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บทความ 

 การศึกษาเรื่อง  การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย  มี
วตัถุประสงค์  (1)เพื่อศกึษาถึงความแตกต่างกนัของปจัจยัด้านประชากรศาสตร ์เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วต่างประเทศของนกัท่องเทีย่ว
ชาวไทย(2)เพื่อศึกษาปจัจยัส าคญัที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา คอืกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ กลุ่มพนักงานทัง้รฐัวสิาหกจิ พนกังาน
เอกชน และขา้ราชการ ในเขตวฒันา โดยมจี านวนประชากร 85,642 คน และเขตปทุมวนั โดยมจี านวน
ประชากร 45,382 คน จ านวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิและสถติทิีใ่ชว้เิคราะหไ์ดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานด้วย การวเิคราะห์ t-test และ One-way ANOVA  เพื่อ
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ .05 

สรุปผลการศกึษา ปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่เพศหญงิ คดิเป็นร้อยละ 74.8 อายุ 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 48.3 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิ
เป็นรอ้ยละ 68.0 สถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 68.5 รายได้ส่วนตวัต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 39.3 และอาชพีพนักงานเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 67. การทดสอบสมมตฐิาน การเปรยีบเทยีบ
ปจัจยัส่วนบุคคลที่มผีลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายได ้ต่างกนั มกีารเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิส่วน
ปจัจยัดา้นสถานภาพไมม่ผีลต่อการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว 

ค าส าคญั การท่องเทีย่วต่างประเทศ กระบวนการการตดัสนิใจ 

 

 

 

 

 
 



Abstract 
The study of decision-making of Thai tourists to travel abroad. The purposes of this 

study were: 1.) To examine the difference of demographic factors such as age, sex, education 
level, income level, marital status, occupation that influence decision-making to travel abroad 
among Thai tourists. 2.) To investigate major factors that influence Thai tourists to travel 
abroad. A sample was selected from 400 employees working for state enterprises, private 
company and government in Wattana district (population: 85,642) and Pathumwan district 
(Population: 45,382). Questionnaires are used as a tool to collect information from respondents 
and then analyzing data using SPSS (Statistical Package for the Social Science). Statistics 
used in data analysis are frequency, percentage, average, standard deviation including a T-test 
which is used as a hypothesis tool as well as One-way Anova to analyze the relation of 
variables at .05 level 
 The results in this research revealed that most of participants were:  74.8 percent were 
female,  48.3 percent were 31-40 year old, 74.8 percent were bachelor degree,68.0 percent were 
single,68.5 percent were employees earning personal incomes 10,000-20,000 Baht per month 
and 39.3 were company employee. 

 Hypothesis test result of comparing to decision-making founds that demographic factors 
such as age, sex, education level, income level, marital status, occupation influence differently to 
decision tourist attraction and have statistic significantly influence. Also found that marital status 
doesn’t significant differences to choosing tourist attraction. 
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บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ในปจัจบุนัประชากรส่วนใหญ่ใหค้วามสนในการท่องเทีย่วต่างประเทศ เพิม่สงูขึน้ทุกปี ท าใหเ้กดิ

ธุรกจิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วขึน้มาอย่างมหาศาล พรอ้มกบัการเจรญิเตบิโตของธุรกจิ มมีลูค่าตลาดที่

สงูขึน้ ซึง่การตดัสนิในในการเดนิทางของนกัท่องเทีย่วมหีลากหลายเหตุผลดว้ยกนั ผูว้จิยัในใจทีจ่ะ

ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วในต่างประเทศในการเลอืกใชบ้รกิารธุรกจิ อาจเกดิขึน้กบั

หลายปจัจยั เช่นนกัท่องเทีย่วใหค้วามส าคญักบัการโฆษณา การส่งเสรมิการขาย นกัท่องเทีย่วเผย

ท่องเทีย่วแนวสุขภาพ-หลายเจนเทรนดม์าแรง คาดปีนี้คนไทยเทีย่วต่างประเทศเพิม่ขึน้ 7.4%  จาก

ปจัจยัเงนิบาทแขง็ค่า โปรโมชนัราคาถูก และมกีารขยายเสน้ทางการบนิไปยงัจดุหมายปลายทางใหม่ๆ  

