดท่ีมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดียอ่มเอ้ืออ านวยใหค้นในประเทศนั้นมี

อ านาจทางการซ้ือสูง และมีโอกาสเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ ไดม้าก  

2. ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ นกัจิตวิทยา Adler Fedler (1984) ไดใ้ห้ขอ้คิดทางพฤติกรรมมนุษยไ์ว้

ว่า “คนมกัจะแสวงหาส่ิงท่ีตนเองไม่มีหรือแสวงหาส่ิงท่ีแตกต่างไปเพื่อชดเชยส่ิงท่ีตนไม่มี” จาก

หลกัจิตวิทยาน้ี อาจกล่าวไดว้า่ ลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีแตกต่างไปจากประเทศของตน

สามารถดึงดูดให้คนเดินทางได ้และขอ้คิดดงักล่าวอาจน ามาประยุกตใ์ชก้บัแนวความคิดทางปัจจยั

ภูมิศาสตร์ได้ว่า นักท่องเท่ียวจะนิยมเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะภูมิประเทศท่ี

แตกต่างไปจากของตน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป หรือเพื่อหาส่ิงชดเชยในส่ิงท่ี

ตนไม่มี ลกัษณะทางภูมิศาสตร์จึงเป็นปัจจยัดึงท่ีส าคญัท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีมี

ลกัษณะแตกต่างจากประเทศหรือทอ้งถ่ินของตน  

3. ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมรูปแบบวฒันธรรมและบรรทดัฐานของสังคมใดสังคมหน่ึง 

ก าหนดค่านิยมในการเดินทางของคนในสังคมนั้น ขณะเดียวกนัวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

งานเทศกาลประวติัศาสตร์สามารถเป็นส่ิงดึงดูดท่ีท าใหค้นในสังคมอ่ืนเดินทางมายงัทอ้งถ่ินของตน

ได ้ 

4. ปัจจยัทางการเมือง ประเทศใดท่ีมีสภาวการณ์ทางการเมืองมัน่คง ยอ่มเอ้ืออ านวยให้คนใน

ประเทศอ่ืนเดินทางมายงัประเทศตนได ้และในขณะเดียวกนันโยบายของรัฐบาลอาจปิดกั้นหรือ

ส่งเสริมใหค้นเดินทางไปประเทศอ่ืนไดเ้ช่นเดียวกนั  

5. ปัจจัยทางเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่ือสารการคมนาคม โครงสร้าง

พื้นฐานส่ิงอ านวยความสะดวกและส่ิงบนัเทิงเป็นปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยใหค้นเดินทางไดส้ะดวกรวดเร็ว

และปลอดภยัยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ความล ้าหนา้ทางเทคโนโลยีของบางประเทศก็สามารถเป็นส่ิงดึงดูด

ใจนกัท่องเท่ียวไดเ้ช่นกนั  

6. ส่ือ มีอิทธิพลต่อความคิด ค่านิยม และการตดัสินใจของคนเน่ืองจากส่ือมวลชนจะถ่ายทอด

ข่าวสารทางการท่องเท่ียวสู่ประชาชน และสามารถสร้างภาพพจน์ของสถานท่ีแต่ละแห่งได้ ถ้า

ข่าวสารหรือข้อมูลท่ีปรากฎบนส่ือเป็นภาพท่ีดีก็สามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทาง ในทาง
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ตรงกนัขา้มถ้าขอ้มูลปรากฏในเชิงลบก็อาจเปล่ียนแปลงทศันคติและการตดัสินใจในการเดินทาง

ของนกัท่องเท่ียวไดเ้ช่นเดียวกนั  

ปัจจยัผลกั (Push Factors) หมายถึง ความรู้สึก ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล

และกระตุน้ใหค้นมีความตอ้งการท่ีจะเดินทาง ซ่ึง Maslow ไดก้ล่าวถึงเร่ืองของปัจจยัผลกัไวว้า่ “คน

จะมีพฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง” ดงันั้นความตอ้งการท่ี

แตกต่างกนัของนักท่องเท่ียวแต่ละคนจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของ

นกัท่องเท่ียว ดงัน้ี 

1. นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ต้องการท่ีจะผ่อนคลายความเครียด และได้รับความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน ความบนัเทิง ซ่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการทางกาย 

2. นกัท่องเท่ียวตอ้งการพาหนะเดินทาง ท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารท่ีปลอดภยัและ

สะอาด ผูบ้ริการท่ีจริงใจใหข้อ้มูลต่าง ๆ ท่ีถูกตอ้ง จะท าใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกปลอดภยัและมัน่คง  

3. นกัท่องเท่ียวคาดหวงัท่ีจะให้ผูบ้ริการทกัทายหรือใหค้วามส าคญักบันกัท่องเท่ียวเสมอ และ

คาดหวงัให้ผูบ้ริการจดจ าช่ือ นามสกุล ขอ้มูลส่วนตวัของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพราะแสดงถึงการเป็น

ท่ียกยอ่งยอมรับนบัถือในสังคมนั้น ๆ 

4. นกัท่องเท่ียวบางคนเดินทางท่องเท่ียวเพื่อไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดล้องส่ิงแปลกใหม่ของสถานท่ี

ท่องเท่ียวต่าง ๆ และได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการท่ี มี คุณภาพเพื่ อสะสม

ประสบการณ์ท่ีเสริมสร้างความเช่ือมัน่และศกัด์ิศรีของตน  

5. นักท่องเท่ียวบางคนนิยมเดินทางและส ารวจท้องถ่ินต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยไม่สนใจว่า

ทอ้งถ่ินนั้นจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกและอยู่ใกลเ้มืองหรือไม่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะเรียนรู้หรือ

พยายามท าความรู้จกัเขา้ใจวฒันธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในทอ้งถ่ิน และมกัจดจ าหรือ

บนัทึกส่ิงท่ีตนไดพ้บเห็นเพื่อการบนัทึกประสบการณ์และความส าเร็จของตน  

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, น. 37-38) กล่าวว่า แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง ความ

ต้องการท่ีได้รับการกระตุ้นของบุคคลหน่ึงท่ีต้องการแสวงหาความพอใจด้วยพฤติกรรมท่ีมี

เป้าหมาย และแรงกระตุ้น (Drive) เป็นตวัท่ีท าให้เกิดการกระตุน้อย่างรุนแรง เพื่อจะได้เกิดการ

ตอบสนองท่ีพอใจ แรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีส าคญั ๆ และกระตุน้ให้คนเดินทางท่องเท่ียวมากข้ึน 

ไดแ้ก่  

1. แรงจูงใจทางดา้นกายภาพและจิตวิทยา (Physical and Psychological Motives) ไดแ้ก่ ความ

ตอ้งการการพกัผอ่นทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อหลีกหนีจากงานจ าเจ และความยุง่ยากต่าง ๆ ไปหามุม
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สงบ เพื่อรักษาสุขภาพ การเท่ียวชมธรรมชาติ การท่องเท่ียวเพื่อแสวงหาความเพลิดเพลิน และได้

พกัผอ่น  

2. แรงจูงใจทางด้านวฒันธรรมและการศึกษา (Cultural/Personal Education Motives) เป็น

แรงจูงใจในด้านความอยากรู้อยากเห็น อยากรู้จกัผูค้น สถานท่ี และประเทศท่ีไม่เคยรู้จกัมาก่อน 

สนใจอยากรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ ธรรมชาติ และเพื่อศึกษาให้มี

ความรู้ความเขา้ใจวา่เช้ือชาติอ่ืน ๆ มีความเป็นอยูอ่ยา่งไร  

3. แรงจูงใจทางด้านสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Social/Interpersonal/Ethnic 

Motives) ไดแ้ก่ การไปพบปะเยี่ยมญาติหรือเพื่อน เยี่ยมสถานท่ีเกิด ไปเป็นเพื่อนผูอ่ื้น การได้พบ

หรือรู้จกักบัมิตรใหม่ ซ่ึงอาจจะต่างเช้ือชาติ ศาสนากบัตน เป็นการแสวงหามิตรภาพ ประสบการณ์ 

และส่ิงแวดลอ้มใหม่ ๆ โดยหลีกหนีจากส่ิงแวดลอ้มท่ีคุน้เคยเป็นการชัว่คราว  

4. แรงจูงใจทางดา้นการงานและธุรกิจ (Business/Work Related Motives) ไดแ้ก่ การไปเจรจา

ติดต่อธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการติดตามผล การเขา้ร่วมประชุม สัมมนา การ

เดินทางไปโดยมีภาระงานเก่ียวขอ้งเป็นบางส่วนดว้ย หรือก่ึงท างานก่ึงเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว

ก่อนและหลงัประชุม (Pre and Post Tour)  

5. แรงจูงใจดา้นการบนัเทิง และส่ิงเพลิดเพลิน (Entertainment/Amusement/Pleasure/Pastime 

Motives) ได้แก่ การไปเท่ียวชมสวนสนุก (theme parks) สถานท่ีบนัเทิงต่าง ๆ การได้ดูกีฬาและ

กิจกรรมบนัเทิง ซ่ึงใหค้วามเพลิดเพลิน 

6. แรงจูงใจทางดา้นศาสนา (Religious Motives) ไดแ้ก่ การมีโอกาสไปร่วมแสวงบุญ ศึกษา

ธรรมมะ ฝึกสมาธิ การไดไ้ปสักการะสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ต่าง ๆ  

7. แรงจูงใจทางด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ (Prestige and Status Motives) การเดินทางใน

บางคร้ังอาจสร้างช่ือเสียง ยกฐานะ และเกียรติภู มิของตนให้ สูงข้ึน เช่น การเดินทางไป

ประชุมสัมมนา ติดต่อธุรกิจ หรือ ศึกษาต่อในต่างประเทศ เป็นตน้  

การเดินทางท่องเท่ียวอาจไม่ไดเ้กิดข้ึนเพราะแรงจูงใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียงอยา่งเดียว 

แต่อาจเกิดจากแรงจูงใจหลายอย่างผสมผสานกนัไป เช่น การไปศึกษาหาความรู้ และมีโอกาสได้

รักษาสุขภาพในเวลาเดียวกนั ดงันั้นจึงไม่มีแรงจูงใจใดเป็นแรงกระตุน้ท่ีเด่นชดัท่ีสุด  

บงัอร ฉัตรรุ่งเรือง (2551, น. 8-10) ไดก้ล่าววา่ มนุษยมี์ความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว

โดยสัญชาตญาณอยู่แล้ว แต่ความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวของมนุษยแ์ตกต่างกนัไปตามสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และช่วงเวลาวา่ง โดยมูลเหตุจูงใจใหค้นอยากเดินทางท่องเท่ียวมีดงัต่อไปน้ี คือ  
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1. ความต้องการผจญภัย เม่ือมีแหล่งท่องเท่ียวใหม่หรือส่ิงอ านวยความสะดวกทางการ

ท่องเท่ียวใหม่ ๆ เกิดข้ึน ท าให้คนอยากลองผจญภยักบัแหล่งท่องเท่ียวหรือส่ิงอ านวยความสะดวก

ทางการท่องเท่ียวใหม่ ๆ เหล่านั้น เช่น อยากลองนั่งเคร่ืองบินความเร็วเหนือเสียง (Supersonic 

Transport) อยากเท่ียวอวกาศ อยากพกัท่ีพกัแบบอิกลู (IGLOO) กระท่อมน ้ าแข็งของชาวเอสกิโม 

เป็นตน้  

2. ความตอ้งการคน้พบส่ิงใหม่ ๆ การเดินทางเป็นการท าลายความจ าเจในชีวิตประจ าวนั โดย

ออกเดินทางไปคน้หาส่ิงแปลกใหม่ในชีวิต เช่น การเดินทางไปท่องเท่ียวในท่ีต่าง ๆ การไดพ้บเห็น

ส่ิงท่ีตนไม่เคยพบเห็นมาก่อน เป็นตน้  

3. ความตอ้งการคุณค่าในการเดินทางท่องเท่ียว เป็นผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการเดินทางท่องเท่ียว 

ผูเ้ดินทางท่องเท่ียวจะรู้สึกถึงความสนุกสนานหรือความประทบัใจในขณะท่ีท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง ท า

ใหไ้ดรั้บคุณค่าในการเดินทางท่องเท่ียวหรือมีคุณค่าเป็นก าไรชีวิตในการท่องเท่ียว  

4. ความตอ้งการคน้ควา้ทางวฒันธรรม เน่ืองจากการท่องเท่ียวเป็นการเรียนรู้วฒันธรรมของ

ประเทศท่ีตนไปเท่ียว เช่น ประเพณี เทศกาล พิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัท าใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ

อย่างลึกซ้ืงกับวฒันธรรมของท้องถ่ินนั้น นอกจากน้ียงัได้ศึกษาภาษาท้องถ่ินท่ีใช้ในประเทศท่ี

เดินทางไปท่องเท่ียวอีกดว้ย  

5. ความต้องการเห็นความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมโลก คนทั่วไปมีความต้องการเห็นความ

เป็นอยู่ของเพื่อนร่วมโลกว่า ผูท่ี้อยู่ในประเทศท่ีร ่ ารวยกบัผูท่ี้อยู่ในประเทศยากจนมีความเป็นอยู่

แตกต่างกนัอย่างไร และยงัตอ้งการเท่ียวชมส่ิงก่อสร้าง สภาพแวดลอ้ม และพฤติกรรมของคนใน

ทอ้งถ่ินดว้ย  

6. ความตอ้งการการยอมรับของสังคม ผูเ้ดินทางท่องเท่ียวจะเกิดความพอใจมากถา้คนท่ีเขา

ก าลังติดต่อหรือคนท่ีเขาท าความรู้จักยอมรับนิสัยบางอย่างของเขา บ่อยคร้ังท่ีนักท่องเท่ียวมี

ความรู้สึกเหมือนคนแปลกหนา้ ท าใหเ้ขาตอ้งเลือกประเทศท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีท าใหเ้ขารู้สึก

วา่เป็นท่ีช่ืนชอบและมีการยอมรับตวัเขา ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีการจูงใจของ Abraham H. Maslow 

ท่ีวา่ มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งและยอมรับในสังคม  

7. ความต้องการความภาคภูมิใจ การท่ีคนต้องการเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศต่าง ๆ 

เน่ืองจากตอ้งการให้ผูอ่ื้นเห็นว่า ตนได้ไปท่องเท่ียวสถานท่ีแปลก ๆ แตกต่างจากผูอ่ื้น ยิ่งเป็นขอ้

พิสูจน์วา่ เขาเป็นหน่ึงท่ีไม่มีใครเหมือน ถือเป็นความภาคภูมิใจในเชิงการท่องเท่ียว ญาติมิตรอาจจะ

มาขอค าแนะน าเก่ียวกบัการท่องเท่ียวจากตนไดอี้ก  
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8. ความตอ้งการยกฐานะและเกียรติภูมิ การท่ีไดมี้โอกาสเดินทางไปท่องเท่ียว ไม่วา่จะไปเพื่อ

วตัถุประสงคใ์ด เช่น เพื่อธุรกิจ เขา้ร่วมประชุม แข่งขนักีฬา ประกอบศาสนกิจ เยีย่มญาติ การศึกษา 

เป็นต้น ล้วนแต่ท าให้ผูเ้ดินทางไปท่องเท่ียวเป็นคนมีเกียรติในสังคม อนัเป็นการยกฐานะและ

เกียรติภูมิของตนใหสู้งข้ึนดว้ย  

ธนวตั คองประเสริฐ, สมชนก ภาสกรจรัส, และพนัธุมดี เกตะวนัดี (2557, น. 15-16) ได้

กล่าวถึง แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงขบัท่ีเกิดข้ึนเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมายเพื่อ

ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ ผ่านการซ้ือสินค้าและบริการ ส าหรับการ

เดินทางท่องเท่ียว แรงจูงใจก็คือแรงขับภายในท่ีกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเลือกท่ีจะไปเท่ียว ณ 

สถานท่ีใดท่ีหน่ึง 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2555, น. 97-98) กล่าวถึง แรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวของ

แต่ละคนจะเกิดจากปัจจยัผลักดัน (Push Factors) และปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) กล่าวคือ ปัจจยั

ผลักดัน (Push Factors) ท าให้เกิดแรงจูงใจในความต้องการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 

ในขณะท่ีการตัดสินใจเลือกเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางใดนั้นข้ึนอยู่กับปัจจยัดึงดูด (Pull 

Factors) ซ่ึงทั้ง 2 ปัจจยั มีรายละเอียดดงัน้ี คือ 

1. ปัจจัยผลักดัน (Push Factors) เป็นเหตุจุดชนวนท่ีผลักให้เกิดความต้องการเดินทาง

ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 

1.1 ความต้องการตอบสนองการพักผ่อนของร่างกาย เช่น ท างานหนัก ร่างกายย่อม

ตอ้งการพกัผอ่น การเดินทางท่องเท่ียวจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการพกัผอ่นร่างกาย เป็นตน้  

1.2 ความตอ้งการหลีกหนีความจ าเจ หรือความเครียด หรือการจราจรติดขดั 

1.3 ความตอ้งการพบส่ิงแปลกใหม่ในสถานท่ีใหม่ ๆ  

1.4 ความตอ้งการความภาคภูมิใจในการไดท้่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ  

1.5 ความตอ้งการศึกษาวฒันธรรม ชนชาติ และการด ารงชีวติท่ีแตกต่าง  

1.6 ความตอ้งการท าใจจากเร่ืองร้าย ๆ ท่ีประสบ  

1.7 ความตอ้งการหาโอกาสเขา้สังคมใหม่ หรือสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนใหม่  

2. ปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) เป็นปัจจยัดึงดูดให้ตดัสินใจเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ี

นั้น ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของแรงผลกั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะ

ดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทางไป เช่น ถา้หากปัจจยัผลกัดนัในการเดินทางท่องเท่ียวคือการไปท าใจ

ให้สงบ ปัจจยัดึงดูดจะท าให้ตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวประเภทเงียบสงบไม่พบปะผูค้น เพื่อ
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ตอ้งการเวลาอยู่เงียบ ๆ คนเดียว แต่ถ้าหากแรงผลักในการเดินทางท่องเท่ียว คือการสร้างความ

ภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง ปัจจยัดึงดูดจะท าให้ตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวก็ตอ้งเป็นประเภทท่ีมี

ช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยม โดยทัว่ไปความตอ้งการในการเดินทางท่องเท่ียวมกัเร่ิมจากการตอบสนอง

ทางร่างกายเป็นล าดบัแรก (Physiological Needs) และต่อจากนั้นจะตอ้งการความต่ืนเตน้ แต่เน้น

ความปลอดภยั (Safety Needs) หลงัจากนั้นจะตอ้งการสร้างสัมพนัธภาพ (Social Needs) ตามดว้ย

ความต้องการสร้างความภูมิใจ (Esteem Needs) และสุดท้ายคือความตอ้งการความสมบูรณ์และ

ความสุข (Self-Actualization Needs)  

วาสนา อ่องเอ่ียม 2548, น. 64, (อา้งถึงใน พรนภา ธนโพธิวรัิตน์, 2551, น. 14) ไดก้ล่าว

วา่ “การเดินทางท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของวถีิชีวติสังคมในปัจจุบนั” ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดอุป

สงคก์ารท่องเท่ียวหรือความตอ้งการท่องเท่ียว ไดแ้ก่  

1. ปัจจยัผลกัดนั ได้แก่ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสร้างบา้นแปลงเมือง การมี

รายไดแ้ละระดบัวถีิชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน อาชีพและการมีเวลาวา่งเพิ่มมากข้ึน การพฒันาการดา้น

การคมนาคมขนส่งและการส่ือสาร ตลอดจนการแลกเปล่ียนดา้นต่าง ๆ ในยคุโลกาภิวฒัน์  

2. ปัจจยัดึงดูด ได้แก่ ความพร้อมของอุปทานการท่องเท่ียว ทรัพยากรการท่องเท่ียว ราคา 

กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ความปลอดภยั และส่ือมวลชน 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

(2550, น 127) ได้ระบุว่า แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะการใด ๆ ก็ตามท่ีกระตุ้นให้บุคคลแสดง

พฤติกรรม โดยพฤติกรรมนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้นได้ จะเห็นได้ว่า

แรงจูงใจมีความส าคญัต่อพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมา ในแง่ท่ีว่าแรงจูงใจเป็นส่ิงกระตุน้ให้

บุคคลแสดงพฤติกรรม และท าหน้าท่ีก าหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมให้เป็นไปใน

ทิศทางใดทิศทางหน่ึง อีกทั้งเป็นตวักระตุน้ให้ด ารงไวซ่ึ้งพฤติกรรม เพื่อรักษาระดบัของพฤติกรรม

ใหด้ ารงอยูต่่อไป โดยแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวถูกก าหนดโดยความตอ้งการ (needs) เม่ือบุคคลเกิด

ความต้องการในเร่ืองใด บุคคลผูน้ั้ นจะมีพลังหรือแรงขับท่ีผลักดันให้เขาตอบสนองต่อความ

ตอ้งการนั้น 

อศัวิน แสงพิกุล (2552) ไดก้ล่าวถึง แรงจูงใจในการท่องเท่ียว หมายถึง ส่ิงกระตุน้ท่ีท า

ใหม้นุษยเ์กิดความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว  

แรงจูงใจผลกัดนั หมายถึง ส่ิงกระตุน้ภายในของมนุษยท่ี์ผลกัดนัให้มนุษยเ์กิดความ

ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว แรงจูงใจประเภทน้ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยเ์อง เช่น 
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ความต้องการพักผ่อน ความต้องการหลีกหนีความจ าเจ หรือความต้องการเสาะแสวงหา

ประสบการณ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ เป็นตน้  

แรงจูงใจดึงดูด หมายถึง ส่ิงกระตุน้จากภายนอกท่ีดึงดูดให้มนุษยเ์กิดความตอ้งการ

เดินทางไปเยือนสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง แรงจูงใจประเภทน้ีมกัเกิดข้ึนจากส่ิงดึงดูดใจของแหล่ง

ท่องเท่ียวหรือสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น ความสวยงามของธรรมชาติ ลกัษณะภูมิประเทศ วฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน ส่ิงอ านวยความสะดวก รวมทั้งปัจจยัดา้นการตลาด  

จากการศึกษาแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้พอจะสรุปไดว้า่ แรงจูงใจ คือส่ิงท่ีเป็นสาเหตุแห่ง

พฤติกรรม หรือส่ิงท่ีกระตุน้ให้บุคคลแสดงออกถึงการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อตอบสนอง

ความต้องการ โดยแรงจูงใจทางการท่องเท่ียว คือส่ิงท่ีกระตุ้นให้บุคคลตอ้งการท่ีจะเดินทางไป

ท่องเท่ียวหรือเป็นปัจจยัผลกัใหบุ้คคลตดัสินใจประกอบกิจกรรมทางการท่องเท่ียวดว้ยเหตุผลต่าง ๆ 

ในการท่ีนักท่องเท่ียวจะเลือกแหล่งท่องเท่ียวแห่งใดแห่งหน่ึงไม่ไดเ้กิดจากแรงจูงใจอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพียงอยา่งเดียว แต่การตดัสินใจท่ีจะไปท่องเท่ียวมกัจะเกิดจากแรงจูงใจหลาย ๆ อยา่งในเวลา

เดียวกัน แรงจูงใจจึงมีความหมายตรงกับค าว่าปัจจยัผลัก หรือ Push factors ส่วนปัจจยัดึง pull 

factors คือ คุณลกัษณะต่าง ๆ ของแหล่งท่องเท่ียว  

 

2.5 แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจ  

การตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการของผู ้บริโภคไม่ได้เกิดข้ึนในทันทีทันใด แต่มี

ลักษณะเป็นกระบวนการ คือ มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา

กระบวนการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยโุรป มี

ดงัน้ี  

Blythe 1997, (อ้างถึงใน วิทว ัส  อุดมกิตติ , 2549, น. 35) ได้กล่าวถึงกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือไวว้า่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค เป็นรูปแบบท่ีซับซ้อน

และมีความเก่ียวพนักนัในหลายขั้นตอน โดยท่ี Blythe ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีของ John Dewey [Thomas 

(1987) cited in Blythe (1997)] ไวว้่า ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือยุคแรก ๆ พบว่า ผูบ้ริโภคจะรู้สึกถึง

ปัญหา (Need identification) ต่อมาเม่ือผูบ้ริโภครู้ถึงสาเหตุของปัญหาแลว้ (The difficulty is located 

and defined) ผูบ้ริโภคก็จะเร่ิมหาสินคา้ท่ีสามารถแกปั้ญหาของตนมาสนองปัญหาของตน (Possible 

solutions are suggested) และเม่ือผูบ้ริโภคไดใ้ชสิ้นคา้ดงักล่าวแลว้ ก็จะมีการพิจารณาถึงผลท่ีไดรั้บ

จากการใช้สินคา้นั้น (Consequences are considered) จนในท่ีสุด ผูบ้ริโภคเกิดการยอมรับในสินคา้
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นั้ น และหากพบว่าสินค้าดังกล่าวสามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาของตนได้เป็นอย่างดี 

(Solution is accepted) ผูบ้ริโภคก็จะเกิดการซ้ือซ ้ า (Repurchase) 

Engel, Blackwell, and Miniard 2006, p. 70, (อา้งถึงใน วุฒิ สุขเจริญ, 2555, น. 381) ได้

แบ่งกระบวนการตดัสินใจเป็น 7 ขั้นตอน เร่ิมจากผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ (Need recognition) 

จากนั้นจึงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ (Search for information) 

แล้วประเมินทางเลือกก่อนท าการซ้ือ (Pre-purchase evaluation of alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคได้

ประเมินทางเลือกแล้ว จึงตดัสินใจซ้ือ (Purchase) และบริโภคสินค้าหรือบริการ (Consumption) 

หลังจากนั้ น จึงประเมินหลังการบ ริโภค (Post-consumption evaluation) และ ส้ินสุดการใช ้

(Divestment) ซ่ึงผูบ้ริโภคอาจท าการขายต่อ หรือทิ้งสินคา้  

John Dewey (อ้างถึงใน วิลาวณัย ์วโรภาษ , 2551, น. 40) เป็นผูท่ี้ได้รับการยอมรับว่า

เป็นผูท่ี้ก าหนดขั้นตอนในการแก้ปัญหา ซ่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีได้ผ่านการปรับปรุงแล้ว และเป็นท่ี

ยอมรับวา่เป็นมาตรฐานในการศึกษาของปัญหาต่าง ๆ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัพฤติกรรม

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคได ้ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การเล็งเห็นปัญหา หรือการตระหนกัถึงความตอ้งการ  (Problem or need recognition) การ

เกิดข้ึนของปัญหาของผูบ้ริโภคจะท าให้ผูบ้ริโภคไดเ้ล็งเห็นปัญหาอนัจะน าไปสู่การแกไ้ขหรือการ

บ าบดั ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการตดัสินใจ  

2. การแสวงหาทางเลือกหรือขอ้มูล (Search for Alternatives or information) ผูบ้ริโภคจะท า

การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่าง ๆ เหล่านั้ น โดยผูบ้ริโภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อ

ตดัสินใจ ในตอนแรกจะคน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน (Internal Search) จากหน่วยความจ า 

(Memory) ท่ีไดส้ั่งสมไวใ้นสมอง เพื่อน ามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากพบวา่ความรู้ท่ีมีอยูไ่ม่

เพียงพอ ก็มีความเป็นไปไดว้า่จะตอ้งคน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายนอก (External search)  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Choices) ผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ ท่ีไดผ้า่น

กระบวนการขอ้มูล (Information processing) แลว้น ามาใชใ้นการประเมินทางเลือก ยกเวน้ในกรณีท่ี

เป็นการตดัสินใจซ้ือตามนิสัยเคยชิน ผูบ้ริโภคไม่จ  าเป็นตอ้งผา่นกระบวนการน้ี โดยขั้นตอนน้ีถือวา่

มีความส าคญัมากท่ีสุด เพราะเป็นขั้นตอนท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงท่ีจะไดรั้บจากกระบวนการซ้ือ  

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคพร้อมจะกระท าการตดัสินใจ

ส าหรับทางเลือกท่ีได้ก าหนดไวแ้ล้วจากทางเลือกต่าง ๆ โดยทางเลือกท่ีเลือกกระท าถือว่าเป็น
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ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับการแกไ้ขปัญหานั้น ๆ การตดัสินใจซ้ือจะเกิดข้ึนหรือไม่ข้ึนอยู่กบัปัจจยั

ต่อไปน้ี คือ  

ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) เป็นช่วงท่ีผูบ้ริโภคพร้อมท่ีจะเลือกทางเลือกใดก็

ตามท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาของผูบ้ริโภคเอง  

สถานการณ์ในขณะท่ีตดัสินใจ (Stituational Influences) ปัจจยัทั้งหลายโดยเฉพาะในแง่

เวลาและสถานท่ีท่ีเกิดจากการสังเกต ไม่ได้เกิดจากความรู้ของบุคคล แต่เกิดจากตวักระตุน้ท่ีเป็น

ทางเลือกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในปัจจุบนั  

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ (Decision Time) ปัจจยัอีกตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ

ซ้ือก็คือ เร่ืองของเวลาท่ีใชไ้ปส าหรับการตดัสินใจ การเลือกซ้ือสินคา้บางชนิดอาจใชเ้วลาเป็นปี แต่

บางประเภทอาจใชก้ารตดัสินใจเลือกซ้ือแบบฉบัพลนัก็ได ้ปกติระยะเวลาท่ีใชจ้ะพิจารณาดว้ยปัจจยั

เดียวกนักบัการแสวงหาขอ้มูล  

5. พฤติกรรมหลังการ ซ้ือ  (Post-purchase Consumer Behavior) การใช้ผ ลิตภัณฑ์  ก าร

ประเมินผลขณะใช้และหลงัการใช้ เกิดความพึงพอใจและซ้ือซ ้ าในอนาคต หรือเกิดความไม่พึง

พอใจหรือความรู้สึกในทางลบ นอกจากจะไม่กลบัมาซ้ือใหม่แลว้ ยงัอาจจะกลายเป็นแหล่งข่าวท่ี

พูดปากต่อปากในทางลบ (Negative word-of-mount information) ไปสู่ผูบ้ริโภครายอ่ืน ๆ ท าให้ไม่

ซ้ือผลิตภณัฑต์ามไปดว้ย  

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้ง 5 ขั้นตอนดงักล่าวมาแล้วในตอนตน้ เป็น

รูปแบบทัว่ไปของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค แต่ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความวา่ การซ้ือผลิตภณัฑ์ทุก

ชนิดจะผ่านกระบวนการทุกขั้นตอนเสมอไป แต่ข้ึนอยู่กบัระดบัการใช้ความพยายามและการให้

ความส าคญัในการซ้ือมากนอ้ยแค่ไหน  

Kotler 1983, pp. 147-157, (อ้าง ถึ งใน  วุ ฒิ  สุ ข เจ ริญ , 2555, น . 382) ได้น า เสน อ

กระบวนการตดัสินใจแบบ 5 ขั้นตอน ขั้นแรก ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 

(Problem recognition) ขั้นท่ี 2 การหาข้อมูล (Information search) ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือก 

(Evaluation of alternative) ขั้นท่ี 4 ได้แก่ การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) และขั้นท่ี 5 ได้แก่ 

พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Postpurchase behavior) โดยกระบวนการตัดสินใจของ Kotler มีส่วน

คล้ายคลึงกับแบบจ าลองการตดัสินใจของ Engel และคณะโดยมีกระบวนการหลกัท่ีเหมือนกัน 

ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหา การหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การซ้ือ และการประเมินหลัง

บริโภค 
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Moody 1983, pp. 1-2, (อา้งถึงใน วุฒิ สุขเจริญ, 2555, น. 380) ไดน้ าเสนอกระบวนการ

ตัดสินใจโดยระบุว่า การตัดสินใจบางเร่ืองมีความซับซ้อน บางเร่ืองเป็นเร่ืองง่าย ๆ และการ

ตดัสินใจเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบปิดแบบวนรอบ (Closed-loop decision process) โดยเร่ิมจาก

การตระหนกัถึงปัญหา จากนั้นจึงเกิดการรับรู้ปัญหา มีการวิเคราะห์ทางเลือกท่ีเป็นไปได ้และผลท่ี

ตามมา แลว้จึงจะท าการเลือก และน าไปปฏิบติั หลงัจากนั้นจะเกิดการตอบกลบั (Feedback) และ

กลบัไปตระหนักถึงปัญหาใหม่ ไดใ้ห้มุมมองดา้นการวนรอบของการตดัสินใจ และระบุว่าถึงแม้

ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกแลว้ แต่ก็ยงัเกิดผลสะทอ้นกลบัของการตดัสินใจนั้น  

Phillip Kotler 1994, pp. 208-209, (อา้งถึงใน ศรินยา ละอองอินทร์, 2546, น. 20) โดย

ใหข้อ้สรุปของกระบวนการตดัสินใจ 5 ขั้นตอน มีดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 การเล็งเห็นปัญหา เป็นขั้นตอนแรกของการตดัสินใจของผูบ้ริโภคว่าจะซ้ือ

หรือไม่ซ้ือ ซ่ึงเกิดจากความตอ้งการหรือขาดแคลนในส่ิงท่ีเคยมีอยู ่

ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคมีโอกาสเปิดรับข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ 

