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บทคัดย�อ

ก  ารศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ความสัมพันธระหวางปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและกระบวนการ

ตัดสินใจมาทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ (2) ความสัมพันธระหวางศักยภาพของแหลงทองเที่ยว

เมืองรองและกระบวนการตัดสินใจมาทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ (3) อิทธิพลของปจจัย

สภาพแวดลอมภายนอกและศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเมืองรองท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจมาทองเท่ียวเมืองรองของ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางท่ีเปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ที่เดินทาง

มาทองเท่ียวเมืองรอง จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและกระบวนการตัดสินใจ

มาทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความสัมพันธเชิงบวกตอกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ศักยภาพของ

แหลงทองเท่ียวเมืองรองและกระบวนการตัดสินใจทองเท่ียวเมืองรองของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ มีความสัมพันธเชิงบวก

ตอกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน และพบวาปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเมืองรอง

มีผลตอกระบวนการตัดสินใจมาทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

คําสําคัญ : ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ศักยภาพ เมืองรอง การตัดสินใจ นักทองเที่ยวชาวตางชาติ

บ ท ค ว า ม วิ จั ย

ป�จจัยสภาพแวดล�อมภายนอกและศักยภาพ
ของแหล�งท�องเที่ยวเมืองรองของไทยที่มีผลต�อการตัดสินใจ

ท�องเที่ยวเมืองรองของนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ

วันที่ไดรับตนฉบับบทความ : 4 กุมภาพันธ 2562

วันที่แกไขปรับปรุงบทความ : 16 พฤษภาคม 2562

วันที่ตอบรับตีพิมพบทความ : 22 พฤษภาคม 2562
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ABSTRACT

The objectives of this study were (1) to study the relationship between external environment 

factors and decision making process towards travelling to local tourist sites in Thailand by 

foreign tourists. (2) to study the relationship between tourism potential of local tourist attractions 

and decision making process towards travelling to local tourist sites in Thailand by foreign tourists. 

(3) to study the influences of external environment factors and tourism potential of local tourist 

attractions to the effectiveness of decision making process towards travelling to local tourist sites in 

Thailand by foreign tourists. The sample size of 400 respondents is completed. The result of the study 

showed that external environment factors and decision making process are positively correlated to 

each other and statistically significant. Tourism potential of local tourist attractions and decision making 

process are positively correlated to each other and statistically significant. And the findings showed 

that external environment factors and tourism potential of local tourist attractions influencing decision 

making process statistically significant.
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ป�ที่ 42 ฉบับที่ 162 เมษายน - มิถุนายน 2562

1. บทนํา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือวาเปนอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก รวมถึงประเทศไทยดวย 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย เปนธุรกิจบริการที่สรางรายไดนําเขาเงินตราตางประเทศอยู ในระดับสูง มีอัตรา

การเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และชวยกระตุ นใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การนําเอาทรัพยากรของทองถิ่นมาใช

ใหเกิดประโยชน ทําใหเกิดการสรางอาชีพและกระจายรายไดใหกับคนในทองถิ่นนั้น ๆ

เมืองรองถือเปนเมืองที่มีเอกลักษณประจําถิ่น มีประเพณี แหลงทองเที่ยว และวัฒนธรรมท่ีงดงามตามสถานท่ีนั้น ๆ  

มีทั้งหมด 55 จังหวัด ซึ่งมีความแตกตางกันของแตละทองถิ่น แหลงทองเที่ยวตาง ๆ  เหลานี้ เปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย 

และชาวตางชาติใหเดินทางเขามาทองเท่ียว แตยังไมเปนที่นิยมมากนัก เห็นไดจากสถิติจํานวนนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ

ชาวตางชาติ ที่เดินทางมาทองเที่ยวเมืองรองในป พ.ศ. 2559 นักทองเที่ยวในเมืองหลักมีจํานวน 152,462,214 คน และ

นักทองเที่ยวเมืองรองมีจํานวน 64,151,818 คน (Department of Tourism, 2017) คิดสัดสวน เมืองหลักตอเมืองรอง

เปน 70:30 ซึ่งมีหลายปจจัยที่ทําใหนักทองเท่ียวยังไมตัดสินใจเดินทางไปทองเท่ียวยังเมืองรอง ปจจัยเหลานั้นอาจไดแก