ใหเ้ลอืกท่องเทีย่วตลอดปี คนไทยเทีย่วนอก ปี 2562 ท าเงนิสะพดั 3.9 แสนลา้นบาท  ฤดกูาลท่องเทีย่ว

ของคนไทยในการไปต่างประเทศมอียู ่2 ช่วง คอื ช่วงเดอืนมนีาคม-เดอืนพฤษภาคม และช่วงเดอืน

ตุลาคม-เดอืนธนัวาคม ของทุกปี เนื่องจากมชี่วงวนัหยุดยาวตดิต่อกนั และเป็นช่วงปิดเทอม โดยจาก

การส ารวจของสภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (สทท.) พบว่ามคีนไทยทีว่างแผน

เดนิทางท่องเทีย่วในต่างประเทศ ช่วงไตรมาส 2/2562 จ านวน 13% โดยเฉพาะในช่วงวนัหยดุเทศกาล 

ประกอบกบัสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเลก็ทีเ่กดิขึน้นัน้ กม็ผีลต่อการตดัสนิใจไปท่องเทีย่วในต่างแดน

แทน ขณะที ่ศูนยว์จิยักสกิรไทย มองว่าการเดนิทางของนกัท่องเทีย่วไทยไปต่างประเทศในปีนี้ จะยงั

ขยายตวัดต่ีอเนื่อง คาดว่าจะมคีนไทยไปท่องเทีย่วต่างประเทศ ประมาณ 10.55 - 10.75 ลา้นคน ซึง่สงู

ทีสุ่ดในรอบ 6 ปี เตบิโตขึน้ 5.4% - 7.4% จากปี 2561 โดยเฉพาะในช่วงเดอืนเมษายนของทุกปีจะมี

ความคกึคกัมากเป็นพเิศษ และคาดว่าในเดอืนเมษายน 2562 นี้มคีนไทยเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ

ประมาณ 970,000 คน เพิม่ขึน้ประมาณ 8.2% เมือ่เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนักบัปีทีแ่ลว้ ส่วนการใชจ้่าย

ของนกัท่องเทีย่วไทยในต่างประเทศ คาดว่าจะมมีลูค่าประมาณ 385,000 - 390,690 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

4.5%-6.1% จากปีทีผ่่านมา ซึง่ปจัจยัทีม่ผีลใหเ้กดิความตอ้งการในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ

เพิม่ขึน้นัน้ มาจากอานิสงสท์ีเ่งนิบาทแขง็ค่า เมือ่เทยีบกบัค่าเงนิของประเทศจดุหมายปลายทาง จงึท าให้

ค่าใชจ้่ายถูกลง ขณะเดยีวกนัจากการเขา้มาท าตลาดการท่องเทีย่วขององคก์ารส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ของประเทศต่างๆ ท าใหม้จีุดหมายปลายทางท่องเทีย่วใหม่ๆ  ทีน่่าสนใจเกดิขึน้ รวมทัง้ธุรกจิสายการบนิ 

ทัง้สายการบนิตน้ทุนต ่า และสายการบนิทีใ่หบ้รกิารเต็มรปูแบบ มกีารขยายเสน้ทางการบนิไปยงั

จดุหมายปลายทางใหม่ๆ  ดว้ย 

  นอกจากนี้ การแขง่ขนัในกลุ่มธุรกจิน าเทีย่วทีร่นุแรง กท็ าใหผู้ป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งใชก้ลยทุธ์

ดา้นราคามาเป็นตวักระตุน้ ราคาในการเดนิทางไปท่องเทีย่วในบางประเทศจงึถูกมองว่าคุม้ค่าเมือ่เทยีบ



กบัการเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศ และการเขา้มาของเทคโนโลยดีจิทิลั ทัง้สื่อสงัคมออนไลน์ เวบ็ไซต ์

รวมถงึแอปพลเิคชนับนมอืถอืสมารท์โฟน ยงักลายเป็นช่องทางส าคญัในการกระตุน้ใหค้นไทยเดนิทาง

ท่องเทีย่วในต่างแดนมากขึน้ 

วตัถปุระสงค ์

 1.เพื่อศกึษาถงึความแตกต่างกนัของปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา 

อาชพี รายได ้ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วต่างประเทศของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 

 2.เพื่อศกึษาปจัจยัส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วต่างประเทศ 

ขอบเขตของการวิจยั  
1. กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ กลุ่มพนกังานทัง้รฐัวสิาหกจิ พนกังานเอกชน และขา้ราชการ ใน