มากมาย 

ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก หมายถึง การเปรียบเทียบกนัระหวา่งส่ิงของ วตัถุ หรือ

แนวคิดหลายอยา่ง แลว้ด าเนินการตดัสินใจวา่ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 

ขั้นท่ี 4 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนสุดท้ายของการ

ตดัสินใจในการซ้ือ 

ขั้นท่ี 5 การประเมินผลภายหลังการตดัสินใจว่า “พึงพอใจ” หรือ “ยงัไม่พึงพอใจ” 

อยา่งไร และเพราะเหตุใด 

Slade 1994, pp. 1-12, (อา้งถึงใน วุฒิ สุขเจริญ, 2555, น. 379-380) ระบุวา่ การตดัสินใจ 

(Decistion making) ไม่ได้โดยล าพังแต่มีรูปแบบท่ีเป็นกระบวนการ (Process) โดยทั่วไปมีงาน    

ย่อย ๆ ภายใต้การตดัสินใจ ได้แก่ การระบุถึงปัญหา (Identify problem) ระบุทางเลือก (Identify 

alternatives) ถ้าเป็นการตดัสินใจไม่ซับซ้อนเป็นเร่ืองท่ีเคยชินอยู่แลว้ ผูบ้ริโภคจะเลือกแบบท่ีเคย

ชิน  (Choose usual action) แต่ถ้ามีความซับซ้ อนผู ้บ ริโภคจะประ เมินทางเลือก  (Evaluate 

alternatives) และเลือกจากทางเลือกท่ีมี (Choose among alternatives) หลงัจากตดัสินใจในทางเลือก

แล้วจะกระท าตามท่ีตดัสินใจโดยผูต้ดัสินใจจะหาค าอธิบายว่าท าไมจึงตดัสินใจแบบนั้น (Effect 

choice) ในกรณีท่ีไม่่สามารถตัดสินใจ ผูบ้ริโภคจะพยายามสร้างทางเลือกใหม่ (Generate new 
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alternative) หากไม่สามารถสร้างทางเลือกใหม่ ผู ้บริโภคจะไม่ตัดสินใจและจะละทิ้งปัญหา 

(Abandon problem)  

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, น. 46-47) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภควา่ประกอบดว้ยขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือดงัน้ี  

1. การรับรู้ความตอ้งการ (Need Awareness) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) เกิด

จากส่ิงกระตุน้ภายใน และภายนอก 

1.1. ส่ิงกระตุ้นภายใน ได้แก่ ความต้องการทางร่างกายและจิตใจ และการรับรู้ ความ

ตอ้งการของตน ฯลฯ 

1.2. ส่ิงกระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ 

2. การคน้หาขอ้มูลเพื่อสนองความตอ้งการ (Information Search) ในกรณีท่ีไม่สามารถสนอง

ความตอ้งการไดท้นัที ความตอ้งการนั้น ๆ ก็จะถูกสะสมมากข้ึน พร้อมกบัความพยายามหาขอ้มูล

ไปดว้ย แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดว้ย 

2.1. แหล่งบุคคล (Personal Sources) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนบา้น ญาติ คนรู้จกั 

2.2. แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ไดแ้ก่ ส่ือโฆษณา พนกังานขาย ตวัแทน จ าหน่าย

การแสดงสินคา้การท่องเท่ียว 

2.3. แหล่งชุมชน (Public Sources) ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2.4. แห ล่ งทดลอง (Experimental Sources) ได้แ ก่  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ ์

อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยวจิยั 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เป็นพฤติกรรมการประเมินผลโดย

ให้ความสนใจลกัษณะและคุณสมบติัของสินคา้และบริการ เช่น ช่ือบริษทั ตราสินคา้ สายการบินท่ี

ใหบ้ริการรวดเร็ว สะอาด ปลอดภยั โรงแรมท่ีสะอาด บรรยากาศดี ท่ีตั้งเหมาะสม  

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลังจากรับรู้ความต้องการ ได้ข้อมูลเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนเวลา และวิธีการช าระเงินแลว้ก็ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงบางคร้ังอาจมีปัจจยัอ่ืน ๆ 

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือในขณะนั้นดว้ย  

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behaviour) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหลงั

การซ้ือ จะเพิ่มประสบการณ์ทางบวกมากข้ึน ความพอใจจะมีอิทธิพลต่อการซ้ือซ ้ า เดินทางมา

ท่องเท่ียวและใชบ้ริการอีก ถา้ไม่พอใจก็จะกลายเป็นประสบการณ์ลบ และไม่กลบัมาใชบ้ริการอีก  
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พชัรา ตนัติประภา 2543, น. 47, (อา้งถึงใน ศรีสุดา ชัยชะนะ, 2546, น. 3) ไดก้ล่าวถึง 

แนวคิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ Engle-Blackwell-Miniard Model ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 

กระบวนการตดัสินใจ ส่ิงน าเขา้กระบวนการประมวล ผลขอ้มูลข่าวสาร ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจโดยศูนยก์ลางของโมเดลอยูท่ี่กระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั คือ การ

ตระหนักถึงความตอ้งการ การคน้หา การประเมินทางเลือกก่อนการซ้ือ การซ้ือ การบริโภค การ

ประเมินหลงัการซ้ือ และการจดัการกบัส่ิงท่ีเหลือใช ้ 

ส่ิงน าเข้า หมายถึง ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีจะถูกน าไปสู่ส่วนของการประมวลผล

ขอ้มูล ข้อมูลนั้นจะมีอิทธิพลเร่ิมแรกต่อขั้นตอนการตระหนักถึงความตอ้งการในกระบวนการ

ตดัสินใจ กระบวนการประมวลผลขอ้มูลในขั้นตอนน้ีจะประกอบไปดว้ย การเปิดรับ ความสนใจ 

ความเข้าใจ การยอมรับ และการเก็บรักษาข้อมูลท่ีได้รับของผูบ้ริโภค ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตดัสินใจ ประกอบไปด้วยอิทธิพลของส่ิงแวดล้อม ความแตกต่างของบุคคลท่ีมีต่อ

ขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการตดัสินใจ  

วลิาวณัย ์วโรภาษ (2554, น. 41-47) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการในการ

แกป้ ญหา และมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

เป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น ซ่ึงมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

ขั้นท่ี 1 การเล็งเห็นปัญหา หรือการตระหนกัถึงความตอ้งการ หมายถึง การเล็งเห็นหรือ

รู้ถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอยู ่(Current state) หรือสภาพความเป็นจริง (Actual state) กบั

สภาพท่ีปรารถนา (Desired state) ผูบ้ริโภคจะแกปั้ญหาท่ีตระหนกัน้ีหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัความแตกต่าง

ดงักล่าวอยูใ่นระดบัมากพอและเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัเพียงพอหรือไม่ โดยปัญหาของแต่ละบุคคล

มีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัออกไป  

ขั้นท่ี 2 การแสวงหาทางเลือกหรือขอ้มูล ผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจ ใน

ตอนแรกจะคน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน (Internal search) จากหน่วยความจ า (Memory) ท่ีได้

สั่งสมไวใ้นสมอง เพื่อน ามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากพบว่าความรู้ท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ ก็มี

ความเป็นไปไดว้า่จะตอ้งคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งภายนอก (External search)  

ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือก เป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีผูบ้ริโภคได้รวบรวม

ขอ้มูลเก่ียวกบัทางเลือกท่ีเป็นไปไดใ้นการเลือก โดยผูบ้ริโภคจะประเมินทางเลือกท่ีตนรู้จกัถึงขอ้ดี-

ขอ้เสีย ของแต่ละทางเลือก 
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การประเมินผล

ทางเลือก 

(Evaluation of 
alternative) 

การคน้หา

ขอ้มูล 

(Information 
search) 

การตดัสินใจ

ซ้ือ 

(Purchase 
decision) 

พฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือ 

(Postpurchase 
behavior) 

การรับรู้ถึง

ปัญหา

(Problem 
recognition) 

ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจ หรือการซ้ือ เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตนคิดว่า

เหมาะสมท่ีสุด และจะสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือแกปั้ญหาท่ีตนเผชิญได ้

ขั้นท่ี 5 การประเมินผลหลงัการซ้ือ การประเมินจดัเป็นขั้นตอนสุดทา้ย หลงัจากท่ีไดซ้ื้อ

สินคา้มาใช้แลว้ ผูบ้ริโภคจะท าการประเมินอีกคร้ังหน่ึงว่าสินคา้ท่ีซ้ือมาสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการไดดี้หรือไม่ 

ความพอใจหลงัการซ้ือ (Satisfaction) จะเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคไดป้ระเมินผลการใช้แลว้

พบวา่ ผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามความคาดหวงั หรือดีกวา่ความคาดหวงั 

ความไม่พอใจหลงัการซ้ือ (Dissatisfaction) จะเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคได้ประเมินผลการ

ใชผ้ลิตภณัฑ์แลว้พบวา่ คุณลกัษณะบางประการให้ผลต ่ากว่าท่ีคาดไว ้โดยผูบ้ริโภคอาจมีปฏิกิริยา

หรือด าเนินการเช่น ร้องทุกข ์หยดุซ้ือ เตือนบุคคลอ่ืน ฯลฯ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2541, น. 145-151, (อา้งถึงใน พิเชฐ คูหเพญ็แสง, 2546, น. 

25-26) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการตดัสินใจ (Buying decision process) ว่าเป็นล าดับขั้นตอนในการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยมีล าดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน แสดงกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 5 

ขั้นตอนของผูบ้ริโภค ดงัน้ี (ดงัภาพท่ี 2.1) 

 

ภาพที ่2.1 แสดงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของผูบ้ริโภค 

 

ทีม่า: Kotler, Philip. (1997). Marketing Management: Analysis, Planing, Implementation and 

control. 8th ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.: 192. 

 

1. การรับรู้ถึงปัญหา (Problem recognition) คือ การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของ

ตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้  
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2. การคน้หาขอ้มูล (Information search) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอและส่ิงท่ีสามารถ

สนองความตอ้งการอยูใกลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจทนัที ดงันั้น

นกัการตลาดจึงตอ้งให้ความสนใจเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูล ซ่ึงผูบ้ริโภคแสวงหา และอิทธิพลเก่ียวกบั

พฤติกรรมการเลือก แหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 5 กลุ่ม คือ 

2.1 แหล่งบุคคล (Personal source) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น คนรู้จกั 

2.2 แหล่งการค้า (Commercial source) ได้แก่ ส่ือโฆษณา พนักงานขาย ตวัแทนการค้า 

การบรรจุภณัฑ ์

2.3 แหล่งชุมชน (Public source) ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experiential source) 

2.5 แหล่งจดัแสดงสินค้าทดลอง (Experimental source) ได้แก่ หน่วยท่ีส ารวจคุณภาพ

ผลิตภณัฑ ์ 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternative) เม่ือผูบ้ริโภคได้ข้อมูลมาแล้วจากขั้นท่ี

สอง ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งรู้ถึงวิธีการ

ต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่ส่ิงท่ีง่ายและไม่ใช่

กระบวนการเดียวกบัท่ีใช้กบัผูบ้ริโภคทุกคนและไม่ใช่เป็นของผูซ้ื้อคนใดคนหน่ึงในสถานการณ์

การซ้ือ กระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีดงัน้ี 

3.1 คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ (product attributes) กรณีน้ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาผลิตภณัฑ์ว่ามี

คุณสมบติัอะไรบา้ง  

3.2 ผูบ้ริโภคจะใหน้ ้าหนกัความส าคญัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั  

3.3 ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือเก่ียวกบัตราสินคา้ เน่ืองจากความเช่ือถือของผูบ้ริโภค

ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูบ้ริโภคและความเช่ือถือเก่ียวกบัตราผลิตภณัฑจ์ะเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ 

3.4 ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสินคา้ โดยผ่านกระบวนการประเมินผล เร่ิมตน้

ดว้ยการก าหนดคุณสมบติัของผลิตภณัพ ์แลว้เปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑต์ราต่าง ๆ  

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) การประเมินผลพฤติกรรมในขั้นท่ี 3 จะช่วยให้

ผูบ้ริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นทางเลือกโดยทั่วไป ผูบ้ริโภคจะ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเขาชอบมากท่ีสุด และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการประเมินผล

พฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือ 3 ประการคือ หลังจากประเมินผลทางเลือก (Evaluation of 
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alternative) ก่อนท่ีจะเกิดความตั้งใจซ้ือ (Purchase intension) และเกิดการตดัสินใจซ้ือ (Purchase 

decision)  

5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase behavior) หลงัจากซ้ือและทดลองใช้ผลิตภณัฑ์

ไปแล้ว ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑ์ ซ่ึงนักการตลาด

จะตอ้งพยายามทราบถึงระดบัความพอใจของผูบ้ริโภคภายหลงัการซ้ือ  

นอกจากน้ียงัไดมี้นกัวิชาการหลายท่าน ไดเ้สนอแนวคิดกระบวนการตดัสินใจทางการ

ท่องเท่ียว ดงัน้ี  

Mathieson and Wall 1982, p. 98, (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2553, น. 98) ได้เสนอ

กระบวนการท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจท่ีจะซ้ือการท่องเท่ียว หรือการตดัสินใจท่ีจะท่องเท่ียว เป็น 5 

ขั้นตอนหลกัดงัต่อไปน้ี 

1. การท่ีบุคคลมีความตอ้งการท่ีจะท่องเท่ียว (Felt need and desire for travel) บุคคลรู้สึกถึง

ความตอ้งการท่ีจะท่องเท่ียวและจะมีการชัง่น ้าหนกัระหวา่งผลดีผลเสียของการท่องเท่ียว  

2. การค้นหาข้อมูล (Information search) โดยผูท่ี้ก าลงัตดัสินใจท่องเท่ียวจะมีการรวบรวม

ขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ เช่น แผน่พบัโฆษณา รวมไปถึงญาติมิตรและผูมี้ประสบการณ์ ขอ้มูลท่ีรวบรวม

มาน้ีจะถูกน ามาพิจารณาประกอบกบัประเด็นขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา และงบประมาณท่ีมีพร้อมกบั

ปัจจยัอ่ืน เช่น ความสามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว และทางเลือกต่าง ๆ  

3. การตดัสินใจท่ีจะท่องเท่ียว (Travel decisions) ผูท่ี้ก าลงัจะเดินทางตดัสินใจไดแ้ลว้วา่จะไป

เท่ียวท่ีไหน จะเดินทางไปด้วยพาหนะแบบใด จะพักท่ีไหน และจะท ากิจกรรมการท่องเท่ียว

อะไรบา้ง  

4. การเตรียมตวัเดินทางและประสบการณ์ (Travel arrangement) เป็นขั้นการเตรียมตวัเดินทาง 

ในขั้นน้ีบุคคลจะท าการจองตัว๋ จองท่ีพกัล่วงหน้า ตระเตรียมเส้ือผา้ และอุปกรณ์เคร่ืองใชเ้พื่อการ

ท่องเท่ียว รวมไปถึงการแลกเงินและเตรียมค่าใชจ่้าย หลงัจากนั้นการเดินทางท่องเท่ียวก็เร่ิมตน้  

5. การประเมินผลความพึงพอใจจากการเดินทาง (Travel satisfaction evaluation) จะเกิดข้ึน

ในระหวา่งท่ีการท่องเท่ียวก าลงัท่ีจะด าเนินไปจนกระทัง่การท่องเท่ียวส้ินสุดลงและประสบการณ์ท่ี

นกัท่องเท่ียวไดรั้บจะส่งผลต่อการตดัสินใจในอนาคต  

ในขั้นความตอ้งการท่ีจะท่องเท่ียว บุคคลรู้สึกถึงความตอ้งการท่ีจะท่องเท่ียวและจะมี

การชั่งน ้ าหนักระหว่างผลดีผลเสียของการท่องเท่ียว ต่อมาเป็นการค้นหาข้อมูลโดยผูท่ี้ก าลัง

ตดัสินใจท่องเท่ียวจะมีการรวบรวมขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ เช่น แผ่นพบัโฆษณา รวมไปถึงญาติมิตร
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และผูมี้ประสบการณ์ ข้อมูลท่ีรวบรวมมาน้ีจะถูกน ามาพิจารณาประกอบกับประเด็นข้อจ ากัด

ทางดา้นเวลาและงบประมาณท่ีมีพร้อมกบัปัจจยัอ่ืน เช่น ความสามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว และ

ทางเลือกต่าง ๆ ในขั้นท่ี 3 คือ การตดัสินใจท่ีจะท่องเท่ียว ผูท่ี้ก าลงัจะเดินทางตดัสินใจไดแ้ลว้วา่จะ

ไปเท่ียวท่ีไหน จะเดินทางไปด้วยพาหนะแบบใด จะพกัท่ีไหน และจะท ากิจกรรมการท่องเท่ียว

อะไรบา้ง ขั้นท่ี 4 เป็นขั้นการเตรียมตวัเดินทาง ในขั้นน้ีบุคคลจะท าการจองตัว๋ จองท่ีพกัล่วงหน้า 

ตระเตรียมเส้ือผา้และอุปกรณ์เคร่ืองใชเ้พื่อการท่องเท่ียว รวมไปถึงการแลกเงินและเตรียมค่าใชจ่้าย 

หลงัจากนั้นการเดินทางท่องเท่ียวก็เร่ิมตน้ ขั้นท่ี 5 คือ การประเมินความพึงพอใจจากการเดินทาง 

จะเกิดข้ึนในระหว่างท่ีการท่องเท่ียวก าลังท่ีจะด าเนินไปจนกระทัง่การท่องเท่ียวส้ินสุดลง และ

ประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บจะส่งผลต่อการตดัสินใจในอนาคต  

Swarbrooke and Horner 1999, (อ้างถึงใน สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ , 2554, น. 72-73) ได้

กล่าวถึง การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่องเท่ียววา่มีความแตกต่างจากการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ 

อย่างมาก ทั้งน้ีเพราะการตดัสินใจท่องเท่ียวนับเป็นเหตุการณ์ส าคญัในชีวิตของคนหลายคน ใน

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัโอกาสท่ีจะได้หลบหนีความวุ่นวายในชีวิตประจ าวนั ไปปลดปล่อย

ความเครียดนั้นหาไดไ้ม่ง่ายนกั ส าหรับบางคนอาจจะตอ้งรอเป็นเวลานานนบัปีกว่าจะไดไ้ปเท่ียว

สักคร้ัง โดยทัว่ไปแลว้การตดัสินใจไปเท่ียวจึงนบัเป็นการตดัสินใจคร้ังส าคญัท่ีมีผลต่อจิตใจ หาก

ตดัสินใจพลาดก็ตอ้งเสียเงินไปในส่ิงท่ีไม่ดีและตอ้งรออีกนานกวา่จะมีโอกาสและก าลงัทรัพยเ์หลือ

พอจะไปเท่ียวอีกคร้ัง ดงันั้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่องเท่ียวจึงเป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีใชเ้วลา

ค่อนขา้งนาน เม่ือเทียบกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคชนิดอ่ืน ๆ 

การจดัการการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2554) ระบุว่า เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีชัดเจนในกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือของนักท่องเท่ียว นักการตลาดจ าเป็นต้องเข้าใจแนวคิดท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจ

โดยทัว่ไป มีรายละเอียดต่อไปน้ี คือ  

แนวคิดเก่ียวกับการตดัสินใจ (decision making) หมายถึง กระบวนการของการระบุ

และแกปั้ญหา รวมถึงการใชโ้อกาสใหเ้ป็นประโยชน์ บางคร้ังเม่ือกล่าวถึงการตดัสินใจ อาจเรียกอีก

อยา่งหน่ึงวา่เป็นกระบวนการแกปั้ญหา นัน่หมายถึงวา่ เม่ือบุคคลมีความไม่พึงพอใจสภาพท่ีเป็นอยู่

และตอ้งการขจดัสภาพท่ีไม่พึงพอใจนั้นให้หมดไป ซ่ึงในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการ

ก าหนดทางเลือก หรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจเลือกแนวทางท่ีคิดวา่เหมาะสม

ท่ีสุด หรือมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด ซ่ึงพฤติกรรมการตดัสินใจใด ๆ ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการซ้ือ

DPU



82 
 

 
 

สินคา้ การใช้บริการหรือการเดินทางจะมีลกัษณะของการตดัสินใจท่ีอยู่ระหว่างการตดัสินใจท่ีท า

อยูเ่ป็นกิจวตัรประจ าวนั และการตดัสินใจแบบรอบคอบ ดงัน้ี  

1. พฤติกรรมการตัดสินใจหรือการตอบสนองต่อการแก้ปัญหาแบบท่ีท าอยู่เป็นกิจวตัร

ประจ าวนั (routine response behavior) การตดัสินใจในลกัษณะน้ีส่วนใหญ่มกัใชก้บัการซ้ือสินคา้ท่ี

ซ้ืออยูบ่่อย ๆ  

2. พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแบบละเอียดรอบคอบ (extensive problem solving) พฤติกรรม

การตดัสินใจในลกัษณะน้ี หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคตอ้งใชค้วามคิด ตอ้งการขอ้มูลจ านวนมากและใช้

เวลาในการตดัสินใจท่ีค่อนขา้งยาวนาน พฤติกรรมการตดัสินใจในลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึนในกรณีท่ี

สินค้าหรือบริการมีราคาค่อนข้างแพง เป็นสินค้าท่ีไม่ได้มีการซ้ือบ่อยคร้ัง เป็นสินคา้ท่ีผูซ้ื้อไม่

คุน้เคยหรือไม่รู้จกัมาก่อน มีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งพิจารณาเป็นจ านวนมาก 

(high involvement) เช่น การซ้ือรถยนต์ การซ้ือท่ีอยูอ่าศยั และการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว เป็น

ตน้ 

การตดัสินใจซ้ือของนกัท่องเท่ียวจดัอยูใ่นรูปแบบของพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออยา่ง

รอบคอบ เพราะมีรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวตอ้งพิจารณาหลายเร่ือง เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว

หรือแหล่งท่องเท่ียวจะเดินทางไป ช่วงเวลาท่ี เดินทางไป รูปแบบของพาหนะท่ีใช้เดินทาง 

ระยะเวลาของการเดินทาง รูปแบบของท่ีพกัระหวา่งการเดินทาง กิจกรรมระหวา่งการเดินทาง และ

งบประมาณท่ีจะใชใ้นการเดินทาง  

ดงันั้น จึงเห็นไดว้่า นกัท่องเท่ียวตอ้งการขอ้มูลและเวลาในการตดัสินใจ ลกัษณะของ

การตดัสินใจจะเป็นแบบยากหรือง่ายก็ข้ึนอยูก่บัแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะไปวา่ ระยะทางท่ีนกัท่องเท่ียว

จะไปใกลห้รือไกลจากถ่ินท่ีอยูเ่พียงใดข้ึนอยูก่บัความคุน้เคยกบัแหล่งท่องเท่ียวนั้นวา่เคยไปมาก่อน

หรือเพิ่งเคยไป รายละเอียดท่ีต้องพิจารณา เช่น การเดินทางไปต่างประเทศหลาย ๆ วนั จะมี

รายละเอียดท่ีตอ้งพิจารณามากกว่าการเดินทางภายในประเทศ เพราะต้องนึกถึงการแลกเปล่ียน

เงินตรา รูปแบบของการใชเ้งินวา่จะใชเ้งินสด ใชเ้ช็คเดินทาง หรือใชบ้ตัรเครดิต ลกัษณะภูมิอากาศ 

ซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเส้ือผา้ท่ีสวมใส่ เป็นตน้  

การจดัการการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2554) ระบุว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือของนักท่องเท่ียว 

ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน เช่นเดียวกบัการซ้ือสินคา้และบริการทัว่ไป ดงัน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1 การตระหนักหรือการรับรู้ปัญหา กระบวนการตดัสินใจเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือ

ผูบ้ริโภครับรู้ถึงปัญหา ปัญหาในท่ีน้ี หมายถึง ช่องว่างระหว่างส่ิงท่ีลูกคา้มีอยู่แล้ว (actual state) 

และอยากหรือปรารถนาจะมี (desire) การเกิดปัญหาและรับรู้ว่ามีปัญหาใด ๆ นั้นมีท่ีมาจากส่ิง

กระตุน้ให้เกิดความรู้สึกถึงปัญหา ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แหล่ง คือ มาจากภายในตวัของบุคคลหรือ

มาจากปัจจยัภายนอก  

1. ปัญหาท่ีมาจากภายในบุคคล หมายถึง ปัญหาหรือส่ิงกระตุ้นภายใน (internal stimuli) 

เก่ียวกบัสภาพทางร่างกายและจิตใจ ตวัอยา่งเช่น การท่ีบุคคลรู้สึกเครียดและอ่อนลา้จากการท างาน

มาตลอดทั้งปีและรู้สึกตอ้งการผ่อนคลายดว้ยการท่องเท่ียว หรือในกรณีท่ีบุคคลรู้สึกจ าเจหรือเบ่ือ

หน่ายกบัชีวิตประจ าวนั ทั้งจากท่ีท างานและจากครอบครัวและตอ้งการท่องเท่ียวเพื่อหลีกหนีจาก

สภาพของความจ าเจดงักล่าว เพื่อไดพ้บกบัเพื่อนใหม่หรือส่ิงแวดลอ้มใหม่ ๆ  

2. ปัญหาท่ีมาจากภายนอกบุคคล หมายถึง ปัญหาหรือส่ิงกระตุน้ภายนอก (external stimuli) ท่ี

เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียวหรือ

ธุรกิจท่องเท่ียว ซ่ึงท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความปรารถนาท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวหรือใช้บริการ

ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวนั้น ๆ  

ขั้นตอนท่ี 2 การค้นหาข้อมูลเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ เม่ือบุคคลรับรู้หรือรู้สึกถึง

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ บุคคลจะพยายามคน้หาวิธีท่ีจะขจดัปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงตอ้งการขอ้มูลข่าวสาร

หรือสารสนเทศ (information) เพื่อช่วยในการตดัสินใจ ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวอาจหาไดจ้ากภายใน

ตวับุคคลเองหรือจากภายนอก ตวัอย่าง เม่ือบุคคลตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อหลีกหนีความจ าเจ

ในชีวิตประจ าวนั เขาตอ้งการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตอ้งการจะไปเพื่อช่วยใน

การตัดสินใจ แหล่งข้อมูลข่าวสาร (source of information) อาจแบ่งออกได้เป็น 2 แหล่ง คือ 1) 

แหล่งขอ้มูลข่าวสารภายใน (inernal source of information) และ 2) แหล่งขอ้มูลข่าวสารภายนอก 

(external source of information) 
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ตารางที ่2.2 แสดงแหล่งขอ้มูลท่ีนกัท่องเท่ียวสืบคน้ 
 

แหล่งข้อมูลข่าวสารภายใน แหล่งข้อมูลข่าวสารภายนอก 
ประสบการณ์ในอดีต 1. ข้อ มู ลจาก บุ คคล  ได้แ ก่  เพื่ อน  และ

ครอบครัว 
2. ขอ้มูลการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การ

ส่งเสริมการขาย ผูข้ายจากบริษทัน าเท่ียว  
3. ข้อมูลสาธารณะ เช่น จาก อินเทอร์เน็ต 

ส านกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว  
 

ทีม่า: การจัดการตลาด เพื่ อก ารท่องเท่ี ยวและการโรงแรม  ส าขาวิช าวิท ยาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554 

 

1. แหล่งขอ้มูลข่าวสารภายใน ในเบ้ืองตน้นกัท่องเท่ียวอาจนึกถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีตนรู้จกัและ

จดจ าไวใ้นใจไดก่้อน หรือขอ้มูลท่ีสะสมจากประสบการณ์ของตนเอง  

2. แหล่งข้อมูลข่าวสารภายนอก เป็นข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวต้องการค้นหาเพิ่มเติมจาก

แหล่งข้อมูลภายใน เพื่อให้มีความแน่ใจในการตัดสินใจ ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวจาก

แหล่งขอ้มูลภายนอก ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต ขอ้มูลจากบริษทัท่องเท่ียว และขอ้มูลท่ีเผยแพร่

โดยส านกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว เป็นตน้  

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือก หลงัจากท่ีนกัท่องเท่ียวไดข้อ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัแหล่งท่องเท่ียวกิจกรรมหรือบริการท่ีจะใชใ้นระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวแลว้ นกัท่องเท่ียวจะ

ท าการเปรียบเทียบหรือจดัความส าคญัของคุณลกัษณะของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ เก่ียวกบัราคา 

ท าเลท่ีตั้ง และคุณภาพการบริการ และพิจารณาจากระดบัค่าเฉล่ียเพื่อประกอบการตดัสินใจ  

ขั้นตอนท่ี 4 การตดัสินใจเลือกซ้ือ เป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีนักท่องเท่ียวได้

ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวแลว้ นกัท่องเท่ียวจะมีความตั้งใจท่ีจะเดินทางและเตรียมตวัเดินทาง

โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น การซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั การแลกเงิน การท าวี

ซ่าเพื่อเขา้ประเทศ การจดัเตรียมสัมภาระเพื่อการเดินทาง เป็นตน้ จากนั้น นกัท่องเท่ียวจะเดินทาง

ไปยงัสถานท่ีท่ีไดต้ดัสินใจไว ้อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่านักท่องเท่ียวอาจเล่ือนการเดินทางหรือ
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แมแ้ต่กระทัง่การระงบัการเดินทาง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสาเหตุหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่คาดคิดและ

ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางในท่ีสุด  

ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินสถานการณ์ท่ีไดรั้บหลงัการเดินทาง หลงัจากท่ีนกัท่องเท่ียวได้

เยีย่มชมหรือสัมผสักบัสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ นกัท่องเท่ียวจะประเมินผลการตดัสินใจ

ของตนจากการเดินทางคร้ังน้ีวา่เป็นอยา่งไร  

การประเมินผลประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวสัมผสัระหว่างการเดินทาง จะส่งผลต่อ

ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัท่ีนกัท่องเท่ียวตั้ง

ไว ้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจริงจากการเดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ส่ิงท่ีตามมา

หลงัจากการการประเมินผลอาจเกิดข้ึนไดใ้น 2 สถานการณ์  

1. ถ้านักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ จะกลายเป็นนักทอ่งเท่ียวท่ีจงรักภักดีต่อสถานท่ี

ท่องเท่ียวนั้น นัน่ก็คือจะเดินทางกลบัมาเท่ียวอีก นอกจากนั้นเขาจะเล่าถึงประสบการณ์ดี ๆ เก่ียวกบั

แหล่งท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปสัมผสัมาใหแ้ก่เพื่อนหรือคนรู้จกัมาเท่ียว  

2. ถา้เกิดความไม่พึงพอใจ นกัท่องเท่ียวจะไม่เดินทางกลบัมาอีก นอกจากนั้นยงัอาจจะบอก

หรือเล่าส่ิงท่ีไม่ดีเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวให้แก่เพื่อนฝูงหรือคนรู้จกั หรืออาจมีปฏิกิริยาท่ีแสดงถึง

ความไม่พอใจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหรือส่งเร่ืองความไม่

ประทบัใจไปยงัส่ือมวลชนหรือในอินเทอร์เน็ต  

นิศา ชัชกุล 2557, น. 87, (อา้งถึงใน อจัจิมา เศรษฐบุตร และสายสวรรค์ วฒันพานิช , 

2535, น. 44-50) กล่าววา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การรับรู้ความตอ้งการ (Arousal) จุดเร่ิมตน้ของการซ้ือบริการท่องเท่ียวคือการท าให้เกิด

ความตอ้งการ เช่น ภาพน ้ าตกและป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ เกิดความตอ้งการอยากไปเท่ียว อยากไปชม 

และสัมผสั  

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เม่ือนักท่องเท่ียวเกิดความต้องการจะซ้ือบริการ

ท่องเท่ียว ก็ตอ้งคน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น จากเพื่อน ส่ือโฆษณา ตวัแทนการขาย  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือนกัท่องเท่ียวไดข้อ้มูลข่าวสารก็จะ

ใชเ้ลือกซ้ือสินคา้หรือบริการท่องเท่ียว โดยน าขอ้มูลแต่ละแห่งมาเปรียบเทียบกนั  

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) นักท่องเท่ียวต้องตดัสินใจหลายอย่าง เช่น บริการ 

รูปแบบ จ านวนเวลา ผูข้าย เวลา 
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5. ความรู้สึกหลงัการซ้ือ (Post Purchase Feeling) ความรู้สึกหลงัการใช้บริการมีอยู่ 2 อย่าง 

คือ พอใจกบัไม่พอใจ โดยเฉพาะสินคา้ทางการท่องเท่ียว คุณภาพส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บับริการซ่ึงหา

มาตรฐานไดย้าก หากเกิดความไม่พอใจหลงัจากได้รับการบริการ อาจจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คร้ังต่อไปของนกัท่องเท่ียวคนเดิม  

ซ่ึงในปัจจุบนั นกัท่องเท่ียวตอ้งการความเป็นอิสระมากข้ึน การหาประสบการณ์ใหม่จึง

มกัจะจดัซ้ือบริการต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา 2543, น. 41-45, (อา้งถึงใน ศรินยา ละอองอินทร์, 2546, น. 21-22) 