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม และดานเทคโนโลยี 

และอีกปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของกับสถานที่โดยตรงคือ ศักยภาพของแหลงทองเที่ยว ซึ่งประกอบดวย ดานพื้นที่ ดานการจัดการ 

ดานกิจกรรมและกระบวนการ รวมท้ังดานการมีสวนรวมของเมืองรองตาง ๆ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติในป พ.ศ. 2557 มีจํานวนลดลงรอยละ 6.54 จากปกอน และเปนการลดลงคร้ังแรก

ในรอบ 4 ป เนื่องจาก (1) การชุมนุมทางการเมืองท่ียืดเย้ือ ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2556 จนกระท่ังมีการประกาศพระราชกําหนด

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน การประกาศกฎอัยการศึก และการเปล่ียนแปลงทางการเมือง (2) เศรษฐกิจรัสเซีย 

ญี่ปุน และกลุมประเทศยุโรปที่ออนแอ และการออนคาของสกุลเงินกลุมดังกลาว ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมาไทยนอยลง และ

(3) การเพิ่มความเขมงวดของมาตรการหามรถโดยสารที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสงขลา 

สงผลใหนักทองเที่ยวมาเลเซีย ซึ่งเปนตลาดหลักอันดับที่ 2 ของไทย เดินทางมาทองเที่ยวนอยลง จากมาตรการยกเวน

คาธรรมเนียมวีซานักทองเที่ยวจีน และไตหวันเปนเวลา 3 เดือน (9 สิงหาคม – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) มีการฟนตัว

ของนักทองเที่ยวชาวจีน ซึ่งชวยชดเชยการชะลอตัวของนักทองเที่ยวในกลุมอ่ืน ๆ  ทําใหภาพรวมการทองเที่ยวของไทยปรับตัว

ดีขึ้น ในชวงครึ่งหลังของป พ.ศ. 2557 (Bank of Thailand, 2017) หลังจากนี้จนถึงป พ.ศ. 2560 จํานวนนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง

ประเทศไทยมีโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคมคอนขางดี โดยเฉพาะในเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ แตการเชื่อมโยง

ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ระหวางแหลงทองเที่ยวและเสนทางในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวรอง ประเทศไทยยังคงมี

ภาพลักษณทั้งในดานบวกและดานลบ โดยในดานบวก ไดแก ความมีนํ้าใจของผูคน อัธยาศัยไมตรีของคนทองถิ่น การเปน

แหลงทองเที่ยวที่คุ มคาเงิน และการสรางประสบการณที่ดี ดวยความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว แตยังมีภาพลักษณ

ในดานลบ ไดแก ปญหาดานความปลอดภัย อาชญากรรม การหลอกลวงในรูปแบบตาง ๆ  ปญหาจากความเส่ือมโทรมของ

แหลงทองเท่ียว สถานการณดังกลาวสงผลตอภาพลักษณและความเช่ือมั่นของนักทองเท่ียว จึงอาจเปนเหตุใหนักทองเท่ียว

เปล่ียนจุดหมายไปยังแหลงทองเท่ียวอ่ืน แตแหลงทองเท่ียวของไทยก็ยังมีสถานท่ีทองเท่ียวหลายประเภทใหนักทองเท่ียวไดเลือก

และตัดสินใจทองเที่ยว

จากเหตุผลดังกลาว แสดงใหเห็นถึงเหตุสําคัญที่ทําใหผู วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

ที่ตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวที่เมืองรองของไทย ซึ่งพิจารณาไดจากจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยว

ในประเทศไทยลดลง ในป พ.ศ. 2557 เนื่องดวยสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และปญหาอื่น ๆ  ของประเทศ และมีจํานวน
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ป�จจัยสภาพแวดล�อมภายนอกและศักยภาพของแหล�งท�องเท่ียวเมืองรองของไทย
ที่มีผลต�อการตัดสินใจท�องเที่ยวเมืองรองของนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติเพ่ิมข้ึนหลังจากป พ.ศ. 2558 ดังนั้นเพ่ือเปนการเสริมสรางศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเมืองรอง

ที่จะสามารถรองรับนักทองเท่ียวจํานวนมากได จะตองทราบถึงความตองการของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ หรือปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวเมืองรองของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทาง

ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเที่ยว เพื่อใหตรงกับความตองการของนักทองเที่ยวเหลานั้น

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง

2.1 ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ

ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Making: DM) ของ Kotler and Keller (2012, p. 188) เปนลําดับขั้นตอน

ในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นท่ีหนึ่ง การรับรูถึงความตองการ (Need Arousal: 

DM_NA) หรือการรับรูถึงปญหา (Problem Recognition) คือ สภาพที่เขารูสึกวาดีตอตนเอง และเปนสภาพที่ปรารถนากับ

สภาพที่เปนอยูจริงของสิ่งตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งปญหาของผูบริโภคอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุดังตอไปนี้ เชน สิ่งของ

ที่ใชอยูเดิมหมดไป การเปลี่ยนแปลงสวนบุคคล การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ฯลฯ ขั้นที่สอง การคนหาขอมูล

(Search for Information: DM_SI) เมื่อเกิดปญหา ผูบริโภคจึงตองหาหนทางแกไข การซื้อผลิตภัณฑอันเน่ืองมาจาก

การกระตุ นตาง  ๆ  แลวผู บริโภคจะหาขอมูลในตัวผลิตภัณฑนั้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นนักการตลาดจึงตอง

ใหความสนใจเกี่ยวกับแหลงขอมูลที่ผูบริโภคจะเขาไปแสวงหา ซึ่งประกอบดวย 5 แหลงหลักคือ แหลงบุคคล แหลงการคา 

แหลงชุมชน แหลงประสบการณ และแหลงทดลอง ขั้นที่สาม การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative: 

DM_EA) ผูบริโภคจะนําขอมูลที่ไดรวบรวมไวมาจัดเปนหมวดหมู และวิเคราะห ขั้นที่สี่ การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision: 

DM_PD) การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่ง หลังจากมีการประเมินผลทางเลือกในขั้นที่สาม จะชวยใหผู บริโภค

กําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่ผูบริโภคชอบมากท่ีสุด การตัดสินใจซื้อจึงเกิดขึ้น หลังจากประเมินทางเลือกแลว

เกิดความต้ังใจซ้ือ และเกิดการตัดสินใจซื้อ และขั้นสุดทาย พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior: DM_PB) 

หลังจากมีการซื้อแลว ผูบริโภคจะไดรับประสบการณในการบริโภค เกี่ยวกับความพอใจหรือไมพึงพอใจในผลิตภัณฑ หาก

เกิดความพึงพอใจก็จะทําใหเกิดการซ้ือซํ้าและการบอกตอ หากไมไดรับความพอใจก็อาจจะหันไปสนใจผลิตภัณฑยี่หออื่นแทน

2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับป�จจัยสภาพแวดล�อมภายนอก

สภาพแวดลอมภายนอก เปนส่ิงที่มีความสัมพันธและสงผลตอการตัดสินใจ การตัดสินใจของนักทองเท่ียวจะเก่ียวของ

กับปจจัยในระดับมหภาค ซึ่งการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม

ภายนอก (PEST Analysis: PA) โดย Johnson and Scholes’s diary (as sited in Koumparoulis, 2013) กลาววา 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมระดับมหภาคขององคกร เปนส่ิงที่สําคัญในการกําหนดปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอหลายตัวแปร 

ซึ่งอาจสงผลตอระดับอุปสงค อุปทาน และคาใชจายขององคกร ดังนี้

1) ดานการเมือง (Political: PA_P) การเมืองและนโยบายของรัฐบาล ไดรับอิทธิพลมาจากภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งเปน

อิทธิพลสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของรัฐบาล จะสงผลกระทบตอองคกรทั้งทางตรงและทางออม เนื่องจากมีทั้งโอกาสและ

อุปสรรค

2) ดานเศรษฐกิจ (Economic: PA_E) ภาวะเศรษฐกิจสงผลตอความงายและความยากลําบากของการประสบ

ความสําเร็จ และการไดรับผลกําไรตลอดเวลา เพราะจะสงผลทั้งความเพียงพอของตนทุน และความตองการ
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3) ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social-Cultural : PA_S) สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมที่แคบลง ทําให