เขตวฒันา โดยมจี านวนประชากร 85,642 คน และเขตปทุมวนั โดยมจี านวนประชากร 45,382 คน 

2. ระยะเวลาในการท าวจิยั ระหว่างเดอืนสงิหาคม – เดอืนพฤศจกิายน 2562 

 

สมมติุฐานงานวิจยั 
H0: ปจัจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเทีย่วต่างกนัมกีารเลอืกปจัจยัในการท่องเทีย่วไมต่่างกนั  

H1: ปจัจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเทีย่วต่างกนัมกีารเลอืกปจัจยัในการท่องเทีย่วต่างกนั  

 

ประโยชน์ของการวิจยั 

1.ท าใหท้ราบถงึปจัจยัทีส่่งผลในการเลอืกเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ 

2.เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ก่ธุรกจิบรษิทัน าเทีย่วต่างประเทศ  เพื่อเป็นฐานขอ้มลูในการรองรบัความตอ้งการ

ของคนไทย 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรอบงานวิจยั 

  ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคคล 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.การศกึษา 

4.สถานภาพ 

5.รายได ้

6.อาชพี 

 

 

การตดัสินใจเดินทาง

ท่องเท่ียว ต่างประเทศของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย 

1.สถานทีท่่องเทีย่วและแหล่ง

ท่องเทีย่ว 

2.ความมัน่คงและความ

ปลอดภยัของสถานที่

ท่องเทีย่ว 

3.ดา้นการคมนาคม 

4.ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง

ท่องเทีย่ว (ค่าครองชพี) 

 

 

 



วิธีด าเนินการวิจยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ส าหรบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาจากกลุ่ม

ประชากรทีท่ างานในเขตวฒันาและเขตปทุมวนัในกรงุเทพมหานคร โดยสถติใินการเดนิทางออกนอก

ประเทศยอ้นหลงั ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี้ ค านวณจากสตูรการหาขนาดตวัอย่างของ 

ยามาเน่ (Yamane,1973, p.727) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่เท่ากบั 95% หรอืยอมรบัความคลาดเคลื่อนได้

เท่ากบั 0.05 

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ กลุ่มพนกังานทัง้รฐัวสิาหกจิ พนกังานเอกชน และ

ขา้ราชการ ในเขตวฒันา โดยมจี านวนประชากร 85,642 คน และเขตปทุมวนั โดยมจี านวนประชากร 

45,382 คน 

จากสูตรการหาขนาดตวัอย่างของ ยามาเน่ (Yamane,1973, p.727) ไดผ้ลลพัธ์ 399.99 จงึได้

ท าการแจกแบบสอบถาม 400 ฉบบัเพื่อป้องกนัค่าคาดเคลื่อน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างที่ผู้

ศกึษาวจิยัไดแ้ก่นักท่องเทีย่วชาวไทยทีไ่ดม้โีอกาสเดนิทางไปยงัท่องเทีย่วต่างประเทศ จ านวน 400 คน 

ผู้ศกึษาจะท าการสุ่มจากกลุ่มประชากรที่ท างานในเขตวฒันาและเขตปทุมวนั ซึ่งในละแวกดงักล่าวถึง

เป็นที่ตัง้ของบรษิัท และรฐัวสิาหกิจมากมาย และการศกึษาครัง้นี้ ได้ก าหนดขนาดของกลุ่มประชากร

ดงักล่าวไว้ 400 คน โดยการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยมชี่วงเวลาการเก็บข้อมูล 4 เดอืน 

เริม่จากเดอืนสงิหาคมถงึพฤศจกิายน 2562 

 

2. เทคนิคในการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

 ผูศ้กึษาวจิยัใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบอาศยัความสะดวก(Convenience Sampling) ศิริลกัษณ์ 

สวุรรณวงศ ์(2538)ไดก้ล่าวถงึความหมายส าหรบัการเลอืกสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกสบาย(Convenience 

หรอื Accidental Sampling)ไวว้่าเป็นการเลอืกแบบไม่มกีฎเกณฑใ์นการเลอืก โดยอาศยัความสะดวก

ของผูว้จิยัเป็นหลกั กลุ่มตวัอยา่งนี้อาจจะเป็นใครกไ็ดท้ีใ่หค้วามรว่มมอืกบัผูศ้กึษาในการใหข้อ้มลู 