ได้กล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวไวว้่า เม่ือคนเรามีความตอ้งการอยากเดินทาง

ท่องเท่ียว ก็ตอังท าการตดัสินใจก่อนวา่จะเดินทางท่องเท่ียวไปยงัท่ีใด ใชบ้ริการแบบใด ใชเ้วลาใน

การเดินทางท่องเท่ียวก่ีวนั ซ่ึงการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตอ้งมีกระบวนการตดัสินใจเดินทาง

ท่องเท่ียวได ้10 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  

ขั้นท่ี 1 การส่งเสริมการท่องเท่ียวไปยงัตลาดเป้าหมายซ่ึงสามารถท าได ้4 แบบ คือ การ

โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการขายโดยพนกังานขายเพื่อให้นกัท่องเท่ียว

ท่ีเป็นเป้าหมายได้ทราบ และเป็นแรงกระตุน้เพื่อก่อให้เกิดความตอ้งการอยากเดินทางท่องเท่ียว

ต่อไป  

ขั้ น ท่ี  2 นักท่องเท่ียวได้ รับ ข่าวสารการท่องเท่ียว เป็นขั้ นตอนท่ีนักท่องเท่ี ยว

กลุ่มเป้าหมายไดรั้บข่าวสารการท่องเท่ียวจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวของหน่วยงานทางราชการ

เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวใน 4 รูปแบบท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ เพื่อนกัท่องเท่ียวจะไดใ้ช้ข่าวสาร

ดงักล่าวมาประกอบการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากร

ท่องเท่ียวบริการทางการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อชกัจูงให้เกิดความตอ้งการ

เดินทางท่องเท่ียว  

ขั้ น ท่ี  3 ความต้องการเดินทางท่องเท่ียวในขั้ นตอนน้ี  หลังจากท่ีนักท่องเท่ี ยว

กลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารทางการท่องเท่ียวแล้ว และเกิดความต้องการเดินทางท่องเท่ียวข้ึน

ภายในจิตใจ ซ่ึงการเดินทางท่องเท่ียวนั้ นสามารถตอบสนองความต้องการภายในจิตใจของ

นกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี  

ขั้นท่ี 4 ส่ิงจูงใจทางการท่องเท่ียว เป็นขั้นตอนท่ีนกัท่องเท่ียวแต่ละคนจะถูกกระตุน้ให้

เกิดความตอ้งการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่ิงจูงใจทางการท่องเท่ียวเกิดจากปัจจยัส าคญั 2 ประการ คือ  
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1. ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) อนัเป็นสภาพเง่ือนไขท่ีผลกัให้เกิดความตอ้งการท่องเท่ียว 

โดยตอ้งการหลีกหนีความจ าเจซ ้ าซากในชีวิตประจ าวนั เช่น การมีเวลาว่างมากข้ึน การมีรายได้

เพียงพอ หรือการขยายตวัทางการศึกษา และความมัน่ใจในการเดินทางท่องเท่ียว เป็นตน้  

2. ปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) อนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ การส่งเสริมการตลาดจากธุรกิจ

การท่องเท่ียว การขยายตวัของบริษัทจดัน าเท่ียว ระบบคมนาคมขนส่งท่ีดี เป็นต้น ซ่ึงส่ิงจูงใจ

นกัท่องเท่ียวสามารถ แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี คือ 

2.1 ส่ิงจูงใจดา้นกายภาพ เป็นแรงกระตุน้จากความตอ้งการพกัผอ่นทางร่างกายและจิตใจ 

เพื่อลดความเครียดและดูแลสุขภาพ เช่น การช่ืนชมแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีสวยงาม การอาบ

น ้าแร่ การร่วมกิจกรรมกีฬา เป็นตน้ 

2.2 ส่ิงจูงใจดา้นวฒันธรรม เป็นแรงกระตุน้จากความตอ้งการอยากรู้อยากเห็น วฒันธรรม

ท่ีไม่เคยรู้จกัมาก่อน รวมทั้งการด าเนินชีวิตของคนในท้องถ่ิน เช่น การชมแหล่งท่องเท่ียวทาง

ประวติัศาสตร์ การชมศิลปะพื้นบา้นและความเป็นอยู ่การเขา้ร่วมเทศกาลประเพณีต่าง ๆ เป็นตน้  

2.3 ส่ิงจูงใจดา้นส่วนตวั เป็นแรงกระตุน้จากความตอ้งการส่วนตวัของนกัท่องเท่ียว เช่น 

การเดินทางไปเยีย่มญาติมิตร การเดินทางไปร่วมประกอบศาสนกิจ เป็นตน้  

2.4 ส่ิงจูงใจดา้นสถานภาพ เป็นแรงกระตุน้จากความตอ้งการพฒันายกระดบัสถานะของ

ตนเองให้สูงข้ึน และมีช่ือเสียงมากข้ึน เช่น การเขา้ร่วมประชุมสัมมนา การเข้าร่วมแข่งขนักีฬา 

การศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 5 การตดัสินเลือกแหล่งท่องเท่ียว เป็นขั้นตอนท่ีนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายไดรั้บ

ข่าวสารการท่องเท่ียวจากการส่งเสริมการท่องเท่ียว และไดรั้บแรงกระตุน้จากส่ิงจูงใจเขา้เสริมท าให้

เกิดความตอ้งการอยากเดินทางท่องเท่ียว และนกัท่องเท่ียวจะเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีตนเองตอ้งการ

เดินทางไปมากท่ีสุด  

ขั้นท่ี 6 การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเท่ียว เป็นขั้นตอนท่ีศึกษาถึงค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีตนไดต้ดัสินใจเลือกแลว้ ซ่ึงการวางแผนค่าใชจ่้ายในการ

ท่องเท่ียวจะตอ้งวางแผนค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมดท่ีจะเกิดข้ึนในการท่องเท่ียว เช่น ค่าพาหนะเดินทาง 

ค่าเข้าสถานท่ี ค่าท่ีพัก ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าบริการน าเท่ียว ค่าซ้ือของท่ีระลึก เป็นต้น 

นกัท่องเท่ียวอาจขอขอ้มูลและการช่วยเหลือด้านการวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเท่ียวจากธุรกิจน า

เท่ียวก็ได ้นอกจากน้ียงัตอ้งมีการวางแผนถึงความสามารถในการเดินทางท่องเท่ียวอนัประกอบไป

ดว้ยส่ิงส าคญัต่อไปน้ี คือ  
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1. เวลาวา่ง จะตอ้งวางแผนว่าจะตอ้งใชเ้วลาวา่งช่วงใดในการเดินทางท่องเท่ียวและใช้เวลาก่ี

วนั  

2. การเงิน จะตอ้งวางแผนวา่การเดินทางท่องเท่ียวจะตอ้งใชจ่้ายเงินเท่าใด  

3. สุขภาพ จะตอ้งวางแผนวา่การเดินทางท่องเท่ียวตอ้งมีการเตรียมตวัดา้นสุขภาพ 

4. อาชีพ จะตอ้งวางแผนการเดินทางท่องเท่ียว และมอบภารกิจการงานใหใ้คร  

5. ระยะทาง จะตอ้งวางแผนถึงระยะทางของสถานท่ีท่องเท่ียววา่จะสมดุลกบัเวลาวา่ง การเงิน 

สุขภาพ และอาชีพ หรือไม่อยา่งไร  

ขั้นท่ี 7 การเตรียมตวัก่อนเดินทางท่องเท่ียว เป็นขั้นตอนท่ีนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย

จะตอ้งเตรียมตวัก่อนออกเดินทางท่องเท่ียว หลงัจากท่ีได้วางแผนค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงการ

เตรียมตวัก่อนออกเดินทางท่องเท่ียวมีหลายอยา่งท่ีตอ้งค านึงถึง เช่น การจองตัว๋พาหนะเดินทาง การ

จองตัว๋รายการน าเท่ียว การจดัท าเอกสารการเดินทาง การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การ

จดัเตรียมเส้ือผา้ และกระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 8 การเดินทางท่องเท่ียว เป็นขั้นตอนท่ีนักท่องเท่ียวออกเดินทางสู่จุดมุ่งหมาย

ปลายทาง หรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้เลือกแล้ว จนกระทั่งกลับ สู่ ท่ีพักในภูมิล าเนาเดิม โดย

นกัท่องเท่ียวจะมีการประเมินการเดินทางท่องเท่ียวเป็นระยะ ๆ ตามประสบการณ์ท่ีไดรั้บ เร่ิมตั้งแต่

ยานพาหนะท่ีน าสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง หรือแหล่งท่องเท่ียว สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของแหล่ง

ท่องเท่ียวตลอดจนท่ีพกัแรม อาหารการกิน และบริการอ่ืน ๆ วา่เป็นอยา่งไรบา้ง ตรงกบัท่ีตนเองได้

คาดหวงัไวห้รือไม่ 

ขั้นท่ี 9 ประสบการณ์จากการเดินทางท่องเท่ียว เป็นขั้นตอนท่ีนักท่องเท่ียวจะท าการ

ประเมินสถานการณ์ท่ีไดรั้บจากการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ี หลงัจากเสร็จส้ินการเดินทางท่องเท่ียว

แล้ว ซ่ึงการประเมินประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวท่ีได้รับจากการเดินทางท่องเท่ียวจะเกิด

ความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ เป็นการประเมินประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวท่ีไดรั้บหรือ

สัมผสัจากการท่องเท่ียวคร้ังน้ี ไม่วา่จะเป็นสถานท่ี คน สภาพแวดลอ้ม ตลอดจนการให้บริการของ

ธุรกิจท่องเท่ียว 

ขั้นท่ี 10 ทศันคติต่อการเดินทางท่องเท่ียว เป็นขั้นตอนท่ีนักท่องเท่ียวเกิดทศันคติต่อ

การเดินทางท่องเท่ียวหลงัจากประเมินสถานการณ์ท่ีไดรั้บจากการท่องเท่ียวในคร้ังน้ีแลว้ ถา้หาก

นักท่องเท่ียวได้รับความพึงพอใจจากการท่องเท่ียวก็จะมีทศันคติท่ีดี และอาจท าให้เขากลับมา

ท่องเท่ียวซ ้ าอีก หรือบอกใหบุ้คคลอ่ืนมาท่องเท่ียวต่อไป แต่หากนกัท่องเท่ียวเกิดความไม่พอใจจาก
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การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

นกัท่องเท่ียวไดรั้บข่าวสาร
การท่องเท่ียว 

ความตอ้งการเดินทาง
ท่องเท่ียว 

ส่ิงจูงใจทางการท่องเท่ียว 

การตดัสินใจเลือก 

ทศันคติต่อการเดินทาง
ท่องเท่ียว 

ประสบการณ์จากการเดินทาง
ท่องเท่ียว 

การเดินทางท่องเท่ียว 

การเตรียมตวัก่อนเดินทาง 

การวางแผนค่าใชจ่้าย 

การท่องเท่ียวก็จะมีทศันคติท่ีไม่ดี ท าให้ไม่อยากไปท่องเท่ียวอีก และอาจน าไปบอกคนอ่ืนไม่ให้

เดินทางมาท่องเท่ียวดว้ย (ดงัภาพท่ี 2.2) 

 

 
ภาพที ่2.2 แสดงกระบวนการตดัสินใจเดินทางของนกัท่องเท่ียว  
 

ทีม่า: บุญเลิศ จิตตั้ งว ัฒนา. (2543) การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว. เชียงใหม่ : คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2545. 

 

พรนภา ธนโพธิวิรัตน์ (2551, น. 11-12) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือวา่ ก่อนท่ี

จะมีการตดัสินใจของผูรั้บบริการจะสังเกตว่าจะตอ้งมีการคน้หา ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือ

บริการนั้นก่อนแล้วท าการตดัสินใจรับบริการ ในบางคร้ังการตดัสินใจมกัจะพบว่าผูมี้บทบาทใน

การตดัสินใจร่วมดว้ยนั้นสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 5 จ าพวก คือ 
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1. ผูริ้เร่ิม เป็นผูเ้สนอหรือแนะน าความคิดในการรับบริการเป็นคนแรก ได้แก่ เพื่อน ผูข้าย 

ญาติพี่นอ้งและพอ่แม่ เป็นตน้ 

2. ผูมี้อิทธิพล เป็นผูก้ระตุน้หรือชกัจูงวา่ควรหรือไม่ควรรับบริการ  

3. ผูต้ดัสินใจซ้ือ เป็นผูต้ดัสินใจขั้นสุดทา้ยว่าจะรับบริการหรือไม่ ผูต้ดัสินใจไม่จ  าเป็นตอ้ง

เป็นผูใ้ชก้็ได ้ไดแ้ก่ พอ่แม่ เพื่อนฝงู และตวัเองเป็นตน้  

4. ผูซ้ื้อ เป็นผูไ้ปท าการซ้ือบริการจริงซ่ึงผูซ้ื้ออาจไม่ใช่ผูต้ดัสินใจซ้ือและอาจไม่ใช่ผูใ้ชก้็ได ้

โดยมีการแลกเปล่ียนเงินตรากบัการบริการ  

5. ผูใ้ช ้เป็นผูใ้ชบ้ริการนั้น ๆ ไดแ้ก่ พอ่แม่ และญาติพี่นอ้ง เป็นตน้  

ดังนั้ นผูมี้บทบาทเก่ียวข้องกับกระบวนการตดัสินใจอาจจะเกิดจากการกระท า ผูมี้

บทบาทหลายคนหรือคนเดียวก็ได ้

ในขั้นตอนของการตดัสินใจของผูรั้บบริการจะประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

1. การรับรู้ความตอ้งการ (Need Recognition) เกิดจากส่ิงกระตุน้ภายในและภายนอก ไดแ้ก่ 

ความตอ้งการทางร่างกายจิตใจและการรับรู้ความตอ้งการของตน ส่ิงกระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ ความ

ตอ้งการทางสังคมและวฒันธรรม  

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เม่ือรับรู้ถึงความต้องการท่ีเกิดจากขั้นท่ี 1 แล้ว 

ผูบ้ริโภคจะคน้หาขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพื่อสนองความตอ้งการนั้น ซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หานั้นหาไดจ้าก

แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

2.1 แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนบา้น ญาติ คนรู้จกั 

2.2 แหล่งการคา้ ไดแ้ก่ ส่ือโฆษณา พนักงานขาย ตวัแทนจ าหน่าย การแสดงสินคา้ การ

ท่องเท่ียว  

2.3 แหล่งชุมชน ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค  

2.4 แหล่งทดลอง ไดแ้ก่ หน่วยงานท่ีส ารวจคุณภาพผลิตภณัฑ ์ 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) จากการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ 

ในขั้นท่ี 2 แลว้ จะถูกน ามาพิจารณาทางเลือกท่ีมีศกัยภาพมากท่ีสุด หลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณา

ทางเลือกมกัเนน้พิจารณาเร่ืองของคุณภาพ คุณประโยชน์หรือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลงัจากประเมินทางเลือกแล้ว ผูบ้ริโภคจะท าการ

ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเป็นการตอบสนองต่อส่ิงกระตุ้นเช่นเดียวกับนักท่องเท่ียวเม่ือพิจารณาแต่ละ

ทางเลือกแลว้นกัท่องเท่ียวจะท าการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  
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5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ

หลงัการซ้ือ ความพอใจจะมีอิทธิพลต่อการซ้ือซ ้ า จงรักภกัดีต่อบริษทัหรือช่ือเสียง ถา้ไม่พอใจ ก็จะ

ไม่กลบัมาใชบ้ริการอีก 

พรสวรรค์ มโนพฒันะ (2553, น. 160-161) การตดัสินใจซ้ือจะเป็นไปอย่างมีขั้นตอน 

ไม่วา่จะเป็นการซ้ือท่ีเกิดข้ึนอยา่งทนัทีทนัใด หรือการซ้ือท่ีตอ้งอาศยัเวลา ขั้นตอนเหล่าน้ีอาจไดแ้ก่  

ขั้นท่ี 1 แรงกระตุน้ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ (Need Arousl) ผูซ้ื้อเกิดความตอ้งการท่ีจะ

ซ้ือ เช่น รูปภาพของสถานท่ีท่องเท่ียวในนิตยสารจะกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวเกิดความตอ้งการท่ีจะ

เดินทาง 

ขั้นท่ี 2 การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เม่ือคนเราเกิดความต้องการ ก็จะ

พยายามคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงความตอ้งการหรือการตดัสินใจอาจจะข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่ง

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. แหล่งบุคคล (Personal Source) เช่น เพื่อน ญาติ ครอบครัว คนรู้จกั ผูใ้กลชิ้ด เป็นตน้  

2. แหล่งการคา้ (Commercial Sources) เช่น โฆษณาทางวทิย ุโทรทศัน์ เป็นตน้  

3. แหล่งชุมชน (Public Sources) เช่น ส่ือสารมวลชน เป็นตน้  

4. แหล่งทดลอง (Experienced Sources) เช่น ผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้ เป็นตน้  

ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation Behavior) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บข่าวสารขอ้มูล 

ก็จะใชเ้ป็นประโยชน์ในการเลือกสินคา้ การเลือกซ้ือสินคา้บริการท่องเท่ียว จะข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะ

ของประเภทสินคา้นั้น  

ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เม่ือผา่นการประเมินทางเลือกต่าง ๆ แลว้ 

ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตนชอบมากท่ีสุด นัน่คือ ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) อนัเป็นผล

มาจากทศันคติและความชอบของแต่ละคน 

ขั้นท่ี 5 ความรู้สึกหลังการซ้ือ (Post Purchase Feeling) สินค้าบริการท่ีผูซ้ื้อได้ซ้ือไป

แลว้ ถา้ท าให้เขาไม่ไดรั้บความพอใจตามท่ีเขาคาดไว ้ก็จะท าให้ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้นั้นลดนอ้ยลง 

หรือในทางตรงขา้มถา้ไดรั้บความพอใจจะยิง่ท าใหเ้ขาชอบสินคา้บริการนั้นมากยิง่ข้ึน 

ตามความเป็นจริงแลว้ สินคา้บริการท่องเท่ียวเหล่านั้นจะตอ้งใกลเ้คียงกบัภาพท่ีนกัทอ่ง

เท่ียว หรือผูซ้ื้อได้วาดเอาไวก่้อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อจึงจะเกิดความประทบัใจและกลบัมาซ้ือ

สินคา้นั้นอีก (Repeating Buying Decision)  
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สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ (2554, น. 74-93) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

นกัท่องเท่ียววา่ประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอน อนัไดแ้ก่ 

ขั้นท่ี 1 ตระหนักถึงความตอ้งการ เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ส่ิงท่ี

กระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวตระหนักถึงความตอ้งการเรียกว่า “ส่ิงกระตุน้” ซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 2 ประเภท

ใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ภายในซ่ึงเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเกิดจากตวันกัท่องเท่ียวเอง เช่น ความหิว ความ

เหน่ือย ความเบ่ือ ส่ิงกระตุน้ภายนอกซ่ึงก็คือส่ิงกระตุน้ท่ีเกิดจากบุคคลหรือสภาพแวดลอ้มรอบขา้ง 

เช่น โฆษณาตามส่ือต่าง ๆ การไดรั้บรู้วา่เพื่อนไปเท่ียวมา 

ขั้นท่ี 2 หาข้อมูล โดยทั่วไปแล้วนักท่องเท่ียวทุ่มเทแรงกายแรงใจในการหาข้อมูล 

เน่ืองมาจากนกัท่องเท่ียวคาดหวงัวา่การหาขอ้มูลจะช่วยให้พวกเขาสามารถตดัสินใจไดดี้ข้ึน ท าให้

พวกเขารู้สึกมัน่ใจในการตดัสินใจมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะขอ้มูลท่ีหามาไดจ้ะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนจากการตดัสินใจ โดยการประมวลขอ้มูลจะช่วยบ่งช้ีตวัเลือกท่ีน่าสนใจและตดัตวัเลือกท่ีไม่ดี

ออกไป 

ขั้นท่ี 3 ประเมินทางเลือก หลงัจากขั้นตอนของการหาขอ้มูลแล้วนักท่องเท่ียวก็จะมี

ตวัเลือกมากมายท่ีพวกเขาสนใจ แต่เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีงบประมาณท่ีจ ากดั ดงันั้นการ

ท่ีจะเลือกตวัเลือกทั้งหมดจึงเป็นไปไม่ได้ ดงันั้นนักท่องเท่ียวจึงตอ้งน าตวัเลือกต่าง ๆ ท่ีได้จาก

ขั้นตอนการหาขอ้มูลมาผา่นกระบวนการประเมินทางเลือก  

ขั้นท่ี 4 ซ้ือ Berkman et al. (1996) แบ่งกิจกรรมการซ้ือออกเป็นสองรูปแบบใหญ่ ๆ 

ไดแ้ก่ การซ้ือโดยมีการวางแผน (Planned purchase) และการซ้ือโดยไม่มีการวางแผน (Unplanned 

purchase)  

ขั้นท่ี 5 พฤติกรรมหลงัซ้ือ นกัท่องเท่ียวจะเกิดความพึงพอใจในสินคา้ท่องเท่ียวหรือไม่

นั้น ข้ึนอยูก่บัว่าความคาดหวงัท่ีพวกเขามีต่อสินคา้ท่องเท่ียวนั้น ไดรั้บการตอบสนองหรือไม่ โดย

นักท่องเท่ียวจะรู้สึกพึงพอใจก็ต่อเม่ือการบริการท่ีได้รับมากกว่าหรือเท่ากับส่ิงท่ีนักท่องเท่ียว

คาดหวงัไว ้โดยส่วนใหญ่ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวจะสูงหรือต ่าข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

ประสบการณ์ในอดีต ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูป้ระกอบการ ขอ้มูลจากเพื่อนฝงูและญาติมิตร  

อคัรฤทธ์ิ หอมประเสริฐ 2543, (อา้งถึงใน พรทิพย ์บุญเท่ียงธรรม, 2555, น. 42-43) ได้

กล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยทัว่ไปจะเป็นไปตามขั้นตอนต่าง ๆ 6 ขั้นตอน 

ดงัน้ี  
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ขั้นท่ี 1 ส่ิงเร้า (Stimulus) หมายถึง ส่ิงกระตุน้ (Cue) หรือแรงขบั (Drive) เพื่อจูงใจหรือ

เร่งเร้าให้บุคคลเกิดความตอ้งการท่ีจะกระท าบางส่ิงบางอยา่ง ส่ิงเร้าอาจเกิดจากสังคม เรียกส่ิงเร้า

ทางสังคม เช่น การไดพู้ดคุยกบัเพื่อนฝงู  

ขั้ น ท่ี  2 ก าร รับ รู้ค วามต้อ งก าร  (Need Awareness) ห รือ รับ รู้ ปั ญ ห า  (Problem 

Recognition) ท่ีเกิดจากส่ิงกระตุน้ทั้งภายในและภายนอก  

ขั้นท่ี 3 การคน้หาขอ้มูล (Information Search) หลงัจากผูบ้ริโภคได้ตดัสินใจว่า ความ

ปรารถนาท่ียงัไม่ได้รับการตอบสนองมีคุณค่าท่ีจะได้รับการพิจารณาต่อไป การรวบรวมข้อมูล

เก่ียวกบัส่ิงท่ีจะซ้ือก็จะกระท าในขั้นน้ี เช่น รายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว บริการการ

ท่องเท่ียวหลงัการขาย โดยจะพิจารณาทางเลือกแต่ละทางดว้ยการสอบถามจากคนใกลชิ้ด รับทราบ

ขอ้มูลโฆษณาจากส่ือวารสาร โทรทศัน์ หรือวทิย ุอินเตอร์เน็ต เป็นตน้  

ขั้ น ท่ี  4 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ในขั้ น น้ีผู ้บ ริโภคก็จะ

ประเมินว่าจะซ้ือหรือใช้บริการอยา่งใดอย่างหน่ึงจากรายการทางเลือกท่ีน ามาพิจารณา เกณฑ์การ

ตดัสินใจเลือกโดยทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะและคุณสมบติัของสินคา้และบริการ เช่น ซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน

จากสายการบินท่ีให้บริการรวดเร็ว สะอาด ปลอดภยั โรงแรมท่ีสะอาดบรรยากาศดี ท่ีตั้งและราคา

เหมาะสม และการรับประกนั เป็นตน้ ในขั้นท่ี 3 และ 4 เป็นขั้นก่อนการซ้ือซ่ึงช่วงน้ีการโฆษณาจะ

เขา้มามีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด เน่ืองจากผูบ้ริโภคก าลงัตอ้งการขอ้มูลความรู้

เก่ียวกบัสินคา้นั้น  

ขั้นท่ี  5 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลังจากรับรู้ความต้องการ และได้

ประเมินทางเลือกแล้ว ในขั้นน้ี ผูบ้ริโภคก็พร้อมท่ีจะซ้ือ แต่ยงัมีส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาตดัสินใจอีก 3 

ประการ คือ สถานท่ีซ้ือ เง่ือนไขการซ้ือ และความพร้อมท่ีจะจ าหน่าย (Availability) หรือบางคร้ังก็

มีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือในขณะนั้นดว้ย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ทศันคติของบุคคล

อ่ืน เป็นตน้  

ขั้นท่ี 6 พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่

พอใจหลงัการซ้ือ ถา้ในทางบวกความพอใจจะมีอิทธิพลต่อการซ้ือซ ้ า จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์ และ

บอกกล่าวต่อผูบ้ริโภครายอ่ืน ๆ ในทางลบ หากไม่ไดรั้บความพอใจ ก็อาจจะหันไปซ้ือผลิตภณัฑ์

ยีห่อ้อ่ืน ไม่กลบัมาใชบ้ริการอีก และอาจจะบอกกล่าวไปยงัผูบ้ริโภครายอ่ืน ๆ ในทางลบ เป็นตน้ 

อดุลย์ และดลยา  2550, น. 2, (อ้างถึงใน  ศิ ริ เพ็ญ  เยี่ยมจรรยา , 2555, น . 43-45) 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไม่วา่จะเป็นการตดัสินใจซ้ือสินคา้
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อุปโภคบริโภคทั่วไปหรือเป็นการ “บริโภค” (consume) สินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1. การรับรู้ความตอ้งการ (ปัญหา) (Need Recognition)  

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search)  

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  

4. การตดัสินใจซ้ือ (Decision-Making of Purchase)  

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behaviour)  

มนุษยไ์ม่สามารถเกิดพฤติกรรมการตดัสินใจส าหรับส่ิงใดใดโดยไม่ผา่นกระบวนการ

ก่อนหน้าน้ี กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคมีตวัแปรหลากหลายท่ีมีอิทธิพลก่อนจะน าไปสู่

พฤติกรรมการตดัสินใจเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของความตอ้งการ  

สรุปไดว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของนักท่องเท่ียวใช้หลกัการเดียวกนักบัขั้นตอน

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทัว่ไปท่ีประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การตระหนักถึงความตอ้งการ

หรือการรับรู้ถึงปัญหา 2) การคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ 3) การประเมินทางเลือก 4) 

การตดัสินใจซ้ือ การเตรียมการและการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียว และ 5) พฤติกรรมภายหลงั

การซ้ือ และประสบการณ์ท่ีไดรั้บหลงัการเดินทาง 

 

2.6 ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

2.6.1 นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวต่างประเทศ 

กรวรรณ สังขกร, จนัทร์จิตร เธียรสิริ, ฉนัทวตั วนัดี, และสุรีย ์บุญญานุพงศ์ (2555) ได้

ศึกษาเร่ือง การประเมินศกัยภาพการตลาดท่องเท่ียวแบบไม่รีบเร่งส าหรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายุ

ในภาคเหนือตอนบน การด าเนินการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจท่องเท่ียวและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว รวมทั้งสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายทุั้ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวภาคเหนือตอนบนท่ี

ส าคญั คือปัจจยัการเมือง ไดแ้ก่ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ท าให้นกัท่องเท่ียวขาดความ

เช่ือมัน่ในความปลอดภยั และปัจจยัด้านสังคมและวฒันธรรม ได้แก่ แนวโน้มการเพิ่มข้ึนของ

จ านวนประชากรผูสู้งอายุ มีผลท าให้ตลาดนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุมีแนวโน้มเจริญเติบโตในอนาคต 

ภาคเหนือตอนบนมีศกัยภาพการตลาดในการจดัการท่องเท่ียวแบบไม่เร่งรีบ นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั คือ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีอายุ 60-64 ปี แหล่ง
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รายไดม้าจากเงินเบ้ียหวดั/เงินบ านาญ และไม่มีปัญหาเร่ืองสุขภาพ และมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบ

มากท่ีสุด คือ ธรรมชาติท่ีสวยงาม แต่อยา่งไรก็ตามในดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว

ผูสู้งอายุชาวไทยและชาวต่างชาติ มีพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งแตกต่างกนั คือ นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาว

ไทยจะมีบุตร/หลานเป็นผูว้างแผนและเดินทางท่องเท่ียวดว้ย โดยแหล่งขอ้มูลในการวางแผนการ

ท่องเท่ียวมาจากการสอบถามญาติ คนรู้จกัหรือเพื่อนเป็นหลกั เดินทางท่องเท่ียวในวนัเสาร์-อาทิตย์

และระยะเวลาท่องเท่ียวในแต่ละคร้ังไม่เกิน 3 วนั ส าหรับนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวต่างชาติจะ

วางแผนเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเองและเดินทางท่องเท่ียวกบัคู่สมรส โดยแหล่งขอ้มูลในการวาง

แผนการท่องเท่ียวมาจากอินเตอร์เน็ต เดินทางท่องเท่ียวในวนัธรรมดา และระยะเวลาท่องเท่ียวใน

แต่ละคร้ัง 4-7 วนั ส าหรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายุ เน่ืองจากมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีดึงดูด คือ

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม และมีกิจกรรมท่องเท่ียวท่ี

หลากหลาย จึงใชก้  าหนดเป็นแนวทางการพฒันาการตลาดวา่ “ภาคเหนือตอนบนเป็นจุดหมายปลาย

ทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ ดว้ยธรรมชาติท่ีงดงาม และแหล่งเรียนรู้วฒันธรรมวิถี

ชีวิตท่ีหลากหลาย” ในดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวน าเสนอส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว คือ 1) 

ความงดงามของธรรมชาติ 2) วฒันธรรม วิถีชีวิตท่ีหลากหลาย 3) ศาสนสถานอนัทรงคุณค่า 4) 

ต านานประวติัศาสตร์และโบราณคดี ส่วนกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะกบัผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ การเขา้

ร่วมประเพณีท้องถ่ิน การศึกษาวิถีท้องถ่ิน กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมเชิงสุขภาพ มีการ

ก าหนดราคาเพื่อจูงใจให้มาเท่ียว เช่น การก าหนดราคาตามกลุ่มลูกคา้ ตามช่วงเวลา หรือ การให้

ส่วนลด มีช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งการซ้ือโดยตรงและผ่านตวักลางทางการตลาด มีการส่งเสริม

การตลาดท่ีเขา้ถึงผูสู้งอายุทั้งการโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมการ

ขายเพื่อจูงใจนักท่องเท่ียว มีการพัฒนาบุคลากรผูใ้ห้บริการทั้ งในเร่ืองของความรู้ในการดูแล

ผูสู้งอายุ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และการให้ขอ้มูลด้านการท่องเท่ียว ปรับปรุงลกัษณะทาง

กายภาพของการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสม พฒันากระบวนการให้บริการอ่ืน ๆ เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้ผูสู้งอายุ ทั้ งบริการขนส่งและอ านวยความสะดวกในการเข้าเมือง บริการข้อมูลสารสนเทศ

ทางการท่องเท่ียวรวมถึงบริการดา้นความปลอดภยั 

ศรินยา ละอองอินทร์ (2546) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวสูงอายุ

ชาวสหราชอาณาจักรต่อโรงแรมอมารีรินค า จังหวดัเชียงใหม่ โดยท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้

แบบสอบถามจ านวน 250 ชุด พบว่า นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวสหราชอาณาจกัรส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงมากท่ีสุด มีสถานภาพแต่งงานแลว้ และมีรายไดร้ะหวา่ง 35,001-45,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงส่วน
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ใหญ่เขา้พกัท่ีโรงแรมอมารีรินค า จงัหวดัเชียงใหม่ มากกว่า 6 คืน และมีการส ารองห้องพกัผ่าน

บริษทัน าเท่ียว 

ส่วนระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียวผู ้สูงอายุสหราช

อาณาจกัรต่อโรงแรมอมารีรินค า จงัหวดัเชียงใหม่นั้น มีความพึงพอใจในระดบัมากในปัจจยัและ

การให้บริการในทุก ๆ ด้านของโรงแรม เช่น สถานท่ีตั้ ง ห้องพัก ห้องอาหาร การบริการและ

บุคลากรของโรงแรม ฯลฯ ส าหรับผูสู้งอายุท่ีแต่งงานแล้วมีความพึงพอใจทางดา้นท าเลท่ีตั้งของ

โรงแรมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ในดา้นบรรยากาศโรงแรม กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาในการเขา้พกั

แตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาการเขา้พกัมากกวา่ 6 

คืน จะมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ในดา้นท่ีจอดรถ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดแ้ตกต่าง