มีความตองการและรสนิยมท่ีแตกตางกันไปตามแฟช่ันและรายไดที่มี และการเปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป ทําใหเกิดโอกาสและ

อุปสรรคอื่น ๆ  ไดอีก

4) ดานเทคโนโลยี (Technological : PA_T) เทคโนโลยีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากวรรณกรรมตาง ๆ

เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ เปนสวนหน่ึงขององคกรและอุตสาหกรรมของรูปแบบท่ีใชในการสรางความไดเปรียบในการ

แขงขัน การคนพบนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สามารถสรางอุตสาหกรรมใหม ๆ  ซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอผลิตภัณฑขององคกร

ที่มีอยู แลว หรือบริการที่มีอยู มากเกินไป เทคโนโลยีใหมอาจใหขอมูลที่เปนประโยชน ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตและ

อุตสาหกรรมการบริการ แตในทางกลับกัน การซื้อจะตองใชการจัดหาเงินทุนและการฝกอบรมพนักงานกอน ถึงจะสามารถ

ใชงานได

Siribucha (2015) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจมาทองเที่ยวประเทศไทย กรณีเปรียบเทียบ

นักทองเท่ียวกลุมประเทศประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก โดยผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวกลุมประเทศประชาคม

อาเซียนและเอเชียตะวันออก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยว

ประเทศไทย ในระดับปานกลางและมาก และปจจัยภายนอกน้ียังมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทย

อีกดวย จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยสามารถสรางเปนสมมติฐานการวิจัยไดดังตอไปนี้

สมมติฐานท่ี 1: ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจมาทองเท่ียวเมืองรองของ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับศักยภาพของแหล�งท�องเท่ียว

ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวคือ ความพรอมของแหลงทองเที่ยวท่ีเอื้ออํานวยตอการพัฒนา การปรับปรุง หรือการ

ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง รวมถึงความนาสนใจของทองถิ่นนั้น วามีเพียงพอที่จะดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหตัดสินใจเดินทาง

ไปยังแหลงทองเท่ียวนั้นหรือไม Klindeeplee’s diary (as sited in Srirathu, 2008) สรุปการพิจารณาศักยภาพของ

แหลงทองเที่ยว (Tourism Potential: TP) ประกอบดวยหลักเกณฑที่ครอบคลุมองคประกอบการทองเที่ยวทั้ง 4 ดาน ดังน้ี

1) เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวท่ีครอบคลุมองคประกอบดานพ้ืนที่ (Area: TP_AR) คือ การดึงดูด

นักทองเที่ยวดวยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะ หรือมีความเปนเอกลักษณ ประวัติศาสตรโบราณ วัตถุสถาน

ที่มีความเก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรม ประเพณีในทองถิ่น รวมทั้ง ตองมีปจจัยอื่น ที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในพื้นที่ 

ไดแก ลักษณะภูมิทัศน ความยากงายในการเขาถึง เชน สภาพของเสนทาง ฤดูกาล ระยะทางจากจุดศูนยกลางการทองเที่ยว

ในพื้นที่ เปนตน

2) เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวที่ครอบคลุมองคประกอบดานการจัดการ (Management: TP_MG) 

คือ ความปลอดภัยในการทองเท่ียวในพ้ืนที่ และบริเวณใกลเคียง การจัดการส่ิงอํานวยความสะดวกในการเขาถึง เชน

ถนน ไฟฟา แหลงนํ้า การจัดการควบคุมนักทองเที่ยวในพื้นที่ทองเที่ยว ไมใหเกินขีดความสามารถในการรองรับ (Over

Carrying Capacity) การจัดการควบคุมกิจการทองเที่ยวในพื้นที่

3) เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวที่ครอบคลุมองคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ (Activities 

and Process: TP_AP) คือ การพิจารณาถึงความหลากหลายของกิจกรรมทองเท่ียวในพ้ืนที่ โอกาสในการสรางจิตสํานึก

และการใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
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ป�จจัยสภาพแวดล�อมภายนอกและศักยภาพของแหล�งท�องเท่ียวเมืองรองของไทย
ที่มีผลต�อการตัดสินใจท�องเที่ยวเมืองรองของนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติ

4) เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวที่ครอบคลุมองคประกอบดานการมีสวนรวม (Participation: TP_PT) 