 

 



3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลู 

การศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาไดอ้าศยัการคน้ควา้จากเอกสาร หนงัสอื บทความ วทิยานิพนธ ์เอกสารงานวจิยั

ต่างๆ เพื่อจะสรา้งและออกแบบสอบถามขึน้ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบันกัท่องเทีย่ว ก าหนดโครงสรา้ง

ของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงันี้คอื 

 1.ส่วนทีห่น่ึงเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเทีย่วชาวไทยจ าแนกตาม เพศ อาย ุ

การศกึษา สถานภาพ รายได ้อาชพี 

 2.ส่วนทีส่องเกีย่วกบัพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว 

 3.ส่วนทีส่ามเกีย่วกบัปจัจยัต่างๆทีม่ผีลต่อการเลอืกเดนิทางท่องเทีย่ว โดยแยกเป็นดา้นต่างๆ 

คอื สถานทีท่่องเทีย่วและแล่งท่องเทีย่ว สภาพทางเศรษฐกจิ ความมัน่คงและความปลอดภยั ดา้นการ

คมนาคม สถานะและความมชีื่อเสยีงของต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง โดยใชล้กัษณะค าถาม

เป็นแบบเลอืกตอบและปลายปิด 

4. วิธีการด าเนินการวิจยั 

 4.1 ใชว้ธิกีารศกึษารวบรวมขอ้มลู จากเอกสาร การคน้ควา้จากหนงัสอือกสารทางวชิาการต่างๆ

เช่น ต าราเรยีน เอกสารค าสอน วารสาร วทิยานิพนธ ์งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน

การก าหนดการศกึษา ปญัหาและวตัถุประสงคข์องการวจิยั ทัง้น้ีเพื่อน าไปสรา้งเป็นแบบสอบถามเพื่อให้

ครอบคลุมเนื้อหาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละประเดน็ส าคญัตามวตัถุประสงคข์องการศกึษาวจิยั 

 4.2 การออกแบบและสรา้งแบบสอบถามใหถู้กตอ้งและเหมาะสมเพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาตา

ทฤษฎแีละแนวคดิของนกัวชิาการต่างๆทีอ่้างองิไว้ 

 4.3 ไดน้ าเสนอแบบสอบถามใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาไดท้ าการตรวจสอบความเหมาะสมดงักล่าว 

 4.4 น าแบบสอบถามทีไ่ดม้า น ามาวเิคราะหข์อ้มลู โดยวธิวีเิคราะหต์ามวตัถุประสงคข์องการ

ศกึษาวจิยั 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ผูศ้กึษาจะเกบ็ขอ้มลูในพืน้ทีเ่ขตวฒันาและเขตปทุมวนัซงึเป็นทีต่ ัง้ของ

บรษิทั และรฐัวสิาหกจิมากมาย ดงันัน้จงึมแีหล่งขอ้มลูประกอบการศกึษาวจิยัในครัง้นี้คอื 



 1.ขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data)เป็นขอ้มลูของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางไปท่องเทีย่วยงั

ต่างประเทศ 

 2.ขอ้มลูทุตตยิภมู ิ(Secondary Data)เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการจาก

เอกสารต่างๆ และทฤษฎแีนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆทีน่ ามาประกอบการวจิยัในครัง้นี้ 

6. สถิติท่ีได้น ามาใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 แยกตามวตัถุประสงคข์องการศกึษาดงันี้ 

 1.ใชส้ถติคิ่ารอ้ยละ (Percentage)การแจกแจงความถี ่(Frequency)เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์อ้ที ่1 (เพื่อศกึษา การใชจ้า่ย การวางแผนการท่องเทีย่วต่างประเทศ ของนกัท่องเทีย่วชาว

ไทยเมือ่ไปท่องเทีย่วต่างประเทศ) 

 2.ใชค้่าเฉลีย่(Mean)เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ที่2 (เพื่อศกึษาปจัจยัส าคญัทีม่อีทิธพิล

ต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วต่างประเทศ )การใชค้่าเฉลีย่(Mean)เป็นการวดัแนวโน้มเขา้สู่จดุ

ศูนยก์ลางและค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)เพื่อการวดักระจายของขอ้มลู 