กนั ระดบัความพึงพอใจก็แตกต่างกนัดว้ย โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 45,000 บาทต่อเดือน 

จะมีระดบัความพึงพอใจสูงท่ีสุด และในส่วนของการให้บริการต่าง ๆ ของโรงแรมและส่ิงอ านวย

ความสะดวกต่าง ๆ เช่น สระวา่ยน ้า สนามเทนนิสและอ่ืน ๆ นั้น พบวา่นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายสุหราช

อาณาจกัรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั  

ส าหรับขอ้เสนอแนะ นกัท่องเท่ียวสูงอายชุาวสหราชอาณาจกัรใหค้วามคิดเห็นวา่ ควรมี 

Health & Spa และห้องออกก าลงักาย ควรเพิ่มจ านวนสนามเทนนิส ห้องน ้ าภายในห้องพกัแคบ 

พนกังานใหข้อ้มูลค าแนะน าต่าง ๆ ไม่ชดัเจน และหอ้งพกัมีเสียงดงัรบกวนจากถนน 

ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ และราณี อิสิชัยกุล  (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวผูสู้งอายุจากทวีปยุโรปสู่ประเทศไทย ใช้การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย

เก็บจากนักท่องเท่ียวชาวยุโรปท่ีมีอายุ 55 ปีข้ึนไปท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย จาก

แบบสอบถามจ านวน 430 ชุดพบวา่ พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวสูงอายุจากทวีปยโุรป 

ได้แก่ เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นคร้ังแรกมากท่ีสุด รองลงมาคือ มากกว่า 4 คร้ัง 

ท่องเท่ียวเป็นระยะเวลา 15 วนัข้ึนไป จดัเตรียมการเดินทางมาประเทศไทยด้วยตนเอง เดินทาง

ร่วมกบัสามีหรือภรรยา ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ มากท่ีสุด รองลงมาคือ เชียงใหม่ และภูเก็ต เหตุผล

ในการมาท่องเท่ียวท่ีประเทศไทยเน่ืองมาจากความเป็นมิตรหรือมิตรไมตรีของคนไทยมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ธรรมชาติท่ีสวยงาม ความคุม้ค่าของราคา อาหารและเคร่ืองด่ืม แหล่งท่องเท่ียวทาง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ท ากิจกรรมการพกัผอ่นหรือเท่ียวชมมากท่ีสุด พกัในโรงแรมระดบั 4 

ดาว ใช้รถยนต์ในการเดินทางท่องเท่ียว ได้ทราบข้อมูลท่ีดึงดูดความสนใจให้เข้ามาท่องเท่ียว

ประเทศไทยจากเพื่อนสนิทหรือญาติมิตรมากท่ีสุด ใช้จ่ายเงินในการท่องเท่ียวต่อวนัต ่ากว่า 100 

DPU



97 
 

 
 

เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา นิยมเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวประเทศไทยในเดือนมกราคม อยากจะ

กลบัมาเท่ียวประเทศไทยอีก โดยวางแผนท่ีจะกลบัมาเท่ียวท่ีประเทศไทยอีกในปีน้ีมากท่ีสุด และ

นอกจากประเทศไทยแล้ว กลุ่มตวัอย่างสนใจท่องเท่ียวประเทศเวียดนามมากท่ีสุด รองลงมาคือ

มาเลเซีย และสิงคโปร์ แรงจูงใจในการท่องเท่ียวโดยภาพรวมทัว่ประเทศ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เพื่อ

พกัผอ่นและคลายเครียด เพื่อท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวใหม่ และเพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์

ใหม่ ตามล าดับ ความต้องการของนักท่องเท่ียวสูงอายุต่อองค์ประกอบทางการท่องเท่ียวโดย

ภาพรวมทัว่ประเทศ ปัจจยัท่ีมีความส าคญั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความปลอดภยัของเมืองท่องเท่ียว 

ท่ีตั้งของท่ีพกั และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ รองลงมา ไดแ้ก่ ราคาของท่ีพกั ความหลากหลาย

และความเหมาะสมของอาหารและเคร่ืองด่ืม ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงประเทศ แหล่ง

ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม การเดินทางภายในประเทศ ส่ิงอ านวย

ความสะดวกทางการแพทย์ การอ านวยความสะดวกในพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพการบริการของตวัแทนท่องเท่ียว คุณภาพการบริการของผูน้ าเท่ียวและ

มคัคุเทศก์ อุปกรณ์ช่วยเหลือผูสู้งอายุในโรงแรม เทศกาลและงานประเพณี และกิจกรรมเรียนรู้เพื่อ

การพกัผ่อน เช่น การฝึกท าอาหารไทย เป็นตน้ ตามล าดบั ความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่อองคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวโดยภาพรวมทัว่ประเทศ ปัจจยัท่ีมีความ

พึงพอใจมาก 3 อนัดับแรก ได้แก่ ความปลอดภยัของเมืองท่องเท่ียว ท่ีตั้ งของท่ีพกั และแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ตามล าดับ รองลงมา ได้แก่ ราคาของท่ีพกั ความหลากหลายและความ

เหมาะสมของอาหารและเคร่ืองด่ืม แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ ความสะดวกในการเดินทาง

เขา้ถึงประเทศ แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม การเดินทางภายในประเทศ การอ านวยความสะดวก

ในพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการแพทย ์

คุณภาพการบริการของตวัแทนท่องเท่ียว คุณภาพการบริการของผูน้ าเท่ียวและมคัคุเทศก์ อุปกรณ์

ช่วยเหลือผูสู้งอายุในโรงแรม เทศกาลและงานประเพณี และกิจกรรมเรียนรู้เพื่อการพกัผ่อน เช่น 

การฝึกท าอาหารไทย เป็นตน้ ตามล าดบั  

กวิน วงศ์ลีดี (2554) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ

ชาวต่างชาติในประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากร

ผูใ้ช้บริการท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ  านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล พบวา่นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 60-

65 ปีมากท่ีสุด รองลงมามีอายรุะหวา่ง 66-70 ปี และนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวต่างชาติท่ีอายุมากกวา่ 
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70 ปีมีน้อยมาก ส่วนในดา้นสถานภาพสมรส พบวา่ ส่วนใหญ่แต่งงานแลว้ รองลงมาคือ เป็นโสด 

และท่ีมีนอ้ยท่ีสุดคือ หย่าร้าง ในดา้นระดบัการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวต่างชาติส่วน

ใหญ่มีระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือ มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และ

มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีน้อยท่ีสุด ส่วนในเร่ืองจ านวนรายไดต่้อปีของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ พบวา่ มีรายไดต่้อปี ระหวา่ง 20,000-50,000 เหรียญสหรัฐต่อปี รองลงมาคือ

รายไดต่้อปี ระหวา่ง 50,000-100,000 เหรียญสหรัฐต่อปี และมีรายไดต่้อปีมากกวา่ 100,000 เหรียญ

สหรัฐต่อปีน้อยท่ีสุด เป็นชาวยุโรปมากท่ีสุด รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวอเมริกาเหนือ 

และนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายจุากกลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ตามล าดบั 

เร่ืองการเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย พบวา่นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวต่างชาติเคย

เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย ประมาณ 2-3 คร้ัง รองลงมาคือ มาท่องเท่ียวประเทศไทยเป็นคร้ัง

แรก และเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยเป็นประจ านอ้ยท่ีสุด  

ส่ิงท่ีมีอิทธิพลดึงดูดให้นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวต่างชาติเดินทางมายงัประเทศไทย 

อนัดบัแรกคือ ความสวยงามดา้นธรรมชาติ รองลงมาคือ ความสนใจในวฒันธรรมและประเพณีไทย 

และการท่องเท่ียวท่ีใชต้น้ทุนต ่า ตามล าดบั  

เร่ืองจ านวนวนัท่ีนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวต่างชาติเดินทางมายงัประเทศไทย พบว่า 

ส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาเป็นเวลา 2-3 วนั รองลงมาคือ การเดินทาง 1 เดือน ท่ีน้อยท่ีสุดคือ การ

เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยมากกวา่ 1 เดือน  

เร่ืองการเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยกับใคร พบว่า นักท่องเท่ียวผู ้สูงอายุ

ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาเป็นคู่มากท่ีสุด รองลงมาคือ การเดินทางเป็นกลุ่มเล็ก และการเดินทาง

มาคนเดียว ตามล าดบั  

เร่ืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวผู ้สูงอายุ

ชาวต่างชาติ พบว่าส่วนใหญ่ใช้จ่ายต ่ากว่า 50,000 เหรียญสหรัฐ รองลงมาคือ การใช้จ่ายระหว่าง 

5,000-10,000 เหรียญสหรัฐ และการใช้จ่ายระหว่าง 10,000-20,000 เหรียญสหรัฐ ตามล าดบั โดยมี

การใช้จ่ายเงินไปกบัค่าเดินทางมากท่ีสุด รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านท่ีพกั และค่าใช้จ่ายด้าน

อาหารและเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั  

เร่ืองการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท่องเท่ียวประเทศไทยเป็นหลัก พบว่า 

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวต่างชาติ ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือ จาก

เพื่อนและญาติมิตร และมีการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากท่ีอ่ืน ตามล าดบั 
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เร่ืองความประสงค์ของนักท่องเท่ียวท่ีกลับมาเท่ียวประเทศไทยอีกหรือไม่ พบว่า 

นักท่องเท่ียวผู ้สูงอายุชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีความประสงค์จะกลับมาเท่ียวประเทศไทยอีก 

รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ และไม่มีความประสงคท่ี์กลบัมาประเทศไทยอีกนอ้ยท่ีสุด  

เร่ืองความประสงคท่ี์จะแนะน าใหเ้พื่อนและญาติมิตรมาเท่ียวประเทศไทย นกัท่องเท่ียว

ผูสู้งอายุชาวต่างชาติส่วนใหญ่ มีความประสงค์ท่ีจะแนะน าให้เพื่อนและญาติมิตรมาเท่ียวประเทศ

ไทย รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ และไม่มีความประสงค์ท่ีจะแนะน าให้เพื่อนและญาติมิตรมาเท่ียว

ประเทศไทย  

เน่ืองจากนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวต่างชาติมีความพึงพอใจเฉล่ียในด้านท่ีพกั ด้าน

อาหารและเคร่ืองด่ืม ดา้นยานพาหนะในการเดินทาง ดา้นค่ากิจกรรม และดา้นค่าใชจ่้ายชอ้ปป้ิงต ่า 

จึงสามารถสรุปไดว้า่นกัท่องเท่ียวผูสู้งชาวอายุต่างชาติไม่มีความจงรักภกัดี (Brand Loyalty) ต่อการ

เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย ดังนั้ นนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวต่างชาติ อาจจะกลับมาเท่ียว 

หรือไม่กลบัมาเท่ียวประเทศไทยก็ได ้ 

กชพิณ แองเจลีน ชุ่มเยน็ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียวดว้ยตนเองของ

นกัท่องเท่ียวสูงอายุชาวญ่ีปุ่นในประเทศไทย: กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในบริเวณจงัหวดั

เชียงใหม่ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจดว้ยแบบสอบถาม 

จ านวน 26 คน พบว่านกัท่องเท่ียวสูงอายุชาวญ่ีปุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 60 ปีข้ึนไป เป็นผู ้

เกษียณอายุท่ีรับเงินบ าเหน็จ มีสถานภาพแต่งงาน และมีบุตรแลว้ ระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียว

อยู่ในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด นิยมเดินทางมาท่องเท่ียวพร้อมกบัครอบครัว นักท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่เคยเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยมากกว่า 4 คร้ังข้ึนไป มีระยะเวลาในการท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยประมาณ 5-7 วนั เลือกพกัท่ีโรงแรมมากท่ีสุด โดยค านึงถึงความปลอดภยั และสถานท่ี

ท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานมาเป็นอนัดบัหน่ึง ราคาท่ีพกัประมาณ 1,000-3,000 บาทต่อ

คืน พฤติกรรมการรับประทานอาหารของนกัท่องเท่ียวสูงอายุชาวญ่ีปุ่น จะเลือกรับประทานอาหาร

ในร้านอาหารทอ้งถ่ินมาเป็นอนัดบัแรก และเลือกรับประทานอาหารในร้านอาหารสถานท่ีพกัแรม

ของตนเองมาเป็นอนัดับสอง การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวเลือกใช้บริการรถบัส

โดยสารประจ าทาง หากเดินทางไปท่องเท่ียวยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ ในประเทศไทย จะโดยสารเคร่ืองบิน

ไป โดยกิจกรรมท่ีนิยมท าในแหล่งท่องเท่ียว คือ การชมแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ และใช้

เวลาศึกษาวฒันธรรม เรียนรู้ทอ้งถ่ินวฒันธรรมให้แหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ อยา่งแทจ้ริง รูปแบบการ

จดัการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวสูงอายุชาวญ่ีปุ่น จะเป็นการจดัการท่องเท่ียวด้วยตนเองอย่าง
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แทจ้ริง คือ ท าการส ารองตัว๋เคร่ืองบิน ส ารองท่ีพกัดว้ยตนเอง และท าการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวดว้ย

ตนเอง มากกวา่การซ้ือบริกาแพค็เก็จทวัร์ท่ีมีเวลาอิสระ การท่องเท่ียวจะเนน้เป็นการท่องเท่ียวโดยมี

การพกัผอ่นในสถานท่ีหน่ึง ๆ เป็นระยะเวลายาวนาน และเลือกท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีแห่งใหม่ ซ่ึง

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีเก่ียวเน่ืองทางประวติัศาสตร์ มากกว่าเน้นท่องเท่ียว เพื่อชม

สถานท่ีท่องเท่ียวให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะไม่เลือกไปท่องเท่ียวยงั

สถานท่ี ท่ีเคยไปมาแลว้เป็นระยะเวลายาวนาน การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวจะนิยมเดินทางไปเท่ียวยงั

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง มากกวา่การเดินทางไปเท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคนไม่นิยมเดินทาง

ไปท่องเท่ียว โดยนักท่องเท่ียวสูงอายุชาวญ่ีปุ่นมีเหตุผลในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศ

ไทย เพราะมีความสนใจในวฒันธรรมประเพณี เป็นอนัดับแรก รองลงมาคือ ปัจจยัด้านความ

ปลอดภยั และปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย ตามล าดบั วตัถุประสงคห์ลกัของการเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศ

ไทย คือ ต้องการชมสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ เท่ากับวตัถุประสงค์ในการเดินทาง

ท่องเท่ียวเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีเลือก

เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีประเทศไทยโดยการจดัการท่องเท่ียวดว้ยตนเองคือ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

จากทางเพื่อน ญาติสนิทหรือคนรู้จกัมากท่ีสุด รองลงมาคือ อิทธิพลของส่ือขอ้มูลจากทางโฆษณา

ทางใบปลิวหรือแผ่นพบัจากภาคเอกชน มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกมาท่องเท่ียวประเทศไทย 

และจากนิตยสารการท่องเท่ียว ตามล าดบั  นกัท่องเท่ียวสูงอายุชาวญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ ความสะอาด และต่อราคานั้นยงัอยูใ่นระดบัท่ี

ไม่สูงมาก ถือวา่อยูเ่พียงระดบัปานกลางเท่านั้น ความพึงพอใจต่อความปลอดภยัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง

ถือเป็นส่ิงท่ีดี นกัท่องเท่ียวสูงอายุชาวญ่ีปุ่นมีความคาดหวงัวา่ อยากท าการจดัการส ารองโรงแรม ท่ี

พกั และท าการวางแผนการเดินทางดว้ยตนเองให้มากท่ีสุด นกัท่องเท่ียวสูงอายุชาวญ่ีปุ่นท่ีเดินทาง

มาท่องเท่ียวยงัประเทศไทยแบบจดัการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง มีความคาดหวงัวา่จะเดินทางกลบัมา

ท่องเท่ียวท่ีประเทศไทยอีกคร้ัง ถึงร้อยละ 100 พบว่าร้อยละ 77 หากมีโอกาสเดินทางกลับมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยอีกคร้ัง จะเลือกใชรู้ปแบบการท่องเท่ียวแบบจดัการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง 

โดยตอ้งการใชรู้ปแบบการจดัการท่องเท่ียวดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุด ในขณะท่ีร้อยละ 23 ตอบวา่หาก

มีโอกาสเดินทางมาท่องเท่ียวยงัประเทศไทยอีกคร้ัง จะเลือกใช้บริการบริษทัทวัร์ในการน าเท่ียว

แทนการเดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยตนเอง การเดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยตนเองของนกัท่องเท่ียวสูงอายุ

ชาวญ่ีปุ่น ประสบกบัปัญหาดา้นการติดต่อส่ือสารมากท่ีสุด และความไม่สะดวกในการเดินทางไป

ท่องเท่ียวยงัจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ  
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นฤมล จิตรเอ้ือ และเขมมารี รักษ์ชูชีพ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การจูงใจการ

ท่องเท่ียวระยะยาวแบบเป่ียมสุขของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวต่างประเทศ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 

(survey research) จากจ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 130 คน พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย มีอายุต ่าสุด 60 ปี และมีอายุสูงสุด 78 ปี โดยมีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 69 ปี นักท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่เดินทางมาจากประเทศออสเตรเลีย จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท ส่วนใหญ่เป็นผูมี้

รายได ้1,001-2,000 USD หรือ 0-1,000 AUD  

ในภาพรวมระดบักลยทุธ์การจูงใจการท่องเท่ียวระยะยาวแบบเป่ียมสุขของนกัท่องเท่ียว

ผูสู้งอายุชาวต่างประเทศโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับจาก

ระดบัสูงไปหาต ่า พบวา่กลยุทธ์การจูงใจดา้นรูปลกัษณ์ของสินคา้ ดา้นการมีสินคา้หลาย ๆ ชนิดให้

เลือก ดา้นบริการหลงัการขาย และดา้นช่ือเสียงของสินคา้ มีระดบัของกลยทุธ์การจูงใจการท่องเท่ียว

ระยะยาวแบบเป่ียมสุขในระดบัสูง ส่วนดา้นภาพลกัษณ์ท่ีดี ดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และดา้นการ

บริการท่ีเป็นเลิศ มีระดบัของกลยทุธ์การจูงในใจระดบัปานกลาง   

ในภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับการจูงใจการท่องเท่ียวระยะยาวแบบเป่ียมสุขของ

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวต่างประเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบั

จากมากไปหาน้อย พบว่า ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีระดบัการจูงใจสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้น

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ด้านการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ ด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงสันทนาการและพกัผ่อน และดา้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ มีระดบัการจูงใจในระดบั

ปานกลาง  

ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวประทับใจในประเทศไทย ได้แก่ ความเงียบสงบ อาหาร อากาศ 

ประชาชนไทย ซ่ึงให้การตอ้นรับนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี การให้บริการของโรงแรมและรีสอร์ท 

สถานท่ีท่องเท่ียวรวมถึงสินคา้ต่าง ๆ ส่วนส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการใหท้ าการปรับปรุง ไดแ้ก่ ระบบ

การจราจร พื้นผิวการจราจร ซ่ึงมีปัญหามากและท าให้เสียเวลาในการเดินทาง รวมทั้งควรปรับปรุง

ในเร่ืองความสะอาดของถนน รวมทั้งยานพาหนะ และควรมีการปรับปรุงในเร่ืองการส่ือสารดว้ย

ภาษาต่างประเทศของพนกังานเพื่อใหส้ามารถส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวไดดี้ข้ึน  

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐควรปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ระบบ

การขนส่ง ระบบการจราจรให้มีความสะดวก ปลอดภยั สะอาด มีการออกกฎหมายปกป้องสิทธ์ิ

ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวไม่ใหถู้กเอารัดเอาเปรียบ และปรับปรุงเร่ืองการใชภ้าษาต่างประเทศของบุคลากร

ทุกระดบั  
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อรลกัษณ์ ชิดเช่ียว (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว

ผูสู้งอายุ จากกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 55 ปีหรือมากกว่า ใน 3 จงัหวดัท่ีตอ้งการ

ศึกษา ได้แก่ กรุงเทพ ภูเก็ต และเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุมีความพึงพอใจกับการ

ท่องเท่ียวในประเทศไทย ถึงแม้ว่าในปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีแบบแผน โครงการ หรือการ

ให้บริการของรัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชนท่ี เฉพาะเจาะจงส าหรับนักท่องเท่ียวผู ้สู งอาย ุ

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบั “ความปลอดภยั” เป็นอนัดบัแรกและนิยมเดินทาง

เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุมีลกัษณะเฉพาะในการเป็น “repeater” ซ่ึงเป็นผลมา

จากความสามารถในการท่องเท่ียวของกลุ่มน้ี  ทั้ งความสามารถทางการเงินและเวลาว่าง 

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุส่วนใหญ่จดัสรรการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง โดยใชว้ิธีในการจองหรือซ้ือสินคา้

การท่องเท่ียวต่าง ๆ แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัชนิดของสินคา้นั้น ๆ ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เดินทางกบัคู่ชีวิต

หรือครอบครัว และนิยมพกัในโรงแรมเน่ืองจากสามารถไวว้างใจในการให้บริการและส่ิงอ านวย

ความสะดวกอ่ืน ๆ ค่าเฉล่ียจ านวนคืนท่ีพกัของนักท่องเท่ียวผุสู้งอายุคือ 12.25 คืน ซ่ึงมากกว่า

ค่าเฉล่ียจ านวนคืนท่ีพกัของกลุ่มอายุอ่ืน ๆ ในส่วนของค่าเฉล่ียการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุก็

มากกวา่กลุ่มอายุอ่ืนเช่นกนั ผลการศึกษาไดบ้อกถึงส่วนท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ มาตรฐานในดา้นของสุขอนามยั การอนุรักษ์ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม สาธารณูปโภค การส่ือสาร คุณภาพของการให้บริการของบริษทัทวัร์ เป็นตน้ จากผล

การศึกษา ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ การเพิ่มความพึงพอใจ

ของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุต่อการท่องเท่ียวในประเทศไทย และการสนับสนุนประชาสัมพนัธ์ให้

ประเทศไทยเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ โดยการใช้หลักการตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือประสานงานจากส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผล

การพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวข้างต้น พบว่า นักวิจัยส่วนใหญ่ได้ศึกษาถึงเร่ือง

พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุในการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวประเทศไทย วา่นกัท่องเท่ียววยั

สูงอายุมีพฤติกรรมอย่างไรในการเดินทางท่องเท่ียว และมีแรงจูงใจทางดา้นใดบา้งในการเดินทาง

ท่องเท่ียว ซ่ึงยงัขาดในส่วนของการวิจยัทางดา้นกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวประเทศไทย 
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2.6.2 ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด 

พรนภา ธนโพธิวิรัตน์ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบปัจจยัดึงดูดท่ีส่งผลให้

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่องเท่ียวตลาดน ้ าดอนหวายและตลาดน ้ าวดักลางคูเวียง ผลการศึกษา พบว่า 

นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน ้ าดอนหวายและตลาดน ้ าวดักลางคูเวียงมากท่ีสุดเป็นเพศหญิง ส่วน

ใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั /

รับจา้ง มีรายไดอ้ยูท่ี่ตั้งแต่ 10,001-20,000 บาท/เดือน และพกัอาศยัอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล

มากท่ีสุด พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ าดอนหวายพบว่า ส่วนใหญ่ตอ้งการ

ท่องเท่ียว/พกัผอ่นมากท่ีสุด คือ การเดินทางจะเป็นรถยนตส่์วนตวั กลุ่มบุคคลท่ีเดินทางมาดว้ยกนั

จะเป็นกลุ่มญาติ มิตร/คนในครอบครัว ส่วนมากจะเดินทางมาแล้ว 2-3 คร้ัง กิจกรรมท่ีท าบ่อยจะ

เป็นการซ้ืออาหาร/ผกัและผลไม ้โอกาสในการเดินทางมากท่ีสุด คือวนัเสาร์-อาทิตย ์และการรับรู้

ข่าวสารมากท่ีสุดทางเพื่อนสนิท/บุคคลในครอบครัว ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ าวดักลางคูเวียง

ส่วนใหญ่จะมาเพื่อท าบุญและไหวพ้ระท่ีวดัและเดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั กลุ่มบุคคลท่ีเดินทางมา

ดว้ยกนั จะเป็นญาติมิตร/คนในครอบครัว ความถ่ีในการเดินทางมากกวา่ 3 คร้ังมากท่ีสุด กิจกรรมท่ี

ท าส่วนมากจะเป็นการท าบุญและไหวพ้ระท่ีวดั โอกาสในการเดินทางมากท่ีสุด จะเป็นวนัเสาร์-

อาทิตย ์และการรับรู้ข่าวสารจะมาจากค าบอกเล่ามากท่ีสุด 

ส่วนความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวตลาดน ้ า 

นักท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ าดอนหวายให้ระดบัความคิดเห็นในด้านทรัพยากรทางการท่องเท่ียว การ

คมนาคม กิจกรรมการท่องเท่ียว คุณภาพของการบริการทางการท่องเท่ียว ในระดับมาก ส่วน

นกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ าวดักลางคูเวียงให้ระดบัความคิดเห็นด้านทรัพยากรทางการท่องเท่ียว การ

คมนาคม กิจกรรมทางการท่องเท่ียว ในระดบัปานกลาง 

โดยปัจจยัดึงดูดท่ีส่งผลให้นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่องเท่ียวตลาดน ้ าดอนหวายและตลาด

น ้าวดักลางคูเวียงแตกต่างกนั โดยปัจจยัดึงดูดท่ีตลาดน ้ าดอนหวายมีมากกวา่ตลาดน ้าวดักลางคูเวียง 

โดยนกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ าดอนหวายให้ความเห็นในดา้นทรัพยากรทางการท่องเท่ียวในระดบัมาก 

ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัจจยัดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่องเท่ียวตลาดน ้ าดอนหวายและตลาดน ้ าวดั

กลางคูเวยีง ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา กิจกรรมท่ีท าขณะท่องเท่ียวตลาดน ้า การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว การคมนาคม ส่ิงอ านวยความสะดวก กิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

คุณภาพของการบริการทางการท่องเท่ียว 

DPU



104 
 

 
 

อภิยชุ ศรียะพนัธ์ (2002) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัดึงดูดและผลกัดนัในการเดินทางท่องเท่ียว

ต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชายไทย โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

เดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศ ณ อาคารท่ีพกัผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยาน

กรุงเทพฯ จ านวน 400 คน พบว่าปัจจัยผลักดันส่วนบุคคลและปัจจัยดึงดูดจากต่างประเทศมี

ความสัมพนัธ์กบัการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศค่อนขา้งมาก ขณะท่ีปัจจยัผลกัดนัทางทรัพยากร

ท่องเท่ียวในประเทศและการบริการมีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งน้อย โดยปัจจยัผลกัดนัส่วนบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งมากท่ีสุดคือ ความตอ้งการไดเ้ห็นเรียนรู้ส่ิงแปลกใหม่ในต่างประเทศมากท่ีสุด ส่วนปัจจยั

ดึงดูดจากต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุดคือ สภาพบา้นเมืองและสถานท่ีส าคญั และปัจจยัผลกัดนั

ทางทรัพยากรท่องเท่ียวในประเทศและการบริการท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุดคือ ความสะอาดบริเวณแหล่ง

ท่องเท่ียวในประเทศ และพบวา่อายเุป็นคุณลกัษณะทางประชากรท่ีแสดงระดบัความสัมพนัธ์อยา่งมี

นัยส าคัญกับความผนัแปรของปัจจยัดึงดูดและผลักดันจ านวนมากท่ีสุด นักท่องเท่ียวชาวไทย

เดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศดว้ยความตอ้งการส่วนบุคคลและแรงดึงดูดใจจากแหล่งท่องเท่ียวใน

ต่างประเทศมากกวา่ดว้ยแรงผลกัดนัจากส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรทางการท่องเท่ียวในประเทศ  

ธนวตั คองประเสริฐ, สมชนก ภาสกรจรัส, พนัธุมดี เกตะวนัดี (2557) ได้ศึกษาเร่ือง

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประเภทนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงแบ่งเป็นนกัท่องเท่ียวระยะ

สั้น (พ  านกัในจงัหวดัเชียงใหม่นอ้ยกวา่ 30 วนั) และนกัท่องเท่ียวพ านกัระยะยาว (พ  านกัในจงัหวดั

เชียงใหม่ไม่น้อยกว่า 30 วนั) โดยท าการศึกษาปัจจยั 3 กลุ่มคือ 1) ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้2) ปัจจยัผลกัดนั

ทางการท่องเท่ียว (Push Factors) ประกอบไปด้วยความต้องการค้นหาความแปลกใหม่ ความ

ตอ้งการพกัผ่อนและความตอ้งการหลีกหนี ความตอ้งการการท่องเท่ียวผจญภยั ความต่ืนเตน้หรือ

ความบนัเทิง ความตอ้งการเพิ่มพูนความรู้หรือศึกษาวฒันธรรม และความตอ้งการเติมเต็มความ

ตอ้งการของตนและ 3) ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียว (Pull Factors) ประกอบไปดว้ยทรัพยากรการ

ท่องเท่ียว ภูมิประเทศหรือท าเลท่ีตั้ง ส่ิงอ านวยความสะดวก บุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ิน วฒันธรรม

หรือเทศกาลงานประเพณี สถานท่ีพกัอาศัย ค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่าย และหน่วยงาน องค์กร 

นโยบายภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 480 คน 

แบ่งเป็นนักท่องเท่ียวระยะสั้ น 400 คน และนักท่องเท่ียวแบบพ านักระยะยาว 80 คน พบว่า 

นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีท่องเท่ียวแบบระยะสั้น ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41-45 ปี มีสถานภาพ

แต่งงานมีคู่สมรสไม่ใช่คนไทย มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นลูกจา้ง/พนกังานเอกชน 
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และมีรายได ้60,001-70,000 บาท ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นแบบพ านักระยะยาว ส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย มีอายุ 66-70 ปี มีสถานภาพแต่งงานแลว้ โดยมีคู่สมรสไม่ใช่คนไทย มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ไม่ไดป้ระกอบอาชีพหรือเกษียณอาย ุและมีรายได ้70,001-80,000 บาท  

ดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ี

ท่องเท่ียวระยะสั้ นส่วนใหญ่ ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเดินทางมายงัประเทศไทยและจงัหวดั

เชียงใหม่ รวมระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 3-7 วนั มีผูร่้วมเดินทางมาดว้ยจ านวน 1 คน 

โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเท่ียวมากบัครอบครัว โดยไดรั้บข่าวสารการท่องเท่ียว

จากส่ืออินเตอร์เน็ต พกัอาศยัท่ีเกสท์เฮาส์หรือโรงแรม นิยมท ากิจกรรมท่องเท่ียวและช้อปป้ิงใน

เวลาว่างระหว่างท่องเท่ียว ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวแบบพ านักระยะยาว ส่วนใหญ่มีประสบการณ์

เดินทางมายงัประเทศไทยมากกวา่ 3 คร้ัง และมีประสบการณ์ในการเดินทางมายงัจงัหวดัเชียงใหม่

มากกวา่ 3 คร้ัง รวมระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 1-2 เดือน มีผูร่้วมเดินทางมาดว้ยจ านวน 

1 คน โดยเดินทางมากบัคู่รัก ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารการท่องเท่ียวจากบริษทัน าเท่ียว พกัอาศยัท่ี

แมนชั่นหรืออพาร์ทเมนท์ และนิยมกิจกรรมท่องเท่ียวและกิจกรรมออกก าลังกายในเวลาว่าง

ระหวา่งการท่องเท่ียว 

ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประเภทของนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในจงัหวดั

เชียงใหม่ พบว่า นักท่องเท่ียวระยะสั้ นให้ความส าคญักับ ปัจจยัผลักดัน (Push factors) ทางด้าน

ความตอ้งการคน้หาความแปลกใหม่มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความตอ้งการเพิ่มพูนความรู้หรือศึกษา

วฒันธรรม ความตอ้งการพกัผ่อนและหลีกหนี ตามล าดบั ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวระยะยาวได้ให้

ความส าคญักบัปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียว ดา้นความตอ้งการพกัผ่อนและหลีกหนีมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ความตอ้งการการคน้หาความแปลกใหม่ และความตอ้งการเพิ่มพูนความรู้หรือศึกษา

วฒันธรรม ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) พบว่า นกัท่องเท่ียวระยะสั้ นให้ความส าคญั

กบัปัจจยัภูมิประเทศหรือท าเลท่ีตั้งมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัสถานท่ีพกั และทรัพยากรทางการ

ท่องเท่ียว ตามล าดบั ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวระยะยาวไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) 

ด้านสถานท่ีพักและหน่วยงาน องค์กร นโยบายด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ภูมิประเทศหรือท าเลท่ีตั้ง และบุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ิน วฒันธรรมหรือเทศกาลงาน

ประเพณี ตามล าดบั  
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แสงเดือน รตินธร (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดท่ีมีผลต่อ

นกัท่องเท่ียวชาวจีนในการตดัสินใจเลือกมาท่องเท่ียวในประเทศไทย จากกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว

ชาวจีนท่ีท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาว

จีนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 29,931 หยวนข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) และม่ิงสรรพ ์