คือ การพิจารณาวา องคกรทองถิ่น มีสวนรวมในการควบคุมดูแลแหลงทองเท่ียวในรูปแบบใดบาง และประชาชนในทองถ่ิน

มีความพอใจหรือสนใจท่ีจะใหแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นของตนไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวหรือไม

วรพรรณ สงัดศรี (2558) ไดศึกษา แรงจูงใจของนักทองเที่ยวที่สงผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชน

บานหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี โดยผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจภายนอก ดานสิ่งดึงดูดใจ ซึ่งเปนองคประกอบการทองเที่ยว

ที่อยูในดานพื้นที่ ของศักยภาพของแหลงทองเที่ยว มีความสัมพันธในระดับสูงตอการตัดสินใจทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชน

บานหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี และแรงจูงใจภายนอก ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดานคมนาคม ซึ่งเปนองคประกอบ

การทองเท่ียวท่ีอยูในดานการจัดการของศักยภาพของแหลงทองเท่ียว มีความสัมพันธในระดับปานกลางตอการตัดสินใจ

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนบานหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้นศักยภาพของแหลงทองเที่ยวจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควร

ใหความสนใจและไดรับการพัฒนาสงเสริม เพื่อที่จะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึนได จากการ

ทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยสามารถสรางเปนสมมติฐานการวิจัยได ดังตอไปนี้

สมมติฐานที่ 2: ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเมืองรองมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจมาทองเที่ยวเมืองรอง

ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

สมมติฐานที่ 3: ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเมืองรองมีอิทธิพลตอกระบวนการ

ตัดสินใจมาทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

3. วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม โดยการ

เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางโดยตรง เพื่อยืนยันสมมติฐานการตัดสินใจทองเท่ียวเมืองรองของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ที่เดินทาง

เขามาทองเที่ยวในเมืองรองของประเทศไทย โดยไดกําหนดกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล รายละเอียดดังนี้

3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักทองเท่ียวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเท่ียวเมืองรอง ในเดือนกรกฎาคม

ถึงเดือน ธันวาคม ป พ.ศ. 2560 จากกระทรววงการทองเที่ยวและกีฬา (ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561) พบวา มีจํานวน 

41,147,332 คน จากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีคํานวณกลุมตัวอยางตามสูตรของ Yamane’s Diary (as sited 

in Kijpreedaborisut, 1997, p. 70) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง 400 คน ผูวิจัยใช

การสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน โดยการแบงประเทศไทยออกเปนกลุมยอย โดยแบงเปนภาค ได 5 ภาค 

จากนั้นการสุมจังหวัดท่ีเปนเมืองรองของแตละภาค โดยใชวิธีสุ มกลุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling)

โดยวิธีจับฉลาก (Lottery) ภาคละ 1 จังหวัด ไดดังนี้ ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดสุโขทัย ภาคอีสาน ไดแก จังหวัดอุดรธานี 

ภาคกลาง ไดแก จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดตราด และภาคใต ไดแก จังหวัดตรัง โดยกําหนด

จํานวนตัวอยางจังหวัดละ 80 ตัวอยาง จากนั้น ทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จนไดกลุมตัวอยาง

ครบตามจํานวนที่กําหนดไวขางตน
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3.2 การเก็บรวบรวมข�อมูลและการวิเคราะห�ข�อมูล

ผูวิจัยรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งถูกประยุกตมาจากการศึกษาที่เกี่ยวของในอดีต (Sonprasom, 

2014; Siribucha, 2015; Tiapaiboon, 2014; Kantaputra, 2011) โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผูวิจัยเริ่มดําเนิน

การแจกแบบสอบถามแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติในจังหวัดตาง ๆ  ที่ไดกําหนดไว

แบบสอบถามไดนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 4 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง ความถูกตอง และความครอบคลุม

ของเนื้อหาของงานวิจัย ผูวิจัยไดมีการแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ พรอมทั้งนําเสนอ

ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง เพื่อจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ การวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม

ใชวิธีการวิเคราะหดวยคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค มีคาความเช่ือม่ันทั้งฉบับ เทากับ 0.908 ซึ่งคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา

ของครอนบาคของแตละตัวแปรมีไดดังนี้ ตัวแปรปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก มีคาเทากับ 0.751 ตัวแปรศักยภาพของ