 3.ใชส้ถติ ิt-test(Independent Samples T test ) และ F-test 

  3.1 t-test(Independent Samples T test )ใชท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของ

ประชากร 2 กลุ่ม เช่น เพศ 

  3.2 F-test โดยการสรา้งตาราง ANOVA(Analysis of Variance)ใชท้ดสอบความ

แตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มประชากรตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป หากพบว่ามคีวามแตกต่างกนัจะท า

การเปรยีบเทยีบรายคู่โดยวธิกีารของ LSD 

ผลการวิจยั 

การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วเป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืวจิยั จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้

โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิและสถติทิีใ่ชว้เิคราะหไ์ดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานดว้ย การวเิคราะห ์t-test และ One-way ANOVA สามารถสรุป 

อภปิรายผล และมขีอ้เสนอแนะ จากการวจิยัดงันี้  

 



สรปุผลกำรศึกษำ 

ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถำม 

ปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เพศหญงิ คดิเป็น

รอ้ยละ 74.8 อาย ุ31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 48.3 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 68.0 

สถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 68.5 รายไดส้่วนตวัต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.3 

และอาชพีพนกังานเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 67.8 

ปัจจยัในกำรเลือกสถำนท่ีท่องเท่ียว  

ปจัจยัในการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว พบว่า ภาพรวม (X = 4.06) หมายความว่ามคีวามคดิเหน็

ต่อปจัจยัในการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วภาพรวมในระดบัมาก เมือ่พจิารณารายดา้นสามารถเรยีงล าดบั

ความส าคญัในการเลอืกปจัจยัเกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่วตามล าดบัดงันี้ ดา้นค่าครองชพีภาพรวม (X = 

4.13) ดา้นการคมนาคมภาพรวม (X = 4.11) ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัของสถานทีท่่องเทีย่ว

ภาพรวม (X = 4.04) ดา้นสถานทีท่่องเทีย่วและแหล่งท่องเทีย่วภาพรวม (X = 3.96) โดยทุกดา้นมี

ความส าคญักบัการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วในระดบัมาก 

กำรทดสอบสมมติฐำน  

การเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคล

ดา้น เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้ต่างกนั มกีารเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถติ ิส่วนปจัจยัดา้นสถานภาพไม่มผีลต่อการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว 

อภิปรำยผล  

 จากผลการศกึษาผูศ้กึษาไดพ้บประเดน็ส าคญัทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงันี้  

จากการศกึษาพบว่าปจัจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ มผีลต่อการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้ง

กบัผลการวจิยัทีผ่่านมา โดยการศกึษาของ พงศส์ริ ิ วธิวิรวรี ์(2558) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปจัจยัในการเลอืก

เดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศของนกัท่องเทีย่วชาวไทย กรณศีกึษานกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางไป

ท่องเทีย่วประเทศในกลุ่มสแกนดเินเวยี พบว่า เพศ ต่างกนั มปีจัจยัในการเลอืกเดนิทางท่องเทีย่วต่างกนั 

และสอดคลอ้งกบั เกศมณ ีเหลอืงฐติกิาญจนา (2559) ศกึษาเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเดนิทาง

ท่องเทีย่วประเทศไตห้วนัของนกัท่องเทีย่วชาวไทย พบว่า เพศ ระดบัรายได ้และอาชพีมาความสมัพนัธ์

กบัการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่ว  



ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุมผีลต่อการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ หทยั

รตัน์ ทบัเคลยีว (2557) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วประเทศสงิคโปรข์อง

นกัท่องเทีย่วชาวไทย พบว่า ปจัจยัดา้นอาย ุมผีลต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วแตกต่างกนั และอู

โก ้จเูนียร ์ซาลาโมเน (2017) ศกึษาปจัจยัทีส่่งผลใหน้กัท่องเทีย่วชาวไทย ตดัสนิใจซือ้แพคเกจการ

เดนิทางไปเทีย่วประเทศอติาล ีพบว่า อายขุองนกัท่องเทีย่ว มผีลต่อระดบัการซือ้แพคเกจไปเทีย่วอติาลี

ทีแ่ตกต่างกนั 

ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษา มผีลต่อการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว สอดคลอ้งกบั

การศกึษาของ พงศส์ริ ิ วธิวิรวรี ์(2558) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปจัจยัในการเลอืกเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ

ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย กรณศีกึษานกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศในกลุ่ม