ขาวสอาดและคณะ (2553) ท่ีกล่าวว่า นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีอายุระหว่าง 21-40 ปี มีการศึกษาดี และฐานะทางเศรษฐกิจดี มี

ลกัษณะพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นปัจจยัผลกัดนัในการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการมาเยือนประเทศไทยแลว้อยา่งน้อย 1 คร้ัง โดยมี

การวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวทุกอยา่งดว้ยตนเอง และมีการเดินทางท่องเท่ียวกบับริษทัทวัร์ ซ่ึง

อยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกนั มีเพื่อนหรือญาติเป็นผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว มีค่าใช้จ่ายส าหรับการ

ท่องเท่ียวประมาณ 5,991-11,970 หยวน โดยนิยมคน้หาขอ้มูลทางการท่องเท่ียวผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต 

วตัถุประสงค์การท่องเท่ียวคร้ังน้ีคือ เพื่อพกัผ่อนวนัหยุด โดยภูมิภาคในประเทศไทยท่ีตอ้งการไป

เยือนมากท่ีสุด คือ ภาคตะวนัออก ได้แก่ พทัยา และภาคใต ้ได้แก่ ภูเก็ต และสมุย ซ่ึงมีระดับท่ี

ใกลเ้คียงกนัตามล าดบั และมีกิจกรรมท่ีตอ้งการจะท าเม่ือมาเยอืนประเทศไทยคือ ตอ้งการไปแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) และม่ิงสรรพ ์

ขาวสอาดและคณะ (2553) ท่ีกล่าววา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกบับริษทัน าเท่ียว 

และเร่ิมมีการหันมาท่องเท่ียวแบบไปคนเดียวมากกว่าการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ มีการใช้จ่ายเพื่อ

การท่องเท่ียวสูงข้ึน คน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวจากนิตยสารการท่องเท่ียวและส่ืออินเตอร์เน็ต ช่ืน

ชอบแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลและวิถีความเป็นไทย สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมคือ กรุงเทพมหานคร 

พทัยาและภูเก็ต ส่วนปัจจยัดึงดูดท่ีมีอิทธิพลต่อนักท่องเท่ียวชาวจีนในการเลือกมาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย มีระดบัค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นต่อปัจจยัดึงดูดในการตดัสินใจเลือกมาท่องเท่ียว

ในประเทศไทยทุกตวัแปร อยู่ในระดบัเห็นด้วยระดบัมาก โดยมีปัจจยัดึงดูด 5 ปัจจยัหลกั ได้แก่ 

อาหารไทย วฒันธรรมไทย ความงดงามของธรรมชาติ ทะเลและชายหาดท่ีสวยงาม และความพร้อม

ของขอ้มูลทางการท่องเท่ียว ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) 

กีรติ ตระการศิริวานิช (2552) ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ (2553) บุษยา สุธีธรและคณะ (2541) 

และจิรยุทธ บุญแต่ง (2546) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัหลักท่ีท าให้นักท่องเท่ียวชาวจีนเลือกมาท่องเท่ียว

เมืองไทยคือ ภาพลกัษณ์เชิงบวกของประเทศไทยท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น 
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ทะเลและชายหาดท่ีมีความสวยงาม อาหารไทย วฒันธรรม/ประเพณี และอธัยาศยัไมตรีของคนไทย

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั จะมีปัจจยัผลกัดนัในการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศ

ไทยต่างกนั และยงัพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมท่ีตอ้งการจะท าเม่ือมาเยือนประเทศไทยแตกต่าง

กนั จะมีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัดึงดูดในการตดัสินใจเลือกมาท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

จากงานวิจยัขา้งตน้ สรุปได้ว่า ทั้งปัจจยัดึงดูดและปัจจยัผลกัดนั มีผลต่อการเดินทาง

ท่องเท่ียว โดยปัจจยัผลกัดนัท่ีมีผลต่อการเดินทางมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความตอ้งการไดเ้รียนรู้ส่ิงแปลก

ใหม่ และปัจจยัความตอ้งการเติมเต็มความตอ้งการของตน ส่วนปัจจยัดึงดูดท่ีมีผลต่อการเดินทาง

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรทางการท่องเท่ียว 

2.6.3 กระบวนการตดัสินใจ  

กนกพร ศิริโรจน์ (2545) ได้ศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพักของ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ: กรณีศึกษา สถานท่ีพกัแรม ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จากกลุ่ม

ตัวอย่าง จ  านวน 384 คน พบว่ามีจ านวนนักท่องเท่ียวเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด โดยมีอายุต  ่ากวา่ 25 ปี มีการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเท่า และเป็นนกัเรียน นิสิต นกัศึกษามากท่ีสุด มีรายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่ ต ่ากว่า 1,000 ดอล

ล่าร์สหรัฐ มีภูมิล าเนาอยู่ในแถบทวีปยุโรปมากท่ีสุด ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวกบัเพื่อนมาก

ท่ีสุด และมีวตัถุประสงค์ในการเดินทางทางเพื่อการพกัผอ่นในวนัหยุด ใชร้ะยะเวลาพ านกัสถานท่ี

พกัแรมท่ีถนนขา้วสาร 3-4 วนั โดยมีการวางแผนเพื่อการใชจ่้ายเงิน ต ่ากวา่ 20 ดอลล่าร์สหรัฐ เพราะ

สถานท่ีพกัแรมท่ีถนนขา้วสารมีราคาถูก และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ จะใช้จ่ายเงินวนัละ 6-10 ดอล

ล่าร์สหรัฐ 

ผลการศึกษาพบว่า ก่อนท่ีนักท่องเท่ียวจะมีการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัแรมท่ีถนน

ข้าวสารนั้น นักท่องเท่ียวได้รับส่ิงกระตุ้นท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ

ตดัสินใจ คือ ราคาของสถานท่ีพกัแรม นอกจากน้ี ยงัมีส่ิงกระตุน้ทางด้านการตลาดท่องเท่ียวท่ี

นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัและน ามาพิจารณาในการตดัสินใจ คือ 1) ราคา โดยพิจารณาราคาให้เช่า

เม่ือเทียบกบัคุณภาพ 2) ท าเลท่ีตั้งอยู่ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว 3) สถานท่ีพกัแรมสะอาด 4) การให้การ

ตอ้นรับของผูป้ระกอบการ  
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ส าหรับกระบวนการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัแรมท่ีถนนขา้วสารของนกัท่องเท่ียวชาว

ต่างประเทศมี 2 รูปแบบ คือ แบบท่ี 1 นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัแรมท่ี

ถนนขา้วสารก่อนท่ีจะเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ โดยเร่ิมจากในการเดินทางท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว

จ าเป็นตอ้งแสวงหาสถานท่ีพกัแรมและจากการท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีพกั

แรมท่ีถนนข้าวสารอยู่บ้างพอสมควรจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิดรู้จัก และนักท่องเท่ียวก็เคยมี

ประสบการณ์ในการมาพกัแรมท่ีถนนขา้วสารแลว้ ท าให้สามารถตดัสินใจพกัแรมท่ีถนนขา้วสาร

ก่อนท่ีจะเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ และแบบท่ี 2 นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศตดัสินใจเลือกสถานท่ี

พกัแรมท่ีถนนขา้วสาร หลงัจากเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ เพราะถึงแมว้่านกัท่องเท่ียวจะไดรั้บทราบ

ขอ้มูลข่าวสารจากเพื่อนหรือคนใกลชิ้ดรู้จกัแต่ตวันกัท่องเท่ียวเองยงัไม่มีประสบการณ์ในการพกั

แรมท่ีถนนขา้วสารจึงตดัสินใจพกัแรมท่ีถนนขา้วสารหลงัจากท่ีไดส้ ารวจดว้ยตวัเองแลว้ 

ส าหรับส่ิงกระตุน้ท่ีเป็นแรงจูงใจและมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกสถานท่ี

พกัแรมของนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือ ราคาของสถานท่ีพกัแรม โดยนักท่องเท่ียวจะพิจารณาจาก

ราคาใหเ้ช่าเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งท่องเท่ียว สถานท่ีพกัแรมสะอาด และการให้

การตอ้นรับของผูป้ระกอบการ ปัญหาท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศพบขณะท่ีพกัแรมท่ีถนน

ขา้วสารคือ ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง แต่ปัญหาท่ีนกัท่องเท่ียวอยากให้รีบแกไ้ข คือป ญหา

การจราจร นอกจากน้ี นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ยงัประทบัใจส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีถนน

ขา้วสารโดยเฉพาะการไดพ้บปะผูค้นต่างชาติ ต่างภาษาจ านวนมาก แลว้ถา้มีโอกาสจะกลบัมาพกั

แรมอีก เพราะถนนข้าวสารมีความสะดวก ราคาท่ีพกัถูก และเป็นจุดเร่ิมต้นในการเดินทางใน

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

พนารัตน์ ล้ิม (2548) ได้ศึกษาเร่ือง การตลาดท่องเท่ียวเชิงนิเวศ: พฤติกรรมและ

กระบวนการตดัสินใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากกลุ่มเยาวชนท่ีก าลงัศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย ระดบัอาชีวศึกษา (ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง) และระดับอุดมศึกษา จ านวนแบบสอบถาม 1,208 ชุด พบว่า เยาวชนรับรู้ข่าวสารจาก

ส่ือมวลชนท่ีเป็นโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ นิตยสาร/วารสาร หนงัสือพิมพ ์และรับรู้ข่าวสาร

จากส่ือบุคคลท่ีเป็นเพื่อนมากเป็นอบัดบั 1 ส่ือท่ีท าให้เยาวชนตดัสินใจในการเลือกท่องเท่ียวเชิง

นิเวศเป็นอนัดบั 1 คือส่ือโทรทศัน์ ส่วนใหญ่เยาวชนไดรั้บรู้ข่าวสารเพียงพอและรู้ว่าการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศหมายถึงรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด และ
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เยาวชนรู้น้อยท่ีสุดคือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหมายถึงการท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อพื้นท่ีนอ้ยท่ีสุด 

ในการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศเยาวชนจะปฏิบัติการเร่ิมจากการได้รับข่าวสาร

เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจากส่ือมวลชน และส่ือบุคคล ถดัมาคือการหาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว

เอง ถ้าไม่ไดรั้บข่าวสารจากส่ือ การไปท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยบงัเอิญโดยไม่มีขอ้มูลมาก่อน หรือ

เรียนรู้จากประสบการณ์แลว้กลบัไปเท่ียวซ ้ าอีก เยาวชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีท าให้

เลือกท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ ความตอ้งการไดรั้บความสนุกเพลิดเพลินจากการท ากิจกรรมเสริม เช่น

การเดินป่า การด าน ้ า ปีนเขา จากแหล่งท่องเท่ียวในระดบัมาก และเยาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ ตัวแหล่งท่องเท่ียวต้องมี

ส่ิงแวดลอ้มท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติ การรักษาความปลอดภยัของแหล่งท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด 

เปรียบเทียบความคิดเห็นของเยาวชนเก่ียวกบัแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ พบว่า ด้านกายภาพ/จิตวิทยา เยาวชนท่ีศึกษาในระดับอาชีวศึกษา มัธยมศึกษา และ

อุดมศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกนัเก่ียวกบัความตอ้งการท่องเท่ียวท่ีเป็นแหล่งธรรมชาติรักษา

ส่ิงแวดล้อมแตกต่างกัน ด้านวฒันธรรม/การศึกษา เยาวชนท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และ

อุดมศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการได้รับความรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม และความ

ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการอนุรักษ์ธรรมชาติแตกต่างกนั ในด้านสังคม เยาวชนท่ีศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษา มธัยมศึกษา และอุดมศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการไปพบเพื่อนและแวะ

เท่ียว ความตอ้งการไปเยี่ยมญาติและแวะเท่ียว และความตอ้งการไปเท่ียวและอยูร่่วมกบัครอบครัว

แตกต่างกนั ส่วนดา้นบนัเทิง/ความเพลิดเพลิน เยาวชนท่ีศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา และอุดมศึกษา 

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการไดรั้บความสนุกเพลิดเพลินจากการท ากิจกรรมเสริมจากการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และความตอ้งการไดรั้บความบนัเทิงจากการท านนัทนาการในระหวา่งท่องเท่ียว

เชิงนิเวศแตกต่างกนั  

เปรียบเทียบความคิดเห็นของเยาวชนเก่ียวกบัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ เยาวชนท่ีศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา และ

อุดมศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกนัเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวตอ้งมีส่ิงแวดล้อมท่ียงัคงความเป็น

ธรรมชาติ ท่ีพกัควรเป็นรีสอร์ทท่ีมีเคร่ืองใช้อุปกรณ์ท่ีสะดวกสบาย ท่ีพกัท่ีเป็นแคมป์เพื่อใกลชิ้ด

ธรรมชาติ และมีมคัคุเทศก์/วิทยากรท่ีมีความรู้ในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั ด้านราคา 
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เยาวชนท่ีศึกษาในระดับมธัยมศึกษา และอุดมศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัน าเท่ียวแบบ 

package ถูกกว่าการไปท่องเท่ียวเองแตกต่างกนั ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย เยาวชนท่ีศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับบริษัทน าเท่ียวมีการบริการครบวงจร

แตกต่างกนั ดา้นการส่งเสริมการตลาด เยาวชนท่ีศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา และอุดมศึกษา มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัแถลงข่าวเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และการบอกปากต่อปากเก่ียวกบั

แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั 

เน่ืองจากงานวิจยัท่ีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจในการท่องเท่ียวมีนอ้ย ดงันั้นผูว้ิจยัจึง

ไดเ้พิ่มงานวจิยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจดงัน้ี  

วทิวสั อุดมกิตติ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจ

เลือกซ้ือบริการสายการบินต้นทุนต ่ าในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ 

กลุ่มเป้าหมายผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคยเดินทางไปกบัสายการบินตน้ทุนต ่าทั้ง 3 สายการบิน คือ สาย

การบินนกแอร์ (Nokair) สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) สายการบินโอเรียนท์ไทยแอร์

ไลน์ (Orient Thai Airlines) (วนั-ทู-โก) ท่ีรอข้ึนเคร่ืองบริเวณประตูทางออกข้ึนเคร่ือง ณ อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศของท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพฯ โดยใชแ้บบสอบถามในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด 400 ชุด 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านเพศ อายุ และอาชีพไม่ มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบริการสายการบินตน้ทุนต ่าของผูบ้ริโภค ส่วนปัจจยัด้าน

ระดบัการศึกษาและรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบริการสายการบินตน้ทุนต ่าของ

ผูบ้ริโภค โดยปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกนั นอกจากน้ียงั

พบวา่ปัจจยัดา้นการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนกังาน ดา้นกระบวนการในการให้บริการและดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบริการสายการบินตน้ทุนต ่าของผูบ้ริโภค ทั้ง 7 

ดา้น โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นและใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการตลาด ดา้นกระบวนการใน

การใหบ้ริการเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังาน และปัจจยัดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ตามล าดบั  

เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัด้านการตลาด ด้าน

ผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับด้านความปลอดภัยในการเดินทางโดย

เคร่ืองบิน ในส่วนของปัจจยัดา้นการตลาด ด้านราคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัความ
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เหมาะสมของราคาค่าโดยสารเม่ือเปรียบเทียบกบัระยะทาง ในส่วนของปัจจยัดา้นการตลาดดา้นช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัคุณภาพของเวปไซตห์รืออินเทอร์เน็ตท่ีมี

ประสิทธิภาพ ในส่วนของปัจจยัการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้

ความส าคญักบัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ ในส่วนของปัจจยัดา้นการตลาด ดา้น

บุคคลหรือพนกังาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัอธัยาศยั และความเป็นมิตรของพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ในส่วนของปัจจยัดา้นการตลาดดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ พบวา่ กลุ่ม

ตัวอย่างให้ความส าคัญกับกระบวนการ และขั้นตอนในการส ารองท่ีนั่งผ่านเวปไซต์หรือ

อินเทอร์เน็ตมีความสะดวกและไม่ซับซ้อน และในส่วนของปัจจยัดา้นการตลาดดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัมาตรฐานของอุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการบนเคร่ืองบิน  

ศรีสุดา ชัยชะนะ (2546) ได้ศึกษาเร่ืองกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการ

เลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 100 ราย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นเพศชายและเพศหญิงในอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดบัการศึกษาขั้น

สูงสุดระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ห้างร้าน รายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,000-

20,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดและไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสปา เสียค่าใช้จ่ายในการใชบ้ริการส

ปาต่อคร้ัง ประมาณ 501-1,000 บาท และส่วนใหญ่ไปใชบ้ริการสปาเดือนละ 1 คร้ัง  

กระบวนการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ สาเหตุท่ีมาใชบ้ริการสปาท่ีส าคญั

ท่ีสุด เพื่อตอ้งการพกัผ่อนคลายเครียด ก่อนท่ีจะไปใช้บริการสปาได้สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ือง

ความสะอาดมากท่ีสุด โดยหาขอ้มูลจากเพื่อนบา้น เพื่อนท่ีท างานและคนรู้จกัท่ีเคยไปใชบ้ริการสปา

ก่อน การประเมินทางเลือกนั้นผูต้อบแบบสอบถามได้ให้ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดประเมินทางเลือกในการใชบ้ริการสปาดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความส าคญัในระดบั

มากไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากธรรมชาติ 100% ปัจจยัดา้นราคาให้ความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ 

นวดแผนไทยราคาต่อคร้ัง/ชัว่โมงไม่เกิน 150 บาท ปัจจยัดา้นสถานท่ีให้ความส าคญัในระดบัมาก 

ได้แก่ มีความสะดวกในท่ีจอดรถ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัในระดับมาก 

ได้แก่ มีระบบสมาชิกเพื่อรับส่วนลด ปัจจยัด้านบุคคลให้ความส าคญัในระดบัมาก ได้แก่ พูดจา

ไพเราะ บริการดว้ยความระมดัระวงั สุภาพ มนุษยสัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้แจ่มใส ปัจจยัดา้นลกัษณะกาย

ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุดคือ สถานท่ีสะอาด ปัจจยัดา้นกระบวนการใหค้วามส าคญัในระดบั

มากได้แก่ การจดัเตรียมห้องให้เรียบร้อยก่อนลูกคา้จะเขา้ห้อง การตดัสินใจปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปามากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นบุคคล ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 
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คือ เพื่อน คนท่ีมีประสบการณ์ทางสปา โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจดว้ยตนเองใน

การใช้บริการสปามากท่ีสุด การประเมินหลงัการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจหลงัจากใชบ้ริการสปาอยูใ่นระดบัปานกลางร้อยละ 53 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจหลงัจาก

ใช้บริการสปาอยู่ในระดบัมากร้อยละ 40 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะแนะน าให้ญาติพี่น้อง 

เพื่อน ๆ คนท่ีรู้จกั มาใชบ้ริการสปา และจะกลบัมาใชบ้ริการสปาในคร้ังต่อไป  

เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ กระบวนการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและ

เพศหญิงมีขอ้แตกต่างดงัน้ี ก่อนท่ีจะไปใช้บริการสปาเพศชายได้สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสปาใน

เร่ือง ประเภทของการให้บริการและเร่ืองความสะอาดมากท่ีสุด เพศหญิงสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัส

ปาในเร่ือง ราคาค่าใชจ่้าย ท่ีจะเกิดข้ึนในการใชส้ปาในแต่ละคร้ังมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามเพศ

ชายให้ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประเมินทางเลือกในการใชบ้ริการสปาดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความส าคญัในระดบัมากไดแ้ก่ สปามีให้บริการซาวน์น่า ปัจจยัดา้นราคาให้

ความส าคญัในระดบัมากไดแ้ก่ ซาวน์น่าราคาต่อคร้ัง/ชัว่โมงไม่เกิน 50 บาท ปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาดให้ความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีป้ายแสดงการบริการดา้นต่าง ๆ ชดัเจน ส่วนผูต้อบ

แบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประเมินทางเลือกในการ

ใช้บริการสปาดังน้ี ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ให้ความส าคญัในระดับมาก ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ผลิตจาก

ธรรมชาติ 100% ปัจจยัด้านราคาให้ความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ขดัผิวราคาต่อคร้ัง/ชั่วโมงไม่

เกิน 600 บาท ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัในระดบัมากได้แก่ มีระบบสมาชิก

เพื่อรับส่วนลด  

ส่วนปัญหาท่ีพบในการใช้บริการสปา คือ พนักงานไม่สะอาด ไม่สุภาพ ไม่เอาใจใส่

ดูแลผูม้าใช้บริการ และไม่มีความรู้เก่ียวกบัสปา เร่ืองความสะอาดของสถานท่ี ราคาแพงเกินไป 

เส้ือผา้ท่ีให้ผูใ้ช้บริการสวมใส่และผา้ขนหนูไม่สะอาด ขาดความเป็นส่วนตวัเปิดเพลงเสียงดัง

เกินไป ผูใ้ช้บริการเกิดอาการแพผ้ลิตภณัฑ์ท่ีสปาจดัให้บริการ ไม่มีการเตรียมพร้อมส าหรับการ

ใหบ้ริการ พนกังานมีไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการท าใหเ้กิดความล่าชา้ 

จากการศึกษางานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ พบว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือมากกว่าขั้นตอนอ่ืน ๆ ทั้งในดา้นผลิตภณัฑ์ และราคา 

นอกจากน้ี ยงัใหค้วามส าคญักบัขั้นตอนการคน้หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ 
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2.7 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีมีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการตดัสินใจ 

- การรับรู้ถึงความ

ตอ้งการ หรือการรับรู้

ปัญหา 

- การคน้หาขอ้มูล 

- การประเมินผล

ทางเลือก 

- การตดัสินใจซ้ือ 

- พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดต้ลอดทั้งปี 

6. รูปแบบการเดินทาง 

7. ผูร่้วมเดินทาง 

8. ระยะเวลาการ

เดินทาง 

9. จ านวนคร้ังท่ีเดินทาง 

ปัจจยัผลกัดนั 

- เพ่ือพกัผอ่นวนัหยดุ  
- เพื่อหลีกหนีความเครียดจากการท างาน  
- เพ่ือใชเ้วลาท่ีมีค่ากบัเพ่ือน/ครอบครัว  
- เพื่อการเยีย่มเยยีนเพื่อน/ญาติ 
- เพื่อความภาคภูมิใจในตนเอง  
- เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้หรือศึกษาวฒันธรรมท่ี

แตกต่าง  
- เพ่ือท่องเท่ียวในสถานท่ีแปลกใหม่ 
- เพ่ือพบเจอวฒันธรรมใหม่ ๆ 
 
 
 
 

 

ปัจจยัดงึดูด 

- ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว 
- ความงดงามของแหล่งท่องเท่ียว  
- ทะเลและชายหาด 
- สภาพอากาศ  
- สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม  
- อาหารไทย  
- เทศกาลและงานประเพณี  
- ค่าครองชีพในประเทศไทย  
- ความพร้อมของขอ้มูลการท่องเท่ียว  
- แหล่งจบัจ่ายซ้ือของ  
- สถานท่ีท่องเท่ียวกลางคืน  
- ความหลากหลายของกิจกรรม  
- ความเป็นมิตรไมตรีของผูค้นในทอ้งถ่ิน  
- สถานท่ีพกัแรม  
- ความปลอดภยัของสถานท่ีท่องเท่ียว  
- ความสะดวกในการเดินทาง 
- สุขอนามยัและความสะอาด 
- ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ 
 
 

ตวัแปรต้น 

ตวัแปรตาม 
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กรอบแนวคิดดงักล่าว อธิบายถึง ปัจจยัผลกัดนั และปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียว มี

ความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจในการท่องเท่ียว ซ่ึงน ามาสู่สมมุติฐานท่ีวา่ ปัจจยัดึงดูดและ

ปัจจยัผลกัดนัมีผลต่อการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยแตกต่างกนั 

 DPU



 

 

บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นศึกษาถึงปัจจยัและกระบวนการ

ตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป เป็นการ

ศึกษาวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative approach) โดยมีการด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี  

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3 การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.4 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (Population) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักท่องเท่ียววยั

สูงอายุชาวยุโรปท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย โดยเลือกก าหนดกลุ่มอายุประชากรท่ีจะศึกษา

ตั้งแต่อาย ุ50 ปีข้ึนไป 

กลุ่มตวัอย่าง (Sample) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักท่องเท่ียววยั

สูงอายุชาวยุโรปท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย ซ่ึงมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป โดยใช้วิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ซ่ึงเป็น

แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัและกระบวนการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้

ตลอดทั้ งปีรูปแบบการเดินทาง ผูร่้วมเดินทาง ระยะเวลาการเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ ซ่ึงมีลกัษณะเป็น Check 

List ท่ีเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-end Questions)  

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดึงดูดและปัจจยัผลกัดนั ซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบ Likert Scale 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 3 กระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบ Likert Scale 5 ระดบั  

แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นลักษณะแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ลกัษณะขอ้ความประกอบดว้ยขอ้ความท่ีให้ความส าคญัในแต่ละเร่ือง มี

ค าตอบให้เลือก 5 ระดบั ของ Likert Scale คือ ส าคญัมากท่ีสุด ส าคญัมาก ส าคญัปานกลาง ส าคญั

นอ้ยและส าคญันอ้ยท่ีสุด 

แบบสอบถามตอนท่ี 3 เป็นลักษณะแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ลกัษณะขอ้ความประกอบดว้ยขอ้ความท่ีให้ความเห็นดว้ยในแต่ละเร่ือง 

มีค าตอบให้เลือกตอบ 5 ระดบั ของ Likert Scale คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปาน

กลาง เห็นดว้ยนอ้ย และไม่เห็นดว้ย 

 

3.3 การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ด าเนินการ

ตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1. ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามจากต ารา เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจในการเลือกเดินทางมา

ท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป 

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณาความครบถว้นถูกตอ้ง แลว้

น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

4. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัท่องเท่ียววยัสูงอายุ

ชาวยโุรปท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน 

5. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองใช้ มาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง

ฉบบั โดยค่าท่ีหาไดจ้ะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 0.7 ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ส าหรับ
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หาค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ ครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงผูว้ิจยัหาค่าความเช่ือมัน่ได้เท่ากับ 

0.846 

6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการวดัหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ไม่ต ่ากว่า 0.7 ให้อาจารยท่ี์

ปรึกษา ให้ความเห็นชอบแลว้น าแบบสอบถามท่ีผ่านความเห็นชอบ น าไปใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 

 
3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยจะน าแบบสอบถามให้กับกลุ่มตวัอย่างท่ี

เดินทางโดยอิสระจ านวน 400 คน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

 

3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลไดจ้ากแบบสอบถามของประชากรกลุ่มตวัอยา่งเรียบร้อยแลว้จะ

น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดและมาลงรหัส และประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะให้เลือกตอบท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดต้ลอดทั้งปี รูปแบบ

การเดินทาง ผูร่้วมเดินทาง ระยะเวลาการเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ Check List ท่ีเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-end 

Question) มาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้

ก าหนดการใหค้ะแนนการตอบแบบสอบถาม ดงัน้ี  

แบบสอบถามตอนท่ี 2 ปัจจยัดึงดูดและปัจจยัผลกัดนั 

ส าคญัมากท่ีสุด ก าหนดให ้5 คะแนน 

ส าคญัมาก ก าหนดให ้4 คะแนน  

ส าคญัปานกลาง ก าหนดให ้3 คะแนน  

ส าคญันอ้ย ก าหนดให ้2 คะแนน  

ส าคญันอ้ยท่ีสุด ก าหนดให ้1 คะแนน 

แบบสอบถามตอนท่ี 3 กระบวนการตดัสินใจ  
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เห็นดว้ยมากท่ีสุด ก าหนดให ้5 คะแนน  

เห็นดว้ยมาก ก าหนดให ้4 คะแนน 

เห็นดว้ยปานกลาง  ก าหนดให ้3 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ย ก าหนดให ้2 คะแนน 

ไม่เห็นดว้ย ก าหนดให ้1 คะแนน  

3. น าคะแนนท่ีได้ไปหาค่าเฉล่ีย และก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลความหมายค่าเฉล่ียตาม

ระดบัการปฏิบติั ดงัน้ี  

แบบสอบถามตอนท่ี 2 ปัจจยัดึงดูดและปัจจยัผลกัดนั 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัส าคญัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัส าคญัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัส าคญัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัส าคญันอ้ย  

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ระดบัส าคญันอ้ยท่ีสุด  

แบบสอบถามตอนท่ี 3 กระบวนการตดัสินใจ  

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยนอ้ย  

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

4. น าคะแนนท่ีได้จากมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มาวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน าเกณฑ์ประเมินในขอ้ 3 มาประเมินระดบัความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน

เป็นรายไดแ้ละโดยรวม 

 

3.6 สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกไดด้งัน้ี  

1. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1.1. การหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย (Item-total 

Correlation) 
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1.2. การหาค่าความเท่ียง (Reliability) โดยใช้หาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม 

2. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  

2.1. ร้อยละ (Percentage)  

2.2. ค่าเฉล่ีย (Mean = x̄ ) 

2.3. ค่าความถ่ี (Frequency) 

2.4. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) 

3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน 

3.1. t-test (Independent Samples) ใช้วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้

เปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มูลทั้งสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย และกลุ่มตวัอยา่งเพศ

หญิง119 

3.2. F-test (One-way ANOVA)  

3.3. การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อลดจ านวนตวัแปรมาก โดยการจบักลุ่มของ

ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากทั้งทางบวกและทางลบไวใ้นปัจจยั (factor) เดียวกนั  

3.4. การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดท่ี มีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาว

ยุโรปดว้ยการวิเคราะห์ (Path Analysis) โดยใช้โปรแกรม LISREL และพื้นฐานทางทฤษฎีท่ีผูว้ิจยั

ศึกษามาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการพิจารณาสอดคลอ้งความกลมกลืนของโมเดล

กบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยใชเ้กณฑด์ชันีตามขอ้สรุปจากการสังเคราะห์งานวจิยัดงัน้ี  

3.5. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบสมมติฐานการวิจยักับ

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Goodness of Fit Measures) ดงัน้ี รุจิราพรรณ คงช่วย (อา้งถึงใน นงลกัษณ์ วิรัช

ชยั, 2542, น. 45-47) 

3.5.1. ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics) ค่าสถิติไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคญั

ทางสถิติ (p > 0.05) แสดงวา่รูปแบบสมมติฐานการวจิยัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

3.5.2. ดชันีวดัระดบัความสอดคล้อง (Goodness of FIT Index: GFI) ดชันี GFI จะมี

ค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 ถา้ค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่รูปแบบสมมติฐานการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล

เชิงประจกัษ ์ดงัชี GFI ควรมีค่าตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป  
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3.5.3. ดัชนีวดัระดับความสอดคล้องท่ีปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: 

AGFI) ดชันี AGFI มีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัดชันี GFI นัน่คือ จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 ถา้ค่าเขา้ใกล ้

1 แสดงว่ารูปแบบสมมติฐานการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ดชันี AGFI ควรมีค่า

ตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป  

3.5.4. ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสองของการประมาณค่า 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) ค่า RMSEA ท่ีดีมาก ควรมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
หรือมีค่าระหวา่ง 0.05 ถึง 0.08 หมายถึง โมเดลค่อนขา้งสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
ค่าระหว่าง 0.08 ถึง 0.10 แสดงว่า โมเดลสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์เล็กน้อย และ
ค่าท่ีมากกวา่ 0.10 แสดงวา่ โมเดล ยงัไม่สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 DPU



 
 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัและกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศ

ไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน จากนั้นจึงน าแบบสอบถามท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผูว้จิยัจะน าเสนอตามล าดบัต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมา

ท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว

ประเทศไทย 

ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง

เชิงเส้นของปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในส่วนน้ีผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาว

ยุโรปท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย ไดแ้ก่ เพศ อายุ สัญชาติ ระดบัการศึกษา อาชีพ บุคคลท่ี

ร่วมเดินทาง รูปแบบการเดินทาง รายได้ต่อปี ระยะเวลาพ านักท่องเท่ียว และการเดินทางมา

ท่องเท่ียวประเทศไทย 
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ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 238 59.5 
หญิง 162 40.5 
รวม 400 100.0 

2. อาย ุ   
50-54 ปี 165 41.3 
55-59 ปี 135 33.8 
60-64 ปี 74 18.5 
65 ปีข้ึนไป 26 6.5 
รวม 400 100.0 

3. สัญชาติ   
Austria 24 6.0 
Belgium 17 4.3 
Bulgaria 2 .5 
Denmark 7 1.8 
England 61 15.3 
Finland 4 1.0 
France 55 13.8 
Germany 59 14.8 
Ireland 11 2.8 
Italy 30 7.5 
Netherland 76 19.0 
Norway 7 1.8 
Scotland 9 2.3 
Slovenia 2 .5 
Spain 17 4.3 
Sweden 4 1.0 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ 
3. สัญชาติ   

Switzerland 15 3.8 
รวม 400 100.0 

  4. ระดบัการศึกษา   
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 81 20.3 
อนุปริญญา 31 7.8 
ปริญญาตรี 138 34.5 
ปริญญาโท 115 28.8 
ปริญญาเอก 35 8.8 
รวม 400 100.0 

  5. อาชีพ   
พนกังานบริษทัเอกชน 52 13.0 
นกัวชิาชีพเฉพาะดา้น 209 52.3 
ขา้ราชการ 33 8.3 
เจา้ของกิจการ 37 9.3 
แม่บา้น 15 3.8 
เกษียณอาย ุ 54 13.5 
รวม 400 100.0 

  6. รายไดต่้อปี   
ไม่เกิน 15,000 ยโูร 33 8.3 
15,000-25,000 ยโูร 34 8.5 
25,000-35,000 ยโูร 86 21.5 
35,000-45,000 ยโูร 69 17.3 
45,000-55,000 ยโูร 122 30.5 
55,000 ยโูรข้ึนไป 56 14.0 
รวม 400 100.0 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ 
  7. รูปแบบการเดินทาง   

ซ้ือแพค็เกจ (การเดินทาง + ท่ีพกั) 65 16.3 
จดัการทุกอยา่งดว้ยตนเอง 283 70.8 
ท่องเท่ียวกบับริษทัทวัร์ 52 13.0 
รวม 400 100.0 

  8. ผูร่้วมเดินทาง   
มาคนเดียว 35 8.8 
เพื่อนหรือคนรู้จกั 76 19.0 
ญาติ 35 8.8 
ครอบครัว (สามี/ภรรยา/ลูก) 254 63.5 
รวม 400 100.0 

  9. ระยะเวลาพ านกัท่องเท่ียวในประเทศไทย   
ไม่เกิน 7 วนั 39 9.8 
7-10 วนั 41 10.3 
11-15 วนั 89 22.3 
16-30 วนั 200 50.0 
มากกวา่ 30 วนั 31 7.8 
รวม 400 100.0 

  10. การเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย   
ไม่เคยมาเลย 174 43.5 
เคยมา 1 คร้ัง 33 8.3 
เคยมา 2 คร้ัง 72 18.0 
เคยมา 3 คร้ัง 39 9.8 
เคยมา 4 คร้ังข้ึนไป 82 20.5 
รวม 400 100.0 

DPU



125 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว

ประเทศไทยเป็นเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.5 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีอายุ

ระหวา่ง 50-54 ปีมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 55-59 ปี และมีอายุระหวา่ง 60-64 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 41.3, 33.8 และ 18.5 ตามล าดับ นักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวประเทศไทย เป็นสัญชาติ Netherland คิดเป็นร้อยละ 19.0 รองลงมาเป็นสัญชาติ England 

คิดเป็นร้อยละ 15.3 และเป็นสัญชาติ Germany คิดเป็นร้อยละ 14.8 ตามล าดบั มีระดบัการศึกษา

สูงสุดในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท และระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษา

ตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 34.5, 28.8 และ 20.3 ตามล าดับ  เป็นนักวิชาชีพเฉพาะด้านมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ผู ้เกษียณอายุ  และพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 52.3, 13.5 และ 13.0 

ตามล าดบั โดยมีรายไดต่้อปี ระหวา่ง 45,000-55,000 ยูโรมากท่ีสุด รองลงมา คือ 25,000-35,000 ยโูร 

และ 35,000-45,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 30.5, 21.5 และ 17.3 ตามล าดับ  ส่วนใหญ่เดินทางมา

ท่องเท่ียวประเทศไทยโดยจดัการทุกอย่างด้วยตนเองมากท่ีสุด รองลงมาคือ ซ้ือแพ็คเกจ (การ

เดินทาง + ท่ีพกั) และท่องเท่ียวกบับริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 70.8, 16.3 และ 13.0 ตามล าดบั ส่วน

ใหญ่นิยมเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยพร้อมกับครอบครัว (สามี/ภรรยา/ลูก) มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ เพื่อนหรือคนรู้จกั และเดินทางมาคนเดียว และญาติในจ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 

63.5, 19.0 และ 8.8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยใช้ระยะเวลาพ านัก

ท่องเท่ียวในประเทศไทยมากท่ีสุด 16-30 วนั รองลงมา คือ 11-15 วนั และ 7-10 วนั คิดเป็นร้อยละ 

50.0, 22.3 และ 10.3 ตามล าดบั และส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย รองลงมา เคย

เดินทางมา 4 คร้ังข้ึนไป และเคยเดินทางมา 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 43.5, 20.5 และ 18.0 ตามล าดบั  

 
ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยววยัสูงอายุชาวยุโรป 

ในส่วนน้ีผูว้ิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของปัจจยั

ผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดของการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุ

ชาวยโุรป ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของปัจจยัผลกัดนัในการเลือกเดินทาง
มาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป 
 

Push Factor Mean 
Factor 
loading 

Cronbach’s 
Alphas 

Cumulative
 % 

1.  การเดินทางเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ทางดา้นร่างกาย 

4.19  0.494 34.10 

1.1  เพื่อพกัผอ่นวนัหยดุ  0.832   
1.2  เพื่อหลีกหนีความเครียดจากการท างาน  0.805   

2.  การเดินทางเพื่อการเขา้สังคม 3.13  0.353 51.59 
2.1  เพื่อใชเ้วลาท่ีมีค่ากบัเพื่อน/ครอบครัว  0.877   
2.2  เพื่อการเยีย่มเยยีนเพื่อน/ญาติ  0.590   

3.  การเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเติมเตม็
ความตอ้งการของตน 

3.91  0.835 67.74 

3.1  เพื่อความภาคภูมิใจในตนเอง  0.725   
3.2  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ หรือศึกษาวฒันธรรม

ท่ีแตกต่าง 
 0.901   

3.3  เพื่อท่องเท่ียวในสถานท่ีแปลกใหม่  0.764   
3.4  เพื่อพบเจอวฒันธรรมใหม่ ๆ  0.852   

 
หมายเหตุ. Cronbach’s Alphas Total = 0.728 
 

จากตารางท่ี 4.2 จากปัจจยัผลกัดนั 8 ตวั การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)

นั้น มีค่าความเช่ือมัน่ของ 3 องค์ประกอบ มีค่าท่ียอมรับ ซ่ึงมีค่า Cronbach’s Alphas เท่ากบั 0.728 

และแต่ละองค์ประกอบมีค่าเฉล่ียตามล าดับดงัน้ี (ด้านการเดินทางเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ทางดา้นร่างกาย) มีค่าเท่ากบั 4.19 (ดา้นการเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเติมเต็มความตอ้งการ

ของตน) มีค่าเท่ากบั 3.91 และ (ดา้นการเดินทางเพื่อการเขา้สังคม) มีค่าเท่ากบั 3.13 ตามล าดบั 

 

DPU



127 
 

 
 

ตารางที ่4.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมา
ท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป 
 

Pull Factor Mean 
Factor 
loading 

Cronbach’s 
Alphas 

Cumulative
 % 

1.  สถานท่ีท่องเท่ียว 4.18  0.816 17.64 
1.1  ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว  0.853   
1.2  ความงดงามของแหล่งท่องเท่ียว  0.874   

2.  แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 3.52  0.642 33.71 
2.1  ทะเลและชายหาด  0.861   
2.2  สภาพอากาศ  0.801   

3.  วฒันธรรมและประเพณี 3.95  0.333 43.76 
3.1  สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม  0.835   
3.2  อาหารไทย  0.654   

4.  กิจกรรมการท่องเท่ียว 3.14  0.753 52.30 
4.1  เทศกาลและงานประเพณี  0.602   
4.2  ค่าครองชีพในประเทศไทย  0.557   
4.3  ความพร้อมของขอ้มูลการท่องเท่ียว  0.564   
4.4  แหล่งจบัจ่ายซ้ือของ  0.344   
4.5  สถานท่ีท่องเท่ียวกลางคืน  0.702   
4.6  ความหลากหลายของกิจกรรม  0.807   

5.  ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 4.12  0.765 60.03 
5.1  ความเป็นมิตรไมตรีของผูค้นในทอ้งถ่ิน  0.518   
5.2  สถานท่ีพกัแรม  0.626   
5.3  ความปลอดภยัของสถานท่ีท่องเท่ียว  0.786   
5.4  ความสะดวกในการเดินทาง  0.789   
5.5  สุขอนามยัและความสะอาด  0.771   
5.6  ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์  0.599   

 
หมายเหตุ. Cronbach’s Alphas Total = 0.853 
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จากตารางท่ี 4.3 จากปัจจยัดึงดูด 18 ตวั การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 

นั้น มีค่าความเช่ือมัน่ของ 5 องค์ประกอบ มีค่าท่ียอมรับ ซ่ึงมีค่า Cronbach’s Alphas เท่ากบั 0.853 

และแต่ละองค์ประกอบมีค่าเฉล่ียตามล าดบัดงัน้ี (ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว) มีค่าเท่ากบั 4.18 (ดา้นส่ิง

ดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว) มีค่าเท่ากบั 4.12 (ดา้นวฒันธรรมและประเพณี) มีค่าเท่ากบั 3.95 (ดา้น

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ) มีค่าเท่ากบั 3.52 และ (ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว) มีค่าเท่ากบั 3.14 

ตามล าดบั 

 
ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 

ในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของกระบวนการตดัสินใจ

ในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย ไดแ้ก่ จุดประสงคห์ลกัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว

วิธีการคน้หาขอ้มูลทางเลือกในการเดินทางมาท่องเท่ียวระยะเวลาในการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียว 

และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ในรูปแบบของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5 ระดบั โดยมีการ

ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

4.21-5.00  หมายถึง  มีความส าคญัมากท่ีสุด 
3.41-4.20 หมายถึง  มีความส าคญัมาก 
2.61-3.40  หมายถึง  มีความส าคญัปานกลาง 
1.81-2.60  หมายถึง  มีความส าคญันอ้ย 
1.00-1.80  หมายถึง  มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมา
ท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป จ าแนกตามแต่ละขั้นตอน  
 

กระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว x̄  S.D. การแปรผล 
1.  จุดประสงคห์ลกัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว    

1.1  เพื่อตอ้งการพกัผอ่นและตอ้งการหลีกหนี  4.36 0.912 มากท่ีสุด 
1.2  เพื่อความตอ้งการทางสังคม  3.01 1.494 ปานกลาง 
1.3  เพื่อตอ้งการคน้หาความแปลกใหม่ 2.94 1.316 ปานกลาง 
1.4  เพื่อตอ้งการเพิ่มพูนความรู้ หรือศึกษาวฒันธรรม 3.89 1.101 มาก 
1.5  เพื่อตอ้งการเติมเตม็ความตอ้งการของตนเอง 3.97 1.107 มาก 
รวม 3.63 0.719 มาก 

2.  วธีิการคน้หาขอ้มูล    
2.1  จากประสบการณ์ส่วนตวั 3.95 1.341 มาก 
2.2  สอบถามขอ้มูลจากเพื่อน/ครอบครัว/ญาติ  3.63 1.287 มาก 
2.3  คน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณาต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ และ

ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ เช่น นิตยสารท่องเท่ียว/โบรชวัร์/
คู่มือท่องเท่ียว ฯลฯ 

3.35 1.263 ปานกลาง 

2.4  คน้หาหรือสอบถามขอ้มูลผา่นบริษทัน าเท่ียว  2.13 1.252 นอ้ย 
2.5  คน้หาขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซต ์ 3.91 1.241 มาก 
รวม 3.39 0.656 ปานกลาง 

3.  ทางเลือกในการเดินทางมาท่องเท่ียว    
3.1  ท่านมองประเทศไทยประเทศเดียว 3.99 1.343 มาก 
3.2  ท่านเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 
2.74 1.478 ปานกลาง 

3.3  ท่านเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศในทวปีอ่ืน ๆ 2.45 1.453 นอ้ย 
รวม 3.06 0.851 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

กระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว x̄  S.D. การแปรผล 
4.  ระยะเวลาในการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียว    

4.1  ภายใน 4 สัปดาห์ 3.44 1.943 มาก 
4.2  ภายใน 2 เดือน  1.66 1.479 นอ้ยท่ีสุด 
4.3  ภายใน 6 เดือน  1.49 1.313 นอ้ยท่ีสุด 
4.4  มากกวา่ 6 เดือน   1.44 1.249 นอ้ยท่ีสุด 
รวม 2.01 0.172 นอ้ย 

5.  พฤติกรรมหลงัการซ้ือ    
5.1  ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเท่ียวคร้ังน้ี  4.66 0.533 มากท่ีสุด 
5.2  หากท่านมีโอกาส ท่านจะแนะน าประเทศไทยใหก้บั

ผูอ่ื้น หรือคนท่ีท่านรู้จกั  
4.65 0.615 มากท่ีสุด 

5.3  ท่านมีแนวโนม้ท่ีจะกลบัมาเท่ียวประเทศไทยซ ้ า
หรือไม่  

4.27 0.878 มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.552 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 4.4 พบวา่ จุดประสงคห์ลกัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว คือ นกัท่องเท่ียววยั

สูงอายุชาวยุโรปท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยให้ความส าคญักบั การเดินทางมาเพื่อตอ้งการ

พกัผอ่นและตอ้งการหลีกหนี (x̄  = 4.36) รองลงมาคือ เพื่อตอ้งการเติมเตม็ความตอ้งการของตนเอง 

(x̄  = 3.97) และเพื่อตอ้งการเพิ่มพูนความรู้ หรือศึกษาวฒันธรรม (x̄  = 3.89) ตามล าดบั  

วิธีการค้นหาข้อมูล พบว่า นักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว

ประเทศไทยให้ความส าคญักบัการคน้หาขอ้มูลจากประสบการณ์ส่วนตวั (x̄  = 3.95) รองลงมาคือ 

คน้หาขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซต ์(x̄  = 3.91) สอบถามขอ้มูลจากเพื่อน/ครอบครัว/ญาติ (x̄  

= 3.63) ตามล าดบั 

ทางเลือกในการเดินทางมาท่องเท่ียว พบว่า นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปท่ีเดินทาง

มาท่องเท่ียวประเทศไทยให้ความส าคญัโดยมองประเทศไทยประเทศเดียว (x̄  = 3.99) รองลงมาคือ 

ท่านเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน (x̄  = 2.74) และท่านเปรียบเทียบประเทศ

ไทยกบัประเทศในทวปีอ่ืน ๆ (x̄  = 2.45) ตามล าดบั 
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ระยะเวลาในการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยให้ความส าคญักบัการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียว ภายใน 4 สัปดาห์ 

(x̄  = 3.44) รองลงมาคือ ภายใน 2 เดือน (x̄  = 1.66) และภายใน 6 เดือน (x̄  = 1.49) ตามล าดบั 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ พบว่า นักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว

ประเทศไทยมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเท่ียวคร้ังน้ี (x̄  = 4.66) รองลงมาคือ หากมีโอกาส 

จะแนะน าประเทศไทยให้กับผูอ่ื้น หรือคนท่ีรู้จกั (x̄  = 4.65) และมีแนวโน้มท่ีจะกลับมาเท่ียว

ประเทศไทยซ ้ า (x̄  = 4.27) ตามล าดบั 

 
ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบของปัจจัยผลักดันของการเลือกเดินทางมา
ท่องเทีย่วประเทศไทยของนักท่องเที่ยววยัสูงอายุชาวยุโรป จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

สมมติฐานที่ 1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั มีปัจจยัผลกัดนั

ในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปดา้นการเดินทาง

เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.5 การเปรียบเทียบของปัจจยัผลกัดนัในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ
นักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านการเดินทางเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย 
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัผลกัดนั ดา้นการเดินทางเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 
x̄  S.D. t Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 4.20 0.87 

0.267 0.790 ไม่แตกต่าง 
หญิง 4.18 0.86 

 x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

50-54 ปี 4.34 0.76 

7.752 0.000** แตกต่าง 
55-59 ปี 4.26 0.87 
60-64 ปี 3.88 0.95 
65 ปีข้ึนไป 3.75 0.97 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัผลกัดนั ดา้นการเดินทางเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 
x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 4.12 0.97 

1.420 0.227 ไม่แตกต่าง 
อนุปริญญา 4.16 0.99 
ปริญญาตรี 4.27 0.73 
ปริญญาโท 4.23 0.83 
ปริญญาเอก 3.91 1.11 

อาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชน 4.42 0.66 

9.428 0.000** แตกต่าง 

นกัวชิาชีพเฉพาะดา้น 4.34 0.74 
ขา้ราชการ 4.24 0.88 
เจา้ของกิจการ 3.93 1.01 
แม่บา้น 4.07 0.78 
เกษียณอาย ุ 3.56 1.10 

รายได ้
ต่อปี 

ไม่เกิน 15,000 ยโูร 3.77 0.98 

3.225 0.007* แตกต่าง 

15,000-25,000 ยโูร 4.10 1.04 
25,000-35,000 ยโูร 4.23 0.96 
35,000-45,000 ยโูร 4.44 0.57 
45,000-55,000 ยโูร 4.23 0.74 
55,000 ยโูรข้ึนไป 3.77 0.98 

 
หมายเหตุ. ** ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 

 * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัผลกัดนัในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปดา้นการเดินทางเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 
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จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษา 

มีค่า Sig. เท่ากับ 0.790 และ 0.227 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ และระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีปัจจยัผลกัดนั

ในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปดา้นการเดินทาง

เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายไม่แตกต่างกนั 

ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมี อายแุละอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากบั 

0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.01) ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมี รายไดต่้อปี มีค่า Sig. เท่ากบั 

0.007 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ อายุ อาชีพ 

และรายไดต่้อปี ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัผลกัดนัในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ

นักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านการเดินทางเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสามารถทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อไป 

 
ตารางที ่4.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัผลักดันในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว
ประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านการเดินทางเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ทางดา้นร่างกาย จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่ 
 

อาย ุ x̄  50-54 ปี 55-59 ปี 60-64 ปี 65 ปีข้ึนไป 
4.34 4.26 3.88 3.75 

50-54 ปี 4.34 - 0.083 0.464* 0.592* 
55-59 ปี 4.26  - 0.380* 0.509* 
60-64 ปี 3.88   - 0.128 
65 ปีข้ึนไป 3.75    - 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกัน จะมีปัจจยัผลักดันในการเลือก

เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านการเดินทางเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการทางด้านร่างกาย แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง

พบวา่ 4 คู่ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 ช่วงอายุ 50-54 ปี กบั ช่วงอายุ 60-64 ปี คู่ท่ี 2 ช่วงอายุ 50-54 ปี 

กบั ช่วงอายุ 65 ปีข้ึนไป คู่ท่ี 3 ช่วงอายุ 55-59 ปี กบั ช่วงอายุ 60-64 ปี คู่ท่ี 4 ช่วงอายุ 55-59 ปี กบั 

ช่วงอาย ุ65 ปีข้ึนไป 
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัผลักดันในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว
ประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านการเดินทางเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ทางดา้นร่างกาย จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ 
 

อาชีพ x̄  พนกังาน
บริษทั 
เอกชน 

นกั
วชิาชีพ
เฉพาะ
ดา้น 

ขา้ 
ราชการ 

เจา้ของ
กิจการ 

แม่บา้น เกษียณ
อาย ุ

4.42 4.34 4.24 3.93 4.07 3.56 
พนกังาน
บริษทัเอกชน 

4.42 - 0.080 0.180 0.490* 0.356 0.867* 

นกัวชิาชีพเฉพาะ
ดา้น 

4.34  - 0.099 0.409* 0.275 0.786* 

ขา้ราชการ 4.24   - 0.309 0.175 0.686* 
เจา้ของกิจการ 3.93    - -0.134 0.376* 
แม่บา้น 4.07     - 0.511* 
เกษียณอาย ุ 3.56      - 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ ต่างกนั จะมีปัจจยัผลกัดนัในการเลือก

เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านการเดินทางเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการทางด้านร่างกาย แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง

พบว่า 7 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน กบั อาชีพเจา้ของกิจการ คู่ท่ี 2 

อาชีพนกัวิชาชีพเฉพาะดา้น กบั อาชีพเจา้ของกิจการ คู่ท่ี 3 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน กบั อาชีพ

เกษียณอายุ คู่ท่ี 4 อาชีพนักวิชาชีพเฉพาะด้าน กบั อาชีพเกษียณอายุ คู่ท่ี 5 อาชีพข้าราชการ กับ 

อาชีพเกษียณอายุ คู่ท่ี 6 อาชีพเจ้าของกิจการ กับ อาชีพเกษียณอายุ และคู่ท่ี 7 อาชีพแม่บ้าน กับ 

อาชีพเกษียณอาย ุ
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ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัผลักดันในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว
ประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านการเดินทางเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ทางดา้นร่างกาย จ าแนกตามรายไดต่้อปี เป็นรายคู่ 
 

รายไดต่้อเดือน x̄  ไม่เกิน 
15,000  
ยโูร 

15,000-
25,000  
ยโูร 

25,000-
35,000  
ยโูร 

35,000-
45,000  
ยโูร 

45,000-
55,000  
ยโูร 

55,000 
ยโูรข้ึน
ไป 

3.77 4.10 4.23 4.44 4.23 3.77 
ไม่เกิน 15,000 ยโูร 3.77 - -0.330 -0.454* -0.669* -0.452* -0.271 
15,000-25,000 ยโูร 4.10  - -0.123 -0.339 -0.122 0.058 
25,000-35,000 ยโูร 4.23   - -0.215 0.001 0.182 
35,000-45,000 ยโูร 4.44    - 0.216 0.397* 
45,000-55,000 ยโูร 4.23     - 0.180 
55,000 ยโูรข้ึนไป 3.77      - 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อปี ต่างกนั จะมีปัจจยัผลกัดนัในการ

เลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านการเดินทางเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการทางด้านร่างกาย แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง

พบว่า 4 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 รายไดต่้อปีไม่เกิน 15,000 ยูโร กบั รายไดต่้อปี 25,000-35,000 

ยูโร คู่ท่ี 2 รายไดต่้อปีไม่เกิน 15,000 ยูโร กบั รายไดต่้อปี 35,000-45,000 ยูโร คู่ท่ี 3 รายไดต่้อปีไม่

เกิน 15,000 ยูโร กบั รายไดต่้อปี 45,000-55,000 ยูโร และคู่ท่ี 4 รายไดต่้อปี 35,000-45,000 ยูโร กบั 

รายไดต่้อปี 55,000 ยโูรข้ึนไป 
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ตารางที ่4.9 การเปรียบเทียบของปัจจยัผลกัดนัในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ
นักท่องเท่ียวว ัยสูงอายุชาวยุโรปด้านการเดินทางเพื่ อการเข้าสั งคม จ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัผลกัดนั ดา้นการเดินทางเพื่อการเขา้สังคม 
x̄  S.D. t Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.11 1.08 

-0.539 0.590 ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.17 1.00 

 x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

50-54 ปี 3.13 1.08 

1.625 0.183 ไม่แตกต่าง 
55-59 ปี 3.02 0.96 
60-64 ปี 3.35 1.05 
65 ปีข้ึนไป 3.13 1.16 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 3.30 1.06 

1.558 0.185 ไม่แตกต่าง 
อนุปริญญา 3.18 1.10 
ปริญญาตรี 2.98 1.13 
ปริญญาโท 3.22 0.93 
ปริญญาเอก 3.01 0.94 

อาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.37 1.05 

1.777 0.116 ไม่แตกต่าง 

นกัวชิาชีพเฉพาะดา้น 3.00 1.03 
ขา้ราชการ 3.39 1.05 
เจา้ของกิจการ 3.22 1.04 
แม่บา้น 3.20 0.59 
เกษียณอาย ุ 3.20 1.15 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัผลกัดนั ดา้นการเดินทางเพื่อการเขา้สังคม 
x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

รายได ้
ต่อปี 

ไม่เกิน 15,000 ยโูร 3.36 1.01 

1.271 0.276 ไม่แตกต่าง 

15,000-25,000 ยโูร 3.29 1.04 
25,000-35,000 ยโูร 2.92 1.02 
35,000-45,000 ยโูร 3.13 1.29 
45,000-55,000 ยโูร 3.19 0.97 
55,000 ยโูรข้ึนไป 3.09 0.92 

 
จากตารางท่ี 4.9 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัผลกัดนัในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านการเดินทางเพื่อการเข้าสังคม จ าแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.590, 0.183, 0.185, 0.116 และ 0.276 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัทาง

สถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา

อาชีพ และรายไดต่้อปี แตกต่างกนั มีปัจจยัผลกัดนัในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรปดา้นการเดินทางเพื่อการเขา้สังคมไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.10 การเปรียบเทียบของปัจจยัผลกัดนัในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ
นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยโุรปดา้นการเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเติมเต็มความตอ้งการของ
ตน จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัผลกัดนั ดา้นการเดินทางเพื่อการศึกษา
เรียนรู้และเติมเตม็ความตอ้งการของตน 

x̄  S.D. t Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.90 0.87 

-0.309 0.757 ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.93 0.90 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัผลกัดนั ดา้นการเดินทางเพื่อการศึกษา
เรียนรู้และเติมเตม็ความตอ้งการของตน 

x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

50-54 ปี 3.98 0.84 

1.533 0.205 ไม่แตกต่าง 
55-59 ปี 3.93 0.90 
60-64 ปี 3.83 0.89 
65 ปีข้ึนไป 3.62 1.00 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 4.05 0.79 

0.845 0.497 ไม่แตกต่าง 
อนุปริญญา 3.77 1.06 
ปริญญาตรี 3.87 0.90 
ปริญญาโท 3.93 0.86 
ปริญญาเอก 3.83 0.87 

อาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.90 1.01 

1.410 0.220 ไม่แตกต่าง 

นกัวชิาชีพเฉพาะดา้น 3.97 0.83 
ขา้ราชการ 4.05 0.65 
เจา้ของกิจการ 3.91 0.90 
แม่บา้น 3.65 1.22 
เกษียณอาย ุ 3.68 0.91 

รายได ้
ต่อปี 

ไม่เกิน 15,000 ยโูร 3.89 0.94 

1.881 0.097 ไม่แตกต่าง 

15,000-25,000 ยโูร 3.56 0.97 
25,000-35,000 ยโูร 3.89 0.87 
35,000-45,000 ยโูร 3.83 0.94 
45,000-55,000 ยโูร 4.02 0.79 
55,000 ยโูรข้ึนไป 4.05 0.89 

 
จากตารางท่ี 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัผลกัดนัในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย
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ของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปดา้นการเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเติมเต็มความตอ้งการ

ของตน จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.757, 0.205, 0.497, 0.220 และ 0.097 ซ่ึงมีค่า

มากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อปี แตกต่างกนั มีปัจจยัผลกัดนัในการเลือกเดินทางมา

ท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านการเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนรู้ 

และเติมเตม็ความตอ้งการของตนไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั มีปัจจยัดึงดูดใน

การเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยุโรปดา้นการเดินทางเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.11 การเปรียบเทียบของปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ
นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรปดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดึงดูด ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 

x̄  S.D. t Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 4.15 0.85 

-0.902 0.368 ไม่แตกต่าง 
หญิง 4.22 0.77 

 x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

50-54 ปี 4.25 0.75 

0.886 0.448 ไม่แตกต่าง 
55-59 ปี 4.11 0.88 
60-64 ปี 4.16 0.89 
65 ปีข้ึนไป 4.12 0.65 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 4.14 0.87 

1.107 0.353 ไม่แตกต่าง 
อนุปริญญา 4.40 0.71 
ปริญญาตรี 4.16 0.77 
ปริญญาโท 4.21 0.76 
ปริญญาเอก 4.00 1.10 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดึงดูด ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 

x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชน 4.16 0.80 

0.625 0.681 ไม่แตกต่าง 

นกัวชิาชีพเฉพาะดา้น 4.22 0.79 
ขา้ราชการ 4.09 0.85 
เจา้ของกิจการ 4.01 1.01 
แม่บา้น 4.03 0.88 
เกษียณอาย ุ 4.21 0.76 

รายได ้
ต่อปี 

ไม่เกิน 15,000 ยโูร 4.18 0.86 

0.984 0.427 ไม่แตกต่าง 

15,000-25,000 ยโูร 4.13 0.82 
25,000-35,000 ยโูร 4.24 0.77 
35,000-45,000 ยโูร 4.29 0.76 
45,000-55,000 ยโูร 4.16 0.72 
55,000 ยโูรข้ึนไป 3.99 1.08 

 
จากตารางท่ี 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านสถานท่ีท่องเท่ียว จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อปี มีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.368, 0.448, 0.353, 0.681และ 0.427 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึง

ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อปี แตกต่างกนั มีปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยั

สูงอายชุาวยโุรปดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.12 การเปรียบเทียบของปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ
นักท่องเท่ียวว ัยสูงอายุชาวยุโรปด้านแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ จ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดึงดูด ดา้นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

x̄  S.D. t Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.69 0.87 

-0.677 0.499 ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.75 0.86 

 x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

50-54 ปี 3.74 0.83 

0.489 0.690 ไม่แตกต่าง 
55-59 ปี 3.67 0.85 
60-64 ปี 3.68 0.90 
65 ปีข้ึนไป 3.87 1.11 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 3.82 0.90 

2.483 0.043* แตกต่าง 
อนุปริญญา 3.94 0.73 
ปริญญาตรี 3.71 0.92 
ปริญญาโท 3.68 0.77 
ปริญญาเอก 3.34 0.91 

อาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.96 0.80 

1.215 0.301 ไม่แตกต่าง 

นกัวชิาชีพเฉพาะดา้น 3.64 0.82 
ขา้ราชการ 3.70 0.94 
เจา้ของกิจการ 3.72 0.85 
แม่บา้น 3.67 1.13 
เกษียณอาย ุ 3.77 0.97 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดึงดูด ดา้นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

รายได ้
ต่อปี 

ไม่เกิน 15,000 ยโูร 3.67 1.12 

0.680 0.639 ไม่แตกต่าง 

15,000-25,000 ยโูร 3.75 0.74 
25,000-35,000 ยโูร 3.72 0.90 
35,000-45,000 ยโูร 3.74 0.81 
45,000-55,000 ยโูร 3.77 0.78 
55,000 ยโูรข้ึนไป 3.53 0.98 

 
หมายเหตุ. ** ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 
 * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ จ าแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อปี มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.499, 0.690, 0.301 และ 0.639 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อาย ุอาชีพ และรายได้ต่อปี แตกต่างกนั มีปัจจยั

ดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปดา้นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติไม่แตกต่างกนั 

ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษา มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.043 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) กล่าวคือ 

ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มีปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปดา้นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสามารถทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อไป 

 

DPU



143 
 

 
 

ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว
ประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ 
 

ระดบัการศึกษา x̄  ต ่ากวา่
มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

3.82 3.94 3.71 3.68 3.34 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.82 - -0.114 0.107 0.138 0.478* 

อนุปริญญา 3.94  - 0.221 0.252 0.592* 
ปริญญาตรี 3.71   - 0.031 0.370* 
ปริญญาโท 3.68    - 0.339* 
ปริญญาเอก 3.34     - 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั จะมีปัจจยัดึงดูดในการ

เลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยุโรปดา้นแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 4 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 

ระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย กบั ระดบัการศึกษาปริญญาเอก คู่ท่ี 2 ระดบัการศึกษา

ต ่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย กับ ระดับการศึกษาอนุปริญญา คู่ ท่ี  3 ระดับการศึกษาต ่ ากว่า

มธัยมศึกษาตอนปลาย กบั ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และคู่ท่ี 4 ระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษา

ตอนปลาย กบั ระดบัการศึกษาปริญญาโท 
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ตารางที ่4.14 การเปรียบเทียบของปัจจยัดึงดูดของในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย
ของนักท่องเท่ี ยวว ัยสู งอายุชาวยุโรปด้านวัฒนธรรมและประเพณี  จ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดึงดูด ดา้นวฒันธรรมและประเพณี 

x̄  S.D. t Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.90 0.72 

-1.531 0.126 ไม่แตกต่าง 
หญิง 4.02 0.72 

 x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

50-54 ปี 3.93 0.72 

0.500 0.682 ไม่แตกต่าง 
55-59 ปี 3.94 0.70 
60-64 ปี 4.03 0.74 
65 ปีข้ึนไป 3.87 0.78 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 4.10 0.80 

6.039 0.000** แตกต่าง 
อนุปริญญา 4.21 0.54 
ปริญญาตรี 3.77 0.67 
ปริญญาโท 4.06 0.70 
ปริญญาเอก 3.70 0.72 

อาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.99 0.80 

2.930 0.013* แตกต่าง 

นกัวชิาชีพเฉพาะดา้น 3.85 0.70 
ขา้ราชการ 4.12 0.75 
เจา้ของกิจการ 4.14 0.59 
แม่บา้น 4.40 0.60 
เกษียณอาย ุ 3.93 0.74 
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ตารางที ่4.14 (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดึงดูด ดา้นวฒันธรรมและประเพณี 

x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

รายได ้
ต่อปี 

ไม่เกิน 15,000 ยโูร 3.79 0.63 

0.834 0.526 ไม่แตกต่าง 

15,000-25,000 ยโูร 3.91 0.83 
25,000-35,000 ยโูร 4.02 0.72 
35,000-45,000 ยโูร 3.87 0.73 
45,000-55,000 ยโูร 3.96 0.72 
55,000 ยโูรข้ึนไป 4.03 0.69 