สแกนดเินเวยี พบว่า ระดบัการศกึษา ต่างกนั มปีจัจยัในการเลอืกเดนิทางท่องเทีย่วต่างกนั และหทยั

รตัน์ ทบัเคลยีว (2557) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วประเทศสงิคโปรข์อง

นกัท่องเทีย่วชาวไทย พบว่า ปจัจยัดา้นระดบัการศกึษามผีลต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่ว

แตกต่างกนั 

ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ ไมม่ผีลต่อการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว ท่องเทีย่ว สอดคลอ้งกบั

การศกึษาของเกศมณ ี เหลอืงฐติกิาญจนา (2559) ศกึษาเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเดนิทาง

ท่องเทีย่วประเทศไตห้วนัของนกัท่องเทีย่วชาวไทย พบว่า สถานภาพไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ

เดนิทางไปท่องเทีย่ว และนอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบัองัศุมาลนิ ประสพพนัธุ ์(2557) ศกึษาเรือ่งแรงจงูใจ

ในการเลอืกใชบ้รกิารท่องเทีย่วต่างประเทศ พบว่า สถานภาพไม่มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารท่องเทีย่ว

ต่างประเทศ  

ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้มผีลต่อการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว โดยผลการศกึษานี้มคีวาม

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ พงศส์ริ ิ วธิวิรวรี ์(2558) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปจัจยัในการเลอืกเดนิทางท่องเทีย่ว

ต่างประเทศของนกัท่องเทีย่วชาวไทย กรณศีกึษานกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศใน

กลุ่มสแกนดเินเวยี พบว่า รายไดต่้างกนั มปีจัจยัในการเลอืกเดนิทางท่องเทีย่วต่างกนั สอดคลอ้งกบั 

หทยัรตัน์ ทบัเคลยีว (2557) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วประเทศสงิคโปร์

ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย พบว่า ปจัจยัดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมผีลต่อการตดัสนิใจเดนิทางไป

ท่องเทีย่วแตกต่างกนั ต่อมาเกศมณ ี เหลอืงฐติกิาญจนา (2559) ศกึษาเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

เดนิทางท่องเทีย่วประเทศไตห้วนัของนกัท่องเทีย่วชาวไทย พบว่า ระดบัรายได ้มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่ว  และสอดคลอ้งกบั อูโก ้จเูนียร ์ซาลาโมเน (2017) ศกึษาปจัจยัทีส่่งผลให้

นกัท่องเทีย่วชาวไทย ตดัสนิใจซือ้แพคเกจการเดนิทางไปเทีย่วประเทศอติาล ีพบว่า รายไดข้อง

นกัท่องเทีย่ว มผีลต่อระดบัการซือ้แพคเกจไปเทีย่วอติาลทีีแ่ตกต่างกนั 



ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นอาชพี มผีลต่อการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว  สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 

พงศส์ริ ิ วธิวิรวรี ์(2558) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปจัจยัในการเลอืกเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศของ

นกัท่องเทีย่วชาวไทย กรณีศกึษานกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศในกลุ่ม

สแกนดเินเวยี พบว่า อาชพีต่างกนั มปีจัจยัในการเลอืกเดนิทางท่องเทีย่วต่างกนั สอดคลอ้งกบั หทยั

รตัน์ ทบัเคลยีว (2557) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วประเทศสงิคโปรข์อง

นกัท่องเทีย่วชาวไทย พบว่า ปจัจยัดา้นอาชพีมผีลต่อการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วแตกต่างกนั และ

สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ เกศมณ ี เหลอืงฐติกิาญจนา (2559) ศกึษาเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

เดนิทางท่องเทีย่วประเทศไตห้วนัของนกัท่องเทีย่วชาวไทย พบว่า อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ

เดนิทางไปท่องเทีย่ว  

ข้อเสนอแนะ  

  ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ 

 1) นกัท่องเทีย่วมกีารพจิารณาปจัจยัในการเลอืกท่องเทีย่วในระดบัมากทุดดา้น ดงันัน้ผูท้ี่

เกีย่วขอ้งในธุรกจิการท่องเทีย่วควรใหข้อ้มลูดา้นการท่องเทีย่วแก่นกัท่องเทีย่วอย่างเพยีงพอ เนื่องจาก