 
หมายเหตุ. ** ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 
 * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนักท่องเท่ี ยวว ัยสู งอายุชาวยุโรปด้านวัฒนธรรมและประเพณี  จ าแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ และรายได้ต่อปี มีค่า Sig. เท่ากบั 

0.126, 0.682 และ 0.526 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั 

(H0) กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ และรายได้ต่อปี แตกต่างกัน มีปัจจยัดึงดูดในการเลือก

เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปดา้นวฒันธรรมและประเพณี

ไม่แตกต่างกนั 

ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ นักท่องเท่ียวท่ีมี ระดับการศึกษา มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.01) ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมี อาชีพ มีค่า Sig. เท่ากบั 

0.013 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) กล่าวคือ ระดับ

การศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยุโรปดา้นวฒันธรรมและประเพณี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสามารถทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อไป 
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ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว
ประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านวฒันธรรมและประเพณี จ าแนกตามระดบั
การศึกษา เป็นรายคู่ 
 

ระดบัการศึกษา x̄  ต ่ากวา่
มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

4.10 4.21 3.77 4.06 3.70 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

4.10 - -0.104 0.333* 0.048 0.404* 

อนุปริญญา 4.21  - 0.437* 0.153 0.509* 
ปริญญาตรี 3.77   - -0.284* 0.071 
ปริญญาโท 4.06    - 0.356* 
ปริญญาเอก 3.70     - 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั จะมีปัจจยัดึงดูดในการ

เลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านวฒันธรรมและ

ประเพณี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 6 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 

ระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย กบั ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คู่ท่ี 2 ระดบัการศึกษา

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย กบั ระดบัการศึกษาปริญญาเอก คู่ท่ี 3 ระดบัการศึกษาอนุปริญญา กบั 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คู่ท่ี 4 ระดบัการศึกษาอนุปริญญา กบั ระดบัการศึกษาปริญญาเอก คู่ท่ี 5 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี กบั ระดบัการศึกษาปริญญาโท และคู่ท่ี 6 ระดบัการศึกษาปริญญาโท กบั 

ระดบัการศึกษาปริญญาเอก 
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ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว
ประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านวฒันธรรมและประเพณี จ าแนกตามอาชีพ 
เป็นรายคู่ 
 

อาชีพ x̄  พนกังาน
บริษทั 
เอกชน 

นกั
วชิาชีพ
เฉพาะ
ดา้น 

ขา้ 
ราชการ 

เจา้ของ
กิจการ 

แม่บา้น เกษียณ
อาย ุ

3.99 3.85 4.12 4.14 4.40 3.93 
พนกังาน
บริษทัเอกชน 

3.99 - 0.138 -0.130 -0.144 -0.409 0.064 

นกัวชิาชีพเฉพาะ
ดา้น 

3.85  - -0.269* -0.283* -0.548* -0.074 

ขา้ราชการ 4.12   - -0.013 -0.278 0.195 
เจา้ของกิจการ 4.14    - -0.264 0.209 
แม่บา้น 4.40     - 0.474 
เกษียณอาย ุ 3.93      - 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ ต่างกนั จะมีปัจจยัดึงดูดในการเลือก

เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปดา้นวฒันธรรมและประเพณี

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 3 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 อาชีพนกั

วชิาชีพเฉพาะดา้น กบั อาชีพขา้ราชการ คู่ท่ี 2 อาชีพนกัวิชาชีพเฉพาะดา้น กบั อาชีพเจา้ของกิจการ 

และคู่ท่ี 3 อาชีพนกัวชิาชีพเฉพาะดา้น กบั อาชีพแม่บา้น 
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ตารางที ่4.17 การเปรียบเทียบของปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ
นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรปดา้นกิจกรรรมการท่องเท่ียว จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดึงดูด ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 

x̄  S.D. t Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.15 0.73 

0.539 0.590 ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.11 0.75 

 x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

50-54 ปี 3.12 0.67 

0.441 0.745 ไม่แตกต่าง 
55-59 ปี 3.14 0.72 
60-64 ปี 3.21 0.90 
65 ปีข้ึนไป 3.04 0.78 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 3.20 0.77 

2.888 0.022* แตกต่าง 
อนุปริญญา 3.46 0.65 
ปริญญาตรี 3.17 0.74 
ปริญญาโท 3.04 0.73 
ปริญญาเอก 2.93 0.66 

อาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.18 0.84 

0.612 0.691 ไม่แตกต่าง 

นกัวชิาชีพเฉพาะดา้น 3.15 0.72 
ขา้ราชการ 2.94 0.62 
เจา้ของกิจการ 3.20 0.81 
แม่บา้น 3.20 0.65 
เกษียณอาย ุ 3.11 0.74 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดึงดูด ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 

x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

รายได ้
ต่อปี 

ไม่เกิน 15,000 ยโูร 3.03 0.84 

1.003 0.415 ไม่แตกต่าง 

15,000-25,000 ยโูร 3.08 0.73 
25,000-35,000 ยโูร 3.15 0.72 
35,000-45,000 ยโูร 3.26 0.76 
45,000-55,000 ยโูร 3.17 0.65 
55,000 ยโูรข้ึนไป 3.00 0.86 

 
หมายเหตุ. * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.17 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนักท่องเท่ี ยวว ัยสู งอายุชาวยุโรปด้าน กิจกรรรมการท่องเท่ี ยว จ าแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อปี มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.590, 0.745, 0.691 และ 0.415 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อาย ุอาชีพ และรายได้ต่อปี แตกต่างกนั มีปัจจยั

ดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้าน

กิจกรรมการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 

ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ นักท่องเท่ียวท่ีมี ระดับการศึกษา มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.022 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) กล่าวคือ 

ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มีปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรปดา้นกิจกรรรมการท่องเท่ียว แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ซ่ึงสามารถทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อไป 
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ตารางที ่4.18 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว
ประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านกิจกรรรมการท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบั
การศึกษา เป็นรายคู่ 
 

ระดบัการศึกษา x̄  ต ่ากวา่
มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

3.20 3.46 3.17 3.04 2.93 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.20 - -0.265 0.027 0.154 0.266 

อนุปริญญา 3.46  - 0.289* 0.416* 0.528* 
ปริญญาตรี 3.17   - 0.127 0.239 
ปริญญาโท 3.04    - 0.112 
ปริญญาเอก 2.93     - 

 
จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั จะมีปัจจยัดึงดูดในการ

เลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านกิจกรรรมการ

ท่องเท่ียว แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 3 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 

ระดบัการศึกษาอนุปริญญา กบั ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คู่ท่ี 2 ระดบัการศึกษาอนุปริญญา กบั 

ระดบัการศึกษาปริญญาโท และคู่ท่ี 3 ระดบัการศึกษาอนุปริญญา กบั ระดบัการศึกษาปริญญาเอก 

 

ตารางที ่4.19 การเปรียบเทียบของปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ
นักท่องเท่ียวว ัยสู งอายุชาวยุโรปด้าน ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว จ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดึงดูด ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 

x̄  S.D. t Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 4.09 0.56 

-1.130 0.259 ไม่แตกต่าง 
หญิง 4.16 0.59 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดึงดูด ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 

x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

50-54 ปี 4.10 0.55 

0.750 0.523 ไม่แตกต่าง 
55-59 ปี 4.10 0.55 
60-64 ปี 4.14 0.66 
65 ปีข้ึนไป 4.27 0.61 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 4.20 0.53 

3.693 0.006* แตกต่าง 
อนุปริญญา 4.43 0.45 
ปริญญาตรี 4.09 0.60 
ปริญญาโท 4.03 0.57 
ปริญญาเอก 4.05 0.58 

อาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชน 4.12 0.56 

0.985 0.426 ไม่แตกต่าง 

นกัวชิาชีพเฉพาะดา้น 4.12 0.58 
ขา้ราชการ 4.06 0.57 
เจา้ของกิจการ 3.97 0.55 
แม่บา้น 4.29 0.55 
เกษียณอาย ุ 4.19 0.59 

รายได ้
ต่อปี 

ไม่เกิน 15,000 ยโูร 4.22 0.52 

1.158 0.330 ไม่แตกต่าง 

15,000-25,000 ยโูร 4.21 0.65 
25,000-35,000 ยโูร 4.16 0.59 
35,000-45,000 ยโูร 4.16 0.60 
45,000-55,000 ยโูร 4.03 0.52 
55,000 ยโูรข้ึนไป 4.08 0.61 

 
หมายเหตุ. * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว จ าแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อปี มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.259, 0.523, 0.426 และ 0.330 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดต่้อปี แตกต่างกนั มีปัจจยั

ดึงดูดของการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปดา้นส่ิง

ดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 

ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ นักท่องเท่ียวท่ีมี ระดับการศึกษา มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.006 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) กล่าวคือ 

ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มีปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยโุรปดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสามารถทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อไป 

 
ตารางที ่4.20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว
ประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ 
 

ระดบัการศึกษา x̄  ต ่ากวา่
มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

4.20 4.43 4.09 4.03 4.05 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

4.20 - -0.228 0.108 0.172* 0.149 

อนุปริญญา 4.43  - 0.337* 0.401* 0.377* 
ปริญญาตรี 4.09   - 0.064 0.040 
ปริญญาโท 4.03    - -0.023 
ปริญญาเอก 4.05     - 
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จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั จะมีปัจจยัดึงดูดในการ

เลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการ

ท่องเท่ียว แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 4 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 

ระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย กบั ระดบัการศึกษาปริญญาโท คู่ท่ี 2 ระดบัการศึกษา

อนุปริญญา กบั ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คู่ท่ี 3 ระดบัการศึกษาอนุปริญญา กบั ระดบัการศึกษา

ปริญญาโท และคู่ท่ี 4 ระดบัการศึกษาอนุปริญญา กบั ระดบัการศึกษาปริญญาเอก 

การเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย 

จ าแนกตามประชากรศาสตร์ พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มี

กระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ 

หรือการรับรู้ปัญหา ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3 นักท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั มีกระบวนการ

ตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยุโรปดา้นการ

รับรู้ถึงความตอ้งการ หรือการรับรู้ปัญหา แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.21 การเปรียบเทียบของกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศ
ไทยดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ หรือการรับรู้ปัญหา จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
กระบวนการตดัสินใจ ดา้นการรับรู้ถึงความ

ตอ้งการ หรือการรับรู้ปัญหา 
x̄  S.D. t Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.62 0.73 

-0.392 0.695 ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.65 0.70 

 x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

50-54 ปี 3.64 0.70 

0.071 0.976 ไม่แตกต่าง 
55-59 ปี 3.63 0.68 
60-64 ปี 3.61 0.84 
65 ปีข้ึนไป 3.67 0.72 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
 

กระบวนการตดัสินใจ ดา้นการรับรู้ถึงความ
ตอ้งการ หรือการรับรู้ปัญหา 

x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 3.70 0.75 

0.685 0.603 ไม่แตกต่าง 
อนุปริญญา 3.65 0.69 
ปริญญาตรี 3.60 0.69 
ปริญญาโท 3.66 0.71 
ปริญญาเอก 3.48 0.80 

อาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.65 0.76 

0.627 0.679 ไม่แตกต่าง 

นกัวชิาชีพเฉพาะดา้น 3.64 0.67 
ขา้ราชการ 3.79 0.75 
เจา้ของกิจการ 3.54 0.73 
แม่บา้น 3.48 1.01 
เกษียณอาย ุ 3.60 0.77 

รายได ้
ต่อปี 

ไม่เกิน 15,000 ยโูร 3.54 0.81 

1.076 0.373 ไม่แตกต่าง 

15,000-25,000 ยโูร 3.58 0.84 
25,000-35,000 ยโูร 3.65 0.68 
35,000-45,000 ยโูร 3.68 0.72 
45,000-55,000 ยโูร 3.71 0.69 
55,000 ยโูรข้ึนไป 3.47 0.70 

 
จากตารางท่ี 4.21 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ t-test และ F-test (ANOVA) ของกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว

ประเทศไทยดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ หรือการรับรู้ปัญหา จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อปี มีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.695, 0.976, 0.603, 0.679 และ 0.373 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึง

ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

DPU



155 
 

 
 

ต่อปี แตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยดา้นการรับรู้

ถึงความตอ้งการ หรือการรับรู้ปัญหา ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.22 การเปรียบเทียบของกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศ
ไทยดา้นการคน้หาขอ้มูล จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
กระบวนการตดัสินใจ ดา้นการคน้หาขอ้มูล 

x̄  S.D. t Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.35 0.67 

-1.683 0.093 ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.46 0.63 

 x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

50-54 ปี 3.45 0.67 

1.124 0.339 ไม่แตกต่าง 
55-59 ปี 3.34 0.63 
60-64 ปี 3.33 0.69 
65 ปีข้ึนไป 3.49 0.58 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 3.46 0.66 

2.161 0.073 ไม่แตกต่าง 
อนุปริญญา 3.57 0.80 
ปริญญาตรี 3.41 0.64 
ปริญญาโท 3.34 0.61 
ปริญญาเอก 3.17 0.69 

อาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.50 0.70 

0.896 0.484 ไม่แตกต่าง 

นกัวชิาชีพเฉพาะดา้น 3.37 0.66 
ขา้ราชการ 3.40 0.60 
เจา้ของกิจการ 3.41 0.69 
แม่บา้น 3.63 0.61 
เกษียณอาย ุ 3.31 0.61 
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ตารางที ่4.22 (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
กระบวนการตดัสินใจ ดา้นการคน้หาขอ้มูล 

x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

รายได ้
ต่อปี 

ไม่เกิน 15,000 ยโูร 3.44 0.62 

1.783 0.115 ไม่แตกต่าง 

15,000-25,000 ยโูร 3.23 0.63 
25,000-35,000 ยโูร 3.42 0.62 
35,000-45,000 ยโูร 3.33 0.69 
45,000-55,000 ยโูร 3.50 0.62 
55,000 ยโูรข้ึนไป 3.26 0.75 

 
จากตารางท่ี 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ t-test และ F-test (ANOVA) ของกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว

ประเทศไทยด้านการค้นหาข้อมูล  จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  พบว่า  ปั จจัย

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.093, 

0.339, 0.073, 0.484 และ 0.115 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อปี แตกต่างกนั มี

กระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยดา้นการคน้หาขอ้มูล ไม่แตกต่าง

กนั 

 

ตารางที ่4.23 การเปรียบเทียบของกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศ
ไทยดา้นการประเมินทางเลือก จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
กระบวนการตดัสินใจ ดา้นการประเมินทางเลือก 
x̄  S.D. t Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.07 0.85 

0.404 0.686 ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.03 0.85 
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ตารางที ่4.23 (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
กระบวนการตดัสินใจ ดา้นการประเมินทางเลือก 
x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

50-54 ปี 3.03 0.81 

0.145 0.933 ไม่แตกต่าง 
55-59 ปี 3.08 0.87 
60-64 ปี 3.04 0.90 
65 ปีข้ึนไป 3.13 0.90 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 3.15 0.91 

0.946 0.437 ไม่แตกต่าง 
อนุปริญญา 3.24 1.04 
ปริญญาตรี 3.02 0.78 
ปริญญาโท 3.03 0.84 
ปริญญาเอก 2.90 0.83 

อาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.17 0.92 

1.501 0.188 ไม่แตกต่าง 

นกัวชิาชีพเฉพาะดา้น 3.04 0.81 
ขา้ราชการ 2.90 0.84 
เจา้ของกิจการ 3.32 0.93 
แม่บา้น 2.78 0.88 
เกษียณอาย ุ 3.00 0.88 

รายได ้
ต่อปี 

ไม่เกิน 15,000 ยโูร 3.10 0.91 

1.588 0.162 ไม่แตกต่าง 

15,000-25,000 ยโูร 2.95 0.87 
25,000-35,000 ยโูร 2.88 0.75 
35,000-45,000 ยโูร 3.00 0.96 
45,000-55,000 ยโูร 3.15 0.85 
55,000 ยโูรข้ึนไป 3.22 0.80 

 
จากตารางท่ี 4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ t-test และ F-test (ANOVA) ของกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว

ประเทศไทยด้านการประเมินทางเลือก จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจัย
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ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.686, 

0.933, 0.437, 0.188 และ 0.162 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อปี แตกต่างกนั มี

กระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยดา้นการประเมินทางเลือก ไม่

แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.24 การเปรียบเทียบของกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศ
ไทยดา้นการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
กระบวนการตดัสินใจ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

x̄  S.D. t Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 2.01 0.22 

0.718 0.473 ไม่แตกต่าง 
หญิง 2.00 0.00 

 x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

50-54 ปี 2.00 0.04 

1.943 0.122 ไม่แตกต่าง 
55-59 ปี 1.99 0.05 
60-64ปี 2.04 0.35 
65 ปีข้ึนไป 2.06 0.29 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 2.01 0.18 

2.426 0.048* แตกต่าง 
อนุปริญญา 2.10 0.54 
ปริญญาตรี 2.00 0.03 
ปริญญาโท 2.00 0.05 
ปริญญาเอก 2.00 0.00 

อาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชน 1.99 0.07 

2.482 0.031* แตกต่าง 

นกัวชิาชีพเฉพาะดา้น 2.00 0.04 
ขา้ราชการ 1.99 0.04 
เจา้ของกิจการ 2.00 0.00 
แม่บา้น 2.00 0.00 
เกษียณอาย ุ 2.08 0.45 
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ตารางที ่4.24 (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
กระบวนการตดัสินใจ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

รายได ้
ต่อปี 

ไม่เกิน 15,000 ยโูร 2.09 0.52 

2.214 0.052 ไม่แตกต่าง 

15,000-25,000 ยโูร 2.04 0.26 
25,000-35,000 ยโูร 2.00 0.03 
35,000-45,000 ยโูร 1.99 0.06 
45,000-55,000 ยโูร 2.00 0.05 
55,000 ยโูรข้ึนไป 2.00 0.03 

 
หมายเหตุ. * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ t-test และ F-test (ANOVA) ของกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว

ประเทศไทยด้านการตัด สินใจซ้ือ  จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  พบว่า  ปั จจัย

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ และรายไดต่้อปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.473, 0.122 และ 0.052 ซ่ึงมีค่า

มากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี 

เพศ อายุ และรายได้ต่อปี แตกต่างกัน มีกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว

ประเทศไทยดา้นการตดัสินใจซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 

ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมี ระดบัการศึกษา และอาชีพ มี

ค่า Sig. เท่ากบั 0.048 และ 0.031 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) กล่าวคือ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั กระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทาง

มาท่องเท่ียวประเทศไทยดา้นการตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง

สามารถทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อไป 
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ตารางที ่4.25 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างกระบวนการตัดสินใจในการเลือกเดินทางมา
ท่องเท่ียวประเทศไทยดา้นการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ 
 

ระดบัการศึกษา x̄  ต ่ากวา่
มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

2.01 4.10 2.00 2.00 2.00 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

2.01 - -0.084* 0.015 0.016 0.012 

อนุปริญญา 2.10  - 0.100* 0.101* 0.096* 
ปริญญาตรี 2.00   - -0.001 -0.003 
ปริญญาโท 2.00    - -0.004 
ปริญญาเอก 2.00     - 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกนั จะมีกระบวนการ

ตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยด้านการตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนั อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงพบว่า 4 คู่ ท่ีแตกต่างกันได้แก่ คู่ท่ี 1 ระดับการศึกษาต ่ากว่า

มธัยมศึกษาตอนปลาย กบั ระดบัการศึกษาอนุปริญญา คู่ท่ี 2 ระดบัการศึกษาอนุปริญญา กบั ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี คู่ท่ี 3 ระดบัการศึกษาอนุปริญญา กบั ระดบัการศึกษาปริญญาโท และคู่ท่ี 4 

ระดบัการศึกษาอนุปริญญา กบั ระดบัการศึกษาปริญญาเอก 
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ตารางที ่4.26 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างกระบวนการตัดสินใจในการเลือกเดินทางมา
ท่องเท่ียวประเทศไทยดา้นการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ 
 

อาชีพ พนกังาน
บริษทั 
เอกชน 

นกั
วชิาชีพ
เฉพาะ
ดา้น 

ขา้ 
ราชการ 

เจา้ของ
กิจการ 

แม่บา้น เกษียณ
อาย ุ

พนกังานบริษทัเอกชน - -0.006 -0.002 -0.009 -0.009 -0.092* 
นกัวชิาชีพเฉพาะดา้น  - 0.003 -0.003 -0.003 -0.086* 
ขา้ราชการ   - -0.007 -0.007 -0.090* 
เจา้ของกิจการ    - 0.000 -0.083* 
แม่บา้น     - -0.083 
เกษียณอาย ุ      - 

 
จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจในการ

เลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยดา้นการตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ซ่ึงพบว่า 4 คู่  ท่ีแตกต่างกันได้แก่ คู่ ท่ี  1 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับ อาชีพ

เกษียณอายุ คู่ท่ี 2 อาชีพนักวิชาชีพเฉพาะด้าน กบั อาชีพเกษียณอายุ คู่ท่ี 3 อาชีพข้าราชการ กับ 

อาชีพเกษียณอาย ุและคู่ท่ี 4 อาชีพเจา้ของกิจการ กบั อาชีพเกษียณอาย ุ

 

ตารางที ่4.27 การเปรียบเทียบของกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศ
ไทยดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
กระบวนการตดัสินใจ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
x̄  S.D. t Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 4.56 0.52 

1.327 0.185 ไม่แตกต่าง 
หญิง 4.48 0.59 
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ตารางที ่4.27 (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
กระบวนการตดัสินใจ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
x̄  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

50-54 ปี 4.53 0.54 

0.470 0.703 ไม่แตกต่าง 
55-59 ปี 4.49 0.52 
60-64 ปี 4.59 0.61 
65 ปีข้ึนไป 4.51 0.67 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 4.61 0.46 

1.127 0.343 ไม่แตกต่าง 
อนุปริญญา 4.49 0.68 
ปริญญาตรี 4.47 0.57 
ปริญญาโท 4.51 0.56 
ปริญญาเอก 4.62 0.53 

อาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชน 4.49 0.62 

1.107 0.356 ไม่แตกต่าง 

นกัวชิาชีพเฉพาะดา้น 4.54 0.47 
ขา้ราชการ 4.34 0.59 
เจา้ของกิจการ 4.59 0.54 
แม่บา้น 4.47 0.81 
เกษียณอาย ุ 4.60 0.66 

รายได ้
ต่อปี 

ไม่เกิน 15,000 ยโูร 4.53 0.65 

1.459 0.202 ไม่แตกต่าง 

15,000-25,000 ยโูร 4.43 0.83 
25,000-35,000 ยโูร 4.56 0.44 
35,000-45,000 ยโูร 4.64 0.50 
45,000-55,000 ยโูร 4.45 0.54 
55,000 ยโูรข้ึนไป 4.56 0.49 

 
จากตารางท่ี 4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ t-test และ F-test (ANOVA) ของกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว

ประเทศไทยด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจัย
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ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.185, 

0.703, 0.343, 0.356 และ 0.202 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อปี แตกต่างกนั มี

กระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือไม่

แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.28 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ีของปัจจยัผลกัดนัและปัจจยั
ดึงดูดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป 
 
ตวัแปร Push1 Push2 Push3 Pull1 Pull2 Pull3 Pull4 Pull5 Beha1 Beha2 Beha3 
Push1 1           
Push2 0.063 1          
Push3 0.057 0.286** 1         
Pull1 0.325** -0.058 0.033 1        
Pull2 0.198** 0.058 0.114* 0.279** 1       
Pull3 -0.006 0.147** 0.128* 0.185** 0.145** 1      
Pull4 0.209** 0.097 0.011 0.395** 0.297** 0.326** 1     
Pull5 0.237** -0.089 -0.053 0.362** 0.236** 0.242** 0.552** 1    
Beha1 0.200** -0.008 0.111* 0.181** 0.061 0.101* 0.196** 0.171** 1   
Beha2 0.285** -0.050 0.008 0.290** 0.111* 0.164** 0.261** 0.298** 0.457** 1  
Beha3 0.113* 0.087 0.057 0.121* 0.066 0.164** 0.321** 0.272** 0.571** 0.416** 1 

 
Bartlett’s Test of Sphericity = 850.779  P = 0.000 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) = 0.734 
หมายเหตุ. ** P < 0.01, * P < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในโมเดล

อิทธิพลของปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือของนกัท่องเท่ียววยั

สูงอายุชาวยุโรป พบวา่ ทุกตวับ่งช้ีเกือบทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.01 และ 0.05 โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ -0.018 ถึง 0.552 และเป็นความสัมพนัธ์ทางบวกและทาง

ลบ ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มี ค่าเท่ ากับ 850.779 (P < 0.000) แสดงว่าค่าเมทริกซ์

สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อยา่งมีนยัส าคญั และค่าดชันีไกเซอร์-ไม

เยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-OlkinMcasure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากบั 0.734 ซ่ึงมีค่าเขา้

ใกล ้1 แสดงวา่ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงเหมาะสมท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบได ้ดงัตาราง

ท่ี 4.29 

 
ตารางที ่4.29 แสดงค่าอิทธิพลของปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงัการ
ซ้ือของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป 

 

ตวัแปรตน้ ผลกระทบ 
ตวัแปรตาม 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
ค่าขนาดอิทธิพล 

ปัจจยัผลกัดนั 
ทางตรง (DE) 0.274 
ทางออ้ม (IE) - 
รวม (TE) 0.274 

ปัจจยัดึงดูด 
ทางตรง (DE) 0.332** 
ทางออ้ม (IE) - 
รวม (TE) 0.332*** 

 
หมายเหตุ. ** P < 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.29 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตวับ่งช้ีอิทธิพลของ

ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาว

ยุโรป พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-

square) มีค่าเท่ากบั 28.46 ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นเขา้ใกล ้1 (P = 0.07) นัน่คือ ค่าไค-สแควร์แตกต่าง

จากศูนยอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญั แสดงวา่ยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีวา่โมเดลการวิจยัสอดคลอ้งกบัขอ้มูล

เชิงประจกัษแ์ละดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.99 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ี
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ปรับแก้แลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.96 ดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของเศษ (RMSEA) มีค่าเท่ากบั 

0.035 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกลศู้นยแ์สดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมหลงัการซ้ือของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยโุรป พบวา่ องคป์ระกอบของพฤติกรรมหลงั

การซ้ือ พบวา่ มีแนวโน้มท่ีจะกลบัมาเท่ียวประเทศไทยซ ้ า มีความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา

คือ มีโอกาสจะแนะน าประเทศไทยให้กบัผูอ่ื้นหรือคนท่ีท่านรู้จกั และมีความพึงพอใจโดยรวมต่อ

การท่องเท่ียว โดยมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.880, 0.802 และ 0.567 ตามล าดบั ในส่วนของ

องค์ประกอบปัจจัยดึงดูด พบว่า ด้านกิจกรรรมการท่องเท่ียว มีความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง 

รองลงมาคือ ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นวฒันธรรมและประเพณี 

และด้านแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ โดยมีน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.857, 0.742, 0.616, 

0.351 และ 0.344 ตามล าดับ และส่วนขององค์ประกอบปัจจยัผลักดัน พบว่า การเดินทางเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย มีความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ การเดินทาง

เพื่อการเข้าสังคม และการเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเติมเต็มความตอ้งการของตน โดยมี

น ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.900, 0.118 และ 0.080 ตามล าดบั ส าหรับในส่วนของอิทธิพลของ

ปัจจยัผลกัดนัไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรป มีค่าขนาด

อิทธิพลเท่ากับ 0.274 และมีค่าเป็นบวก และปัจจัยดึงดูดมีผลต่อพฤติกรรมหลังการซ้ือของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรป ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.332 และมีค่าเป็นบวก แสดงว่า ปัจจยั

ดึงดูดจะเป็นตวัท าใหน้กัท่องเท่ียวสูงอายชุาวยโุรปมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือสูงข้ึน 
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ภาพที ่4.1 ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงั
การซ้ือของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป 
 
หมายเหตุ.  
Push 1: การเดินทางเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย  
Push 2: การเดินทางเพื่อการเขา้สังคม 
Push 3: การเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเติมเตม็ความตอ้งการของตน  
 
Pull 1: สถานท่ีท่องเท่ียว  
Pull 2: แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  
Pull 3: วฒันธรรมและประเพณี  
Pull 4: กิจกรรมการท่องเท่ียว  
Pull 5: ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 
 
Beha1: มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเท่ียวคร้ังน้ี  
Beha2: มีโอกาสจะแนะน าประเทศไทยให้กบัผูอ่ื้น หรือคนท่ีรู้จกั  
Beha3: มีแนวโนม้ท่ีจะกลบัมาเท่ียวประเทศไทยซ ้ าหรือไม่  
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บทที ่5 

สรุปอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

ในส่วนน้ีผูศึ้กษาได้น าผลการศึกษาท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการศึกษา

อภิปรายผลและใหข้อ้เสนอแนะในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
5.1 ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปท่ีมา

ท่องเท่ียวประเทศไทย รวมทั้งส้ิน 400 ชุด จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูป

และใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล

ของนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ี ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและ

การทดสอบสมมติฐานการวิจยัเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยการ

ทดสอบหาค่าความแตกต่างแบบ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดกบักระบวนการตดัสินใจเดินทางมา

ท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปโดยรวมดว้ยการวเิคราะห์เส้นทาง (Path 

Analysis) โดยใชโ้ปรแกรม LISREL 

 
5.2 สรุปผลการศึกษา 

5.2.1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 400 คน พบว่า เป็นเพศชาย มีอายุอยู่

ในช่วง 50-54 ปี รองลงมาคือ อายุ 55-59 ปี มีสัญชาติ Netherland รองลงมาคือ England มีระดับ

ปริญญาตรี รองลงมาคือ ปริญญาโท มีอาชีพเป็นนักวิชาชีพเฉพาะดา้น รองลงมาคือ เกษียณอาย ุ

เดินทางมากบัครอบครัว (สามี/ภรรยา/ลูก) รองลงมาคือ เพื่อนหรือคนรู้จกั สอดคล้องกบั ชัชพล 
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ทรงสุนทรวงศ์ และคณะ (2552) การส่งเสริมการท่องเท่ียวผูสู้งอายุจากทวีปยุโรปสู่ประเทศไทย 

พบวา่ นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุจากทวีปยุโรปส่วนใหญ่เดินทางร่วมกบัสามีหรือภรรยา และอรลกัษณ์ 

ชิดเช่ียว (2550) การพฒันาประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุพบวา่ นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ

ส่วนใหญ่เดินทางกบัคู่ชีวิตหรือครอบครัว ส่วนใหญ่จดัการทุกอย่างด้วยตวัเอง รองลงมาคือ ซ้ือ

แพ็คเกจ (การเดินทาง + ท่ีพกั) สอดคล้องกับ กรวรรณ สังขกร และคณะ (2555) การประเมิน

ศกัยภาพการตลาดท่องเท่ียวแบบไม่เร่งรีบส าหรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายุในภาคเหนือตอนบน 

พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในภาคเหนือตอนบน ส่วนใหญ่มกัวางแผนเดินทาง

ท่องเท่ียวดว้ยตนเอง และสอดคล้องกบั ชชัพล ทรงสุนทรวงศ์ และคณะ (2552) การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวยุโรปสู่ประเทศไทย พบวา่ นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุจากทวีปยุโรปจดัเตรียมการ

มาประเทศไทยดว้ยตนเอง นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั กชพิณ แองเจลีน ชุ่มเยน็ (2555) พฤติกรรม

การท่องเท่ียวดว้ยตนเองของนกัท่องเท่ียวสูงอายุชาวญ่ีปุ่นในประเทศไทย: กรณีศึกษานกัท่องเท่ียว

สูงอายุชาวญ่ีปุ่นในบริเวณจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ นกัท่องเท่ียวสูงอายุชาวญ่ีปุ่นมีการวางแผนการ

เดินทางดว้ยตนเองมากท่ีสุด อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัอรลกัษณ์ ชิดเช่ียว (2550) การพฒันาประเทศ

ไทยให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวผูสู้งอายุ พบว่านกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุส่วนใหญ่จดัสรรการท่องเท่ียวดว้ย

ตนเอง มีรายไดต่้อปี 45,000-55,000 ยูโร รองลงมาคือรายไดต้่อปี 25,000-35,000 ยโูร สอดคลอ้งกบั 

กวิน วงศ์ลีดี (2554) พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวต่างชาติในประเทศไทย 

พบวา่ นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีรายได ้ระหวา่ง 20,000-50,000 เหรียญสหรัฐต่อ

ปี หรือคิดเป็นสกุลเงินยูโร เท่ากบั 18,039.86-45,099.65 ยูโรต่อปี (1.00 USD = 0.9020 USD: อตัรา