นกัท่องเทีย่วมกีารพจิารณาเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วดว้ยเหตุผล ดา้นค่าครองชพี ดา้นการคมนาคม

ภาพรวม ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัของสถานทีท่่องเทีย่ว และดา้นสถานทีท่่องเทีย่วและแหล่ง

ท่องเทีย่วภาพรวม โดยทุกดา้นมคีวามส าคญักบัการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วในระดบั

มาก 

 2) ในการระบุกลุ่มเป้าหมายของแหล่งท่องเทีย่วควรค านึงถงึปจัจยัส่วนบุคคลทางดา้น เพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดข้องนกัท่องเทีย่ว เน่ืองจากปจัจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเทีย่วน้ีเป็น

ปจัจยัทีท่ าใหน้กัท่องเทีย่วพจิารณาตดัสนิใจเลอืกปจัจยัในการท่องเทีย่วต่างกนั จงึควรระบุ

กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมกบัลกัษณะของนกัท่องเทีย่ว  

 ข้อเสนอแนะส ำหรบักำรศึกษำครัง้ต่อไป  

 1) ควรศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลดา้นกลุ่มผูร้ว่มเดนิทางทีอ่าจมผีลต่อการเดนิทาง

ท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว เพื่อประโยชน์ในการใชเ้ป็นขอ้มลูในการจกัการแหล่งท่องเทีย่วทีเ่หมาะสม

ตามกลุ่มนกัท่องเทีย่ว  



 2) ควรศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อการเลอืกประเภทของสถานทีท่่องเทีย่ว เพื่อ

ประโยชน์ในการใชเ้ป็นขอ้มลูในการน าเสนอรปูแบบทวัรต์ามความสนใจของนกัท่องเทีย่ว เพื่อการ

วางแผนรปูแบบทวัรต์รงกลุ่มนกัท่องเทีย่วมากยิง่ขึน้  

 3) ควรประเมนิความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวทีม่ต่ีอปจัจยัการท่องเทีย่ว ของนกัท่องเทีย่วที่

เคยมปีระสบการณ์ในการท่องเทีย่วต่างประเทศ เพื่อเป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจส าหรบันกัท่องเทีย่วทีย่งั

ไมเ่คยมปีระเทศการท่องเทีย่วในแต่ละประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณำนุกรม 

กฤช เตชะประเสรฐิ,2556  พฤติกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มชายรกัชาย(เกย)์ ท่ีอาศยัใน เขต

จงัหวดัขอนแก่น 

เกศมณ ีเหลอืงฐติกิาญจนา,2559 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศ

 ไต้หวนัของนักท่องเท่ียวชาวไทย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ธฤตมิา อญัญะพรสุขม,2559 ปัจจยัและกระบวนการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว

 ประเทศไทยของนักท่องเท่ียววยัสงูอายชุาวยโุรป มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ปวณีา ทววีงศโ์อฬาร,2552 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวใน

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มหาวทิยาลยักรงุเทพ  

พงศส์ริ ิวธิวิรวรี,์2559 ปัจจยัในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาว

 ไทยกรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่ม

 สแกนดิเนเวีย มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 

หทยัรตัน์ ทบัเคลยีว,2557 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศสิงคโปรข์อง

 นักท่องเท่ียวชาวไทย  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

อูโก ้จเูนียร ์ซาลาโมเน,2017 ปัจจยัท่ีส่งผลให้นักท่องเท่ียวชาวไทย ตดัสินใจซ้ือแพคเกจ การ

เดินทางไปเท่ียวประเทศอิตาลี มหาวทิยาลยันานาชาตแิสมตป์ฟอรด์ 

องัสุมาลนิ ประสพพนัธ,์2557 ปัจจยัแรงจงูใจในการเลือกใช้บริการท่องเท่ียวต่างประเทศ  

 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

www. Bitbangkok.com เทรนดก์ำรท่องเท่ียวปี 2562 

https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=8b8c3ccd-1fe1-4a02-8913-811f2379da19   

 

แบบสอบถำมพฤติกรรมกำรเดินทำงท่องเท่ียวของคนไทย 

https://tourismatbuu.wordpress.com ควำมหมำยของกำรท่องเท่ียว 

 

https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=8b8c3ccd-1fe1-4a02-8913-811f2379da19
https://tourismatbuu.wordpress.com/


 

 

 