แลกเปล่ียนจาก http://www.x-rates.com ณ วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559) พ  านักท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย 16-30 วนั รองลงมาคือ พ  านกั 11-15 วนั สอดคลอ้งกบั ชชัพล ทรงสุนทรวงศ ์และคณะ (2552) 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวผูสู้งอายุจากทวีปยุโรปสู่ประเทศไทย พบว่า ผูสู้งอายุจากทวีปยุโรป

เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 15 วนัข้ึนไป และสอดคล้องกบั กวิน วงศ์ลีดี 

(2554) พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวผู ้สู งอายุชาวต่างชาติในประเทศไทย พบว่า 

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมใชเ้วลาเดินทางท่องเท่ียวประมาณ 1-3 สัปดาห์ หรือ 

7-21 วนั และนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย รองลงมาคือ เคยมา 4 

คร้ังข้ึนไป สอดคลอ้งกบั ชชัพล ทรงสุนทรวงศ ์และคณะ (2552) การส่งเสริมการท่องเท่ียวผูสู้งอายุ

จากทวปียโุรปสู่ประเทศไทย พบวา่ ผูสู้งอายุจากทวีปยุโรปเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็น

คร้ังแรกมากท่ีสุด 
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5.2.2 ขอ้มูลปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป 

5.2.2.1 ปัจจยัผลกัดนั 

จากผลการศึกษาพบว่า จากปัจจยัผลักดัน 8 ตวั การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 

Analysis) นั้ น มีค่าความเช่ือมั่นของ 3 องค์ประกอบ มีค่าท่ียอมรับ ซ่ึงมีค่า Cronbach’s Alphas 

เท่ากบั 0.705 โดยดา้นการเดินทางเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายมีความส าคญัมาก

ท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเติมเต็มความตอ้งการของตน และ

ดา้นการเดินทางเพื่อการเขา้สังคม ตามล าดบั  

5.2.2.2 ปัจจยัดึงดูด 

จากผลการศึกษาพบว่า จากปัจจยัผลกัดนั 18 ตวั การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 

Analysis) นั้ น มีค่าความเช่ือมั่นของ 5 องค์ประกอบ มีค่าท่ียอมรับ ซ่ึงมีค่า Cronbach’s Alphas 

เท่ากบั 0.853 โดยด้านสถานท่ีท่องเท่ียวมีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านส่ิงดึงดูดใจ

ทางการท่องเท่ียว และดา้นวฒันธรรมและประเพณี ตามล าดบั  

5.2.3 ขอ้มูลกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย 

จากผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศ

ไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการเดินทางมาเพื่อตอ้งการพกัผอ่นและตอ้งการหลีกหนี มากท่ีสุด 

รองลงมา คือ เพื่อตอ้งการเติมเต็มความตอ้งการของตนเอง และเพื่ อตอ้งการเพิ่มพูนความรู้ หรือ

ศึกษาวฒันธรรม ตามล าดบั สอดคลอ้งกบั ชชัพล ทรงสุนทรวงศ ์และคณะ (2552) การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวผูสู้งอายุจากทวีปยุโรป พบว่า แรงจูงใจในการท่องเท่ียวโดยภาพรวมของนักท่องเท่ียว

ผูสู้งอายุจากทวีปยุโรป ไดแ้ก่ เพื่อพกัผอ่นและคลายเครียด และสอดคลอ้งกบั ธนวตั คองประเสริฐ 

และคณะ (2557) ปัจจยัท่ีมิอิทธิพลต่อประเภทนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยั

ความต้องการเติมเต็มความตอ้งการของตน มีอิทธิพลต่อประเภทของนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นใน

จังหวดัเชียงใหม่ นอกจากน้ี อรลักษณ์ ชิดเช่ียว (2550) การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวผูสู้งอายุ พบว่านักท่องเท่ียวผูสู้งอายุส่วนใหญ่นิยมเดินทางเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ มี

วิธีการค้นหาข้อมูลคือ การค้นหาข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนตัวทางเลือกในการเดินทางมา

ท่องเท่ียว คือ การมองประเทศไทยประเทศเดียว ระยะเวลาในการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียว ภายใน 4 

สัปดาห์พฤติกรรมหลงัการซ้ือ คือ หากมีโอกาสจะแนะน าประเทศไทยใหก้บัผูอ่ื้น หรือคนท่ีรู้จกั 
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5.2.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบของปัจจยัผลกัดนัของการเลือกเดินทางมา

ท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรปจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

สมมติฐานที่ 1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั มีปัจจยัผลกัดนั

ในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปดา้นการเดินทาง

เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย แตกต่างกนั 

จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศและระดบัการศึกษา มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.790 และ 0.227 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั 

(H0) กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีมี เพศ และระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีปัจจยัผลกัดนัในการเลือก

เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านการเดินทางเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการทางด้านร่างกาย ไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ได้แก่ 

นกัท่องเท่ียวท่ีมี อายุและอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติ (0.01) 

ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมี รายไดต่้อปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.007 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) 

จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ อาย ุอาชีพ และรายไดต่้อปี ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัผลกัดนัใน

การเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยุโรปดา้นการเดินทางเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อปี มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.590, 0.183, 0.185, 0.116 และ 0.276 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึง

ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อปี แตกต่างกนั มีปัจจยัผลกัดนัในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยั

สูงอายชุาวยโุรปดา้นการเดินทางเพื่อการเขา้สังคม ไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อปี มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.757, 0.205, 0.497, 0.220 และ 0.097 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึง

ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อปี แตกต่างกนั มีปัจจยัผลกัดนัในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยั

สูงอายุชาวยุโรปดา้นการเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเติมเต็มความตอ้งการของตน ไม่แตกต่าง

กนั 
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สมมติฐานที่ 2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั มีปัจจยัดึงดูดใน

การเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยุโรปดา้นการเดินทางเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย แตกต่างกนั 

จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายได้ต่อปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.368, 0.448, 0.353, 0.681 และ 0.427 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับ

นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อปี แตกต่างกนั มีปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศ

ไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรปดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.499, 

0.690, 0.301 และ 0.639 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั 

(H0) กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อปี แตกต่างกนั มีปัจจยัดึงดูดในการ

เลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยุโรปดา้นแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ ไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมี ระดบัการศึกษา 

มีค่า Sig. เท่ากบั 0.043 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 

กล่าวคือ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรปดา้นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุและรายได้ต่อปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.126, 0.682 

และ 0.526 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ 

นักท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ และรายได้ต่อปี แตกต่างกัน มีปัจจัยดึงดูดในการเลือกเดินทางมา

ท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยุโรปดา้นวฒันธรรมและประเพณี ไม่แตกต่าง

กนั ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมี ระดบัการศึกษา มีค่า Sig.เท่ากบั 0.000 

ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.01) ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมี อาชีพ มีค่า Sig.เท่ากบั 0.013 ซ่ึงมีค่า

น้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ ระดบัการศึกษา และ

อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยั

สูงอายชุาวยโุรปดา้นวฒันธรรมและประเพณี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายไดต่้อปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.590, 

0.745, 0.691 และ 0.415 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั 
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(H0) กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อปี แตกต่างกนั มีปัจจยัดึงดูดในการ

เลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านกิจกรรรมการ

ท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมี ระดบัการศึกษา มี

ค่า Sig. เท่ากับ 0.022 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

กล่าวคือ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปดา้นกิจกรรรมการท่องเท่ียว แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.259, 

0.523, 0.426 และ 0.330 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั 

(H0) กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อปี แตกต่างกนั มีปัจจยัดึงดูดในการ

เลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปด้านทรัพยากรการ

ท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมี ระดบัการศึกษา มี

ค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

กล่าวคือ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานที่ 3 นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั มีกระบวนการ

ตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยุโรปดา้นการ

รับรู้ถึงความตอ้งการ หรือการรับรู้ปัญหา แตกต่างกนั  

จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายได้ต่อปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.695, 0.976, 0.603, 0.679 และ 0.373 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับ

นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อปี แตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจในการเลือกเดินทางมา

ท่องเท่ียวประเทศไทยดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ หรือการรับรู้ปัญหา ไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อปี มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.093, 0.339, 0.073, 0.484 และ 0.115 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึง

ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
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ต่อปี แตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยด้านการ

คน้หาขอ้มูล ไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อปี มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.686, 0.933, 0.437, 0.188 และ 0.162 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึง

ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อปี แตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยด้านการ

ประเมินทางเลือก ไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุและรายได้ต่อปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.473, 0.122 

และ 0.052 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ 

นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ และรายไดต่้อปี แตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทาง

มาท่องเท่ียวประเทศไทยด้านการตดัสินใจซ้ือ ไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมี ระดบัการศึกษา และอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.048 และ 0.031 ซ่ึงมีค่าน้อย

กวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ี

แตกต่างกนั กระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยดา้นการตดัสินใจ

ซ้ือ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อปี มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.185, 0.703, 0.343, 0.356 และ 0.202 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึง

ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อปี แตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยด้าน

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป แตกต่างกนั  

จากผลการศึกษาพบวา่ ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรใน

โมเดลอิทธิพลของปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลังการซ้ือของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรป พบว่า ทุกตวับ่งช้ีเกือบทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ -0.018 ถึง 0.552 และเป็นความสัมพนัธ์

ทางบวกและทางลบ ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากบั 850.779 (P < 0.000) แสดงวา่

ค่าเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อยา่งมีนยัส าคญั และค่าดชันี
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ไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-OlkinMcasure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากบั 0.734 

ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงเหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบ

ได ้ 

เม่ือพิจารณาผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตวับ่งช้ีอิทธิพลของปัจจยั

ผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรป 

พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มี

ค่าเท่ากบั 28.46 ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นเขา้ใกล ้1 (P = 0.07) นัน่คือ ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์

อย่างไม่มีนัยส าคญั แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักท่ีว่าโมเดลการวิจยัสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษ์และดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.99 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ี

ปรับแก้แลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.96 ดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของเศษ (RMSEA) มีค่าเท่ากบั 

0.035 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกลศู้นยแ์สดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมหลงัการซ้ือของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยโุรป พบวา่ องคป์ระกอบของพฤติกรรมหลงั

การซ้ือ พบวา่ มีแนวโน้มท่ีจะกลบัมาเท่ียวประเทศไทยซ ้ า มีความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา

คือ มีโอกาสจะแนะน าประเทศไทยให้กบัผูอ่ื้นหรือคนท่ีท่านรู้จกั และมีความพึงพอใจโดยรวมต่อ

การท่องเท่ียว โดยมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.880, 0.802 และ 0.567 ตามล าดบั ในส่วนของ

องค์ประกอบปัจจัยดึงดูด พบว่า ด้านกิจกรรรมการท่องเท่ียว มีความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง 

รองลงมาคือ ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นวฒันธรรมและประเพณี 

และด้านแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ โดยมีน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.857, 0.742, 0.616, 

0.351 และ 0.344 ตามล าดับ และส่วนขององค์ประกอบปัจจยัผลักดัน พบว่า การเดินทางเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย มีความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ การเดินทาง

เพื่อการเขา้สังคม และการเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนรู้ และเติมเต็มความตอ้งการของตน โดยมี

น ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.900, 0.118 และ 0.080 ตามล าดบั ส าหรับในส่วนของอิทธิพลของ

ปัจจยัผลกัดนัไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรป มีค่าขนาด

อิทธิพลเท่ากับ 0.274 และมีค่าเป็นบวก และปัจจัยดึงดูดมีผลต่อพฤติกรรมหลังการซ้ือของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรป ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.332 และมีค่าเป็นบวก แสดงว่า ปัจจยั

ดึงดูดจะเป็นตวัท าใหน้กัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรปมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือสูงข้ึน 
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5.3 อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดท่ีมี อิทธิพลต่อ

พฤติกรรมหลังการซ้ือของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรป โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง Path 

Analysis 

จากผลการศึกษาพบวา่ ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรใน

โมเดลอิทธิพลของปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดท่ี มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลังการซ้ือของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรป พบว่า ทุกตวับ่งช้ีเกือบทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ -0.018 ถึง 0.552 และเป็นความสัมพนัธ์

ทางบวกและทางลบ ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericityมีค่าเท่ากบั 850.779 (P < 0.000) แสดงว่า

ค่าเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อยา่งมีนยัส าคญั และค่าดชันี

ไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-OlkinMcasure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากบั 0.734 

ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงเหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบ

ได ้ 

เม่ือพิจารณาผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตวับ่งช้ีอิทธิพลของปัจจยั

ผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรป 

พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มี

ค่าเท่ากบั 28.46 ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นเขา้ใกล ้1 (P = 0.07) นัน่คือ ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์

อย่างไม่มีนัยส าคญั แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักท่ีว่าโมเดลการวิจยัสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษ์และดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.99 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ี

ปรับแก้แลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.96 ดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของเศษ (RMSEA) มีค่าเท่ากบั 

0.035 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกลศู้นยแ์สดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมหลงัการซ้ือของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยโุรป พบวา่ องคป์ระกอบของพฤติกรรมหลงั

การซ้ือ พบวา่ มีแนวโน้มท่ีจะกลบัมาเท่ียวประเทศไทยซ ้ า มีความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา

คือ มีโอกาส จะแนะน าประเทศไทยให้กบัผูอ่ื้นหรือคนท่ีท่านรู้จกั และมีความพึงพอใจโดยรวมต่อ

การท่องเท่ียว โดยมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.880, 0.802 และ 0.567 ตามล าดบั ในส่วนของ

องค์ประกอบปัจจัยดึงดูด พบว่า ด้านกิจกรรรมการท่องเท่ียว มีความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง 

รองลงมาคือ ดา้นส่ิงดึงดูดในทางการท่องเท่ียว ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นวฒันธรรมและประเพณี 
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และด้านแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ โดยมีน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.857, 0.742, 0.616, 

0.351 และ 0.344  ตามล าดับ และส่วนขององค์ประกอบปัจจยัผลักดัน พบว่า การเดินทางเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย มีความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ การเดินทาง

เพื่อการเขา้สังคม และ การการเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนรู้ และเติมเต็มความตอ้งการของตน โดยมี

น ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.900, 0.118 และ 0.080 ตามล าดบั ส าหรับในส่วนของอิทธิพลของ

ปัจจยัผลกัดนัไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป มีค่าขนาด

อิทธิพลเท่ากับ 0.274 และมีค่าเป็นบวก และปัจจัยดึงดูดมีผลต่อพฤติกรรมหลังการซ้ือของ

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรป ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.332 และมีค่าเป็นบวก แสดงว่า ปัจจยั

ดึงดูดจะเป็นตวัท าใหน้กัท่องเท่ียวสูงอายชุาวยโุรปมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือสูงข้ึน 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียว

วยัสูงอายชุาวยุโรป ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อปัจจยัดึงดูดในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว

ประเทศไทย ด้านแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ กิจกรรมการท่องเท่ียวและด้านทรัพยากรการ

ท่องเท่ียว ในขณะท่ีระดับการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อปัจจยัดึงดูด ในด้าน

วฒันธรรมและประเพณี แหล่งท่องเท่ียวหรือส่ิงดึงดูดใจเพื่อการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง

ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งควรให้คุณค่าและก าหนดเป็นนโยบายการพฒันา ดงันั้นหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งควรมีการวางแผนและพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดโดยน าเสนอรูปแบบการท่องเท่ียวต่าง ๆ 

ใหส้อดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป  

5.4.2 จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ ปัจจยัผลกัดนัในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศ

ไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรป ด้านการเดินทางเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางด้าน

ร่างกายมีค่ามากท่ีสุด คือ เพื่อพกัผอ่นวนัหยุด และเพื่อหลีกหนีความเครียดจากการท างาน รองลงมา 

ไดแ้ก่ ดา้นการเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเติมเตม็ความตอ้งการของตน คือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

หรือศึกษาวฒันธรรมท่ีแตกต่าง เพื่อพบเจอวฒันธรรมใหม่ ๆ เพื่อท่องเท่ียวในสถานท่ีแปลกใหม่ 

และเพื่อความภาคภูมิใจในตวัเอง และดา้นการเดินทางเพื่อการเขา้สังคม คือ เพื่อใช้เวลากบัเพื่อน

หรือครอบครัว และเพื่อการเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ ตามล าดับ ส่วนปัจจยัดึงดูดในการเลือก

เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรป ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว มีค่า

มากท่ีสุด คือ ความงดงามของแหล่งท่องเท่ียว และความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว รองลงมา 
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ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว คือ ความสะดวกในการเดินทาง ความปลอดภยัของสถานท่ี

ท่องเท่ียว และสุขอนามยัและความสะอาด และดา้นวฒันธรรมและประเพณี คือ สถานท่ีท่องเท่ียว

ทางวฒันธรรม และอาหารไทย ตามล าดบั โดยพบวา่ปัจจยัดึงดูดท่ีท าให้นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาว

ยุโรปเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว คือ แหล่ง

จบัจ่ายซ้ือของ ค่าครองชีพในประเทศไทย และความพร้อมของขอ้มูลการท่องเท่ียว ตามล าดบั ทั้งน้ี

เน่ืองจากนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปมีการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียว และสถานท่ีท่องเท่ียว

ต่าง ๆ และพบเจอส่ิงต่าง ๆ มามากกวา่นกัท่องเท่ียววยัอ่ืน ๆ จึงท าใหมี้การเปรียบเทียบประเทศไทย

กบัประเทศอ่ืน ๆ มาก และจากการศึกษาปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดท่ีมีอิทธิพลหลงัการซ้ือของ

นักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์เส้นทาง พบว่า ปัจจยัผลักดันไม่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมหลังการซ้ือของนักท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรป ในขณะท่ีปัจจยัดึงดูดมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือของนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยโุรป โดยปัจจยัดึงดูดจะเป็นตวัท า

ให้นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยุโรปมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือสูงข้ึน ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 

ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว และดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ตามล าดบั ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ควรให้ความส าคญัในการพฒันาและปรับปรุงภาพลกัษณ์ในปัจจยัดา้นดงักล่าวให้ดียิ่งข้ึน เพื่อให้

สามารถแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งได้ และเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียววยัสูงอายุในการเลือกเดินทางมา

ท่องเท่ียวประเทศไทยให้ดียิ่งข้ึน และการจะท าให้นักท่องเท่ียววยัสูงอายุเกิดความพึงพอใจ และ

เดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการพฒันาปัจจยัดึงดูดในดา้นต่าง ๆ ให้มี

ศกัยภาพในการแข่งขนักบัแหล่งท่องเท่ียวต่างประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั

ได้ เช่น ความพร้อมในการให้บริการขอ้มูลทางการท่องเท่ียว ความสะดวกปลอดภยัของแหล่ง

ท่องเท่ียว การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียว ให้เหมาะกบั

นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรป นอกจากน้ีควรมีการส่งเสริมภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยใหดี้ยิง่ข้ึน อีกทั้งควรมีการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวประเทศไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน  

5.4.3 ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

5.4.3.1 ในการศึกษาเพื่อต่อยอดงานวจิยัคร้ังต่อไป ควรมีแบบสอบถามหลายภาษา เช่น 

ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมนั หรือภาษาอิตาเลียน เป็นตน้ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรป

บางคนไม่ไดใ้ช้ภาษาองักฤษ การมีแบบสอบถามหลายภาษาจะช่วยให้สามารถเก็บแบบสอบถาม

จากนกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาวยโุรปไดห้ลากหลายสัญชาติมากยิง่ข้ึน 
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5.4.3.2 ในการศึกษาเพื่อต่อยอดงานวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาในหัวขอ้เดียวกนัน้ีโดย

เปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศอ่ืนในแถบอาเซียน หรือแถบเอเชีย วา่นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุ

ชาวยโุรปนอกจากสนใจเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยแลว้ ยงัสนใจเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศ

ไหนในแถบอาเซียน หรือแถบเอเชีย และควรมีแบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวได้

แสดงความคิดเห็นต่อประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนของปัจจยัดึงดูด วา่นกัท่องเท่ียววยัสูงอายชุาว

ยโุรปอยากใหป้ระเทศไทยพฒันาในดา้นใดบา้ง 
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แบบสอบถามงานวจัิย 

เร่ือง  

ปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเทีย่วประเทศไทย 

ของนักท่องเทีย่ววยัสูงอายุชาวยุโรป 

Factors and Decision Making Process of Europe Senior Tourists in Choosing Thailand as a 

Travel Destination 

 

ค าช้ีแจง  

แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่วนประกอบในการท าวิทยานิพนธ์ นกัศึกษา

ปริญญาโท สาขาการจดัการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

การศึกษาในหลกัสูตรเท่านั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี  

ขอขอบพระคุณท่านในความกรุณาและความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี

เป็นอยา่งยิง่  

 

ส่วนที ่1 ค าถามเกีย่วกบัข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ   ชาย   หญิง 

2. อาย ุ  50-54 ปี   55-59 ปี   60-64 ปี   65 ปีข้ึนไป 

3. สัญชาติ ____________________ 

4. ระดบัการศึกษา 

 ต  ่ากวา่มธัยาศึกษาตอนปลาย   อนุปริญญา   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก  

5. อาชีพ  

 พนกังานบริษทัเอกชน   นกัวชิาชีพเฉพาะดา้น   ขา้ราชการ   เจา้ของกิจการ   แม่บา้น  

 เกษียณอาย ุ
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6. ท่านมีรายไดต่้อปีประมาณเท่าไหร่  

 ไม่เกิน 15,000 ยโูร   15,000-25,000 ยโูร   25,000-35,000 ยโูร   35,000-45,000 ยโูร 

 45,000-55,000 ยโูร   55,000 ยโูรข้ึนไป 

7. รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว 

 ซ้ือแพค็เกจ (การเดินทาง + ท่ีพกั)   จดัการทุกอยา่งดว้ยตนเอง   ท่องเท่ียวกบับริษทัทวัร์ 

8. ท่านเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยกบัใคร  

 มาคนเดียว   เพื่อนหรือคนรู้จกั   ญาติ   ครอบครัว (สามี/ภรรยา/ลูก)  

9. ท่านใชร้ะยะเวลาพ านกัท่องเท่ียวในประเทศไทยก่ีวนั  

 ไม่เกิน 7 วนั   7-10 วนั   11-15 วนั   16-30 วนั   มากกวา่ 30 วนั  

10. ท่านเคยเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยหรือไม่ 

 ไม่เคยมาเลย   เคยมา 1 คร้ัง   เคยมา 2คร้ัง   เคยมา 3 คร้ัง   เคยมา 4 คร้ังข้ึนไป  
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ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัปัจจัยผลกัดันและปัจจัยดึงดูด 

ท าเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีท่านเห็นวา่ปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว

ประเทศไทยของท่านมากท่ีสุด 

ระดับความส าคัญ 

5 = ส าคัญมากทีสุ่ด   4 = ส าคัญมาก   3 = ส าคัญปานกลาง   2 = ส าคัญน้อย    1 = ส าคัญน้อยทีสุ่ด 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
เดินทางท่องเทีย่ว 

ระดับความส าคัญ  

1. ปัจจัยผลกัดัน (Push Factor) 5 4 3 2 1 
1.1 เพื่อพกัผอ่นวนัหยดุ       
1.2 เพื่อหลีกหนีความเครียดจากการท างาน      
1.3 เพื่อใชเ้วลาท่ีมีค่ากบัเพื่อน/ครอบครัว      
1.4 เพื่อการเยีย่มเยยีนเพื่อน/ญาติ      
1.5 เพื่อความภาคภูมิใจในตนเอง      

1.6 เพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือศึกษาวฒันธรรมท่ี
แตกต่าง  

     

1.7 เพื่อท่องเท่ียวในสถานท่ีแปลกใหม่      
1.8 เพื่อพบเจอวฒันธรรมใหม่ ๆ       
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
เดินทางท่องเทีย่ว 

ระดับความส าคัญ 

2. ปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) 5 4 3 2 1 
2.1 ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว      
2.2 ความงดงามของแหล่งท่องเท่ียว      
2.3 ทะเลและชายหาด      
2.4 สภาพอากาศ       
2.5 สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและ
ประวติัศาสตร์  

     

2.6 เทศกาลและงานประเพณี       
2.7 อาหารไทย      
2.8 ค่าครองชีพในประเทศไทย       
2.9 ความพร้อมของขอ้มูลการท่องเท่ียว       
2.10 ความเป็นมิตรไมตรีของผูค้นในทอ้งถ่ิน       
2.11 แหล่งจบัจ่ายซ้ือของ      
2.12 สถานท่ีท่องเท่ียวกลางคืน      
2.13 ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียว      
2.14 สถานท่ีพกัแรม       
2.15 ความปลอดภยัของสถานท่ีท่องเท่ียว      
2.16 ความสะดวกในการเดินทาง       
2.17 สุขอนามยัและความสะอาด       
2.18 ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของประเทศไทย       
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ส่วนที ่3 ค าถามเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเทีย่วประเทศไทย  

ท าเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีท่านเห็นว่ามีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย

ของท่านมากท่ีสุด 

ระดับความส าคัญ 

5 = ส าคัญมากทีสุ่ด   4 = ส าคัญมาก   3 = ส าคัญปานกลาง   2 = ส าคัญน้อย    1 = ส าคัญน้อยทีสุ่ด 

 

กระบวนการตัดสินใจในการเลือก 
เดินทางท่องเทีย่ว 

ระดับความส าคัญ 

1. จุดประสงค์หลกัในการเลือกเดินทางท่องเทีย่ว
เพ่ืออะไร 

5 4 3 2 1 

1.1 เพื่อตอ้งการพกัผอ่นและหลีกหนี       
1.2 เพื่อตอ้งการเขา้สังคม       
1.3 เพื่อตอ้งการคน้หาความแปลกใหม่      
1.4 เพื่อตอ้งการเพิ่มพูนความรู้ หรือศึกษา
วฒันธรรม 

     

1.5 เพื่อเติมเตม็ความตอ้งการของตนเอง      
2. ท่านค้นหาข้อมูลด้วยวธีิใด/แหล่งใด  5 4 3 2 1 
2.1 จากประสบการณ์ส่วนตวั      
2.2 สอบถามขอ้มูลจากเพื่อน/ครอบครัว/ญาติ       
2.3 คน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณาต่าง ๆ เช่น 
โทรทศัน์ และส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ เช่น นิตยสาร
ท่องเท่ียว/โบรชวัร์/คู่มือท่องเท่ียว ฯลฯ 

     
 

2.4 คน้หาหรือสอบถามขอ้มูลผา่นบริษทัน าเท่ียว       
2.5 คน้หาขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซต ์      
3. ก่อนทางเลือกเดินทางมาท่องเทีย่วคร้ังนี ้ท่าน
มองตัวเลือกอ่ืนไว้หรือไม่  

5 4 3 2 1 

3.1 ท่านมองประเทศไทยประเทศเดียว      
3.2 ท่านเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศใน      
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กลุ่มอาเซียน  
3.3 ท่านเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศใน
ทวปีอ่ืน ๆ  

     

4. ท่านใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท่องเทีย่ว
คร้ังนีน้านเพยีงใด 

     

4.1 ภายใน 4 สัปดาห์      
4.2 ภายใน 2 เดือน       
4.3 ภายใน 6 เดือน       
4.4 มากกวา่ 6 เดือน      
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ       
5.1 ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเท่ียว
คร้ังน้ี  

     

5.2 หากท่านมีโอกาส ท่านจะแนะน าประเทศไทย
ใหก้บัผูอ่ื้น หรือ คนท่ีท่านรู้จกั  

     

5.3 ท่านมีแนวโนม้ท่ีจะกลบัมาเท่ียวประเทศไทย
ซ ้ าหรือไม่  
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Research Questionnaire 

Subject 

Factors affecting decision-making process of Senior Tourists from Europe when choosing 

Thailand as a Travel Destination 

 

Explanation 
This questionnaire is designed to find out the factors that affect the decision of Senior Tourists 
from Europe when travel to Thailand. The objective for Masters’ degree students Major in 
Tourism Management from Dhurakij Pundit University was to study the cause and the factors. 
We would like to invite you to participate in this questionnaire. Thank you for your time and co-
operation in response to this questionnaire. 
*we are targeting at a specific age group  
Part one of the questionnaire is to collate basic data of the respondents.  
Please tick the answer that is most relevant to you.  
1. Sex:  Male   Female  
2. Age:  
 50-54 years   55-59 years   60-64 years   more than 65 years 
3. Country: ____________________ 
4. Education level: 
 High School and below   Undergraduate   Bachelor Degree   Master Degree   Doctor 

Degree 

5. Occupation:  

 Private   Professional   Civil servants   Self-employed   Housewives   Retired   

6. Range of your average yearly income: 

 Up to Euro € 15,000   € 15,000 - € 25,000   € 25,000 - € 35,000   € 35,000 - € 45,000  

 € 45,000 - € 55,000   € 55,000 and above 

7. Style of Travel: 
 By packaged (travel + accommodation tour with a tour company)  
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 Free & Easy   
 Planned itinerary by tour agency   
8. Whom do you travel with to Thailand 
 Alone   With friends or acquaintances   With relatives   With family 
(husband/wife/child) 
9.The duration of stay whenever you travel toThailand. 
 Less than 7 days   7-10 days   11-15 days   16-30 days   More than 30 days  
10. How many times have you ever visited Thailand 
 Never   Once   2 times   3 times   more than 4 times 
 
Part two of the question is aboutthe push andpull factors when making decision to travel. 

Tick the most relevant factors that affect your decision making when travelling.  

(Kindly answer all the questions) 

5 = most important, 4 = very important, 3 = important, 2 = moderately important, 1 = least 
important 
 

Factors motivation you to travel overseas  Level of Importance  

1. Push Factor 5 4 3 2 1 
1.1 To have a vacation      
1.2 To get away from the stressful working life      
1.3 To spend quality time with friends/family      
1.4 To visit friends/relatives residing there       
1.5 To gain fulfillment of travelling       
1.6 To gain knowledge/learn more about 
different cultures 

     

1.7 To travel to exotic places      
1.8 To meet new culture      
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Tick the most relevant factors that affect your decision making when travelling.  

(Kindly answer all the questions) 
5 = most important, 4 = very important, 3 = important, 2 = moderately important, 1 = least 
important 
 

Factors affecting the decision to travel to 
Thailand 

Level of Importance 

2. Pull Factor 5 4 3 2 1 

2.1 The wide choices of tourist attractions      
2.2 The beauty of the various famous tourist 
attractions 

     

2.3 The sea and beaches      

2.4 Weather      

2.5 Cultural and historical attractions      

2.6 Interesting Festivals      

2.7 Thai Food      

2.8 The cost of living in Thailand      

2.9 The availability of tourist information      

2.10 Friendly local      

2.11 Shopping Paradise      

2.12 Colorful nightlife      

2.13 Variety of tourist activities      

2.14 Accommodation      

2.15 The safety of tourist destinations      

2.16 The convenience of travel around      

2.17 Hygiene and cleanliness      

2.18 Reputation and image of Thailand      
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The third part of the questionnaire is about process of decision-making when choosing 
Thailand as a travel destination. 
Tick the most relevant answer that affects your decision when visiting Thailand.  
(Kindly answer all the questions) 
5 = Extremely Agree, 4 = Agree, 3 = Neutral, 2 = Fairly Agree, 1 = Disagree 
 
The decision to choose to travel into Thailand Level of agreement 

1. The purpose of your travel 5 4 3 2 1 
1.1 To relax and escape from the routine work      
12. To fulfill social need      
1.3 Looking for a change of lifestyle       
1.4 Curious to know more about its arts & 
culture  

     

1.5 To fulfil one’s desire to travel       
2. How do you find out about Thailand 5 4 3 2 1 
2.1 From personal experience      
2.2 Enquire from friends/family/relatives      
2.3 Acquire information from media such as 
television, magazines/brochures/travel guide 

     
 

2.4 Enquire through travel agencies      
2.5 Search through the Internet      
3. Before making decision in your travel 
destination, what are your considerations 

5 4 3 2 1 

3.1 Only focus in one country (Thailand)      
3.2 Compare Thailand with other Asian 
countries 

     

3.3 Compare Thailand with other countries       
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Tick the most relevant answer that affects your decision when visiting Thailand.  

(Kindly answer all the questions) 
5 = Extremely Agree, 4 = Agree, 3 = Neutral, 2 = Fairly Agree, 1 = Disagrees 
 
4. How long did it take you to make decision 
to travel to Thailand 

5 4 3 2 1 

4.1 Within 4 weeks      
4.2 Within 2 months       
4.3 Within 6 months       
4.4 More than 6 months      
5. Level of satisfaction after your trip 5 4 3 2 1 
5.1 You are satisfied through out the whole trip      
5.2 If you have the chance, you will recommend 
Thailand to others or someone you know. 

     

5.3 You are most likely to choose Thailand as 
your travel destination again  

     

 
** Thank You ** 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล ธฤติมา อญัญะพรสุข 
ประวติัการศึกษา พ.ศ. 2547 รัฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

พ.ศ. 2548 ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษธุรกิจ) 
มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ผูช่้วยผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์ บริษทั เดอร์ เอเชีย ทวัร์ จ  ากดั DPU
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