แหลงทองเท่ียวเมืองรอง มีคาเทากับ 0.904 และตัวแปรการตัดสินใจทองเท่ียวเมืองรองของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ มีคา

เทากับ 0.839

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูลและการนําสถิติที่เกี่ยวของมาใช ดังนี้

1. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกกับกระบวนการตัดสินใจทองเที่ยว

เมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเมืองรองกับกระบวนการตัดสินใจทองเที่ยวเมืองรอง

ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยใชวิธีการหาคาสหสัมพันธ (Correlation) เพ่ือหาความสัมพันธเชิงเสนตรงที่เปนไปไดสูงสุด 

และใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) เปนคาที่วัดความสัมพันธ

2. วิเคราะหอิทธิพลของปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเมืองรอง ที่มีตอปจจัย

การตัดสินใจทองเท่ียวเมืองรองของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ โดยใชวิธีทดสอบการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise) ที่ระดับความเช่ือมั่น (Confidence Interval) รอยละ 95

4. ผลการศึกษา
จากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ฉบับ ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณจากจํานวนตัวแปร

ทํานายที่ใชและคา R2 ของโมเดล โดยหลังจากรวบรวมขอมูลและใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบวา โมลเดลที่ใช

มีตัวแปรอิสระจํานวน 4 ตัวแปร และมีคา R2 เทากับ 0.342

จากขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 55.5) 

มีอายุระหวาง 26–30 ป (รอยละ 18.8) การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 41) มีสถานภาพโสด (รอยละ 48.5) อาชีพ

พนักงานเอกชน (รอยละ 39) มีรายไดมากกวา 4,001 ยูโร (รอยละ 36.3) มาจากประเทศสหราชอาณาจักร (รอยละ 26.8) 

และชอบแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ (รอยละ 35.75) ผลการศึกษาที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง สามารถนําเสนอตามสมมติฐาน 

ดังนี้
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ป�จจัยสภาพแวดล�อมภายนอกและศักยภาพของแหล�งท�องเท่ียวเมืองรองของไทย
ที่มีผลต�อการตัดสินใจท�องเที่ยวเมืองรองของนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติ

สมมติฐานท่ี 1: ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจมาทองเท่ียวเมืองรองของ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ

สมมติฐานที่ 2: ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเมืองรองมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจมาทองเที่ยวเมืองรอง

ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

ตารางที่ 1: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร

ตัวแปร ค�าเฉล่ีย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

PA ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 3.824 0.481

PA_P ดานการเมือง 3.264 0.990

PA_E ดานเศรษฐกิจ 3.294 0.796

PA_S ดานสังคมและวัฒนธรรม 4.309 0.495

PA_T ดานเทคโนโลยี 4.442 0.564

TP ศักยภาพของแหลงทองเที่ยว 3.970 0.550

TP_AR ดานพื้นท่ี 3.881 0.705

TP_MG ดานการจัดการ 3.854 0.681

TP_AP ดานกิจกรรมและกระบวนการ 3.988 0.710

TP_PT ดานการมีสวนรวม 4.218 0.596

DM กระบวนการตัดสินใจ 3.908 0.541

DM_NA การรับรูถึงความตองการ 4.196 0.660

DM_SI การคนหาขอมูล 3.741 0.726

DM_EA การประเมินผลทางเลือก 3.484 1.127

DM_PD การตัดสินใจซ้ือ 3.527 0.846

DM_PB พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 4.593 0.545

หมายเหตุ : ระดับนอยที่สุด = 1.00–1.80; ระดับนอย = 1.81–2.60; ระดับปานกลาง = 2.61–3.40; ระดับมาก = 3.41–4.20; 

ระดับมากท่ีสุด = 4.21–5.00
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ตารางที่ 2: การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเมืองรอง

กับกระบวนการตัดสินใจทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

DM PA_P PA_E PA_S PA_T TP_AR TP_MG TP_AP TP_PT VIF

DM 1 .388** .393** .343** .175** .391** .445** .462** .431**

PA_P 1 .397** .292** .210** .440** .420** .345** .322** 1.474

PA_E 1 .230** .187** .252** .239** .268** .314** 1.253

PA_S 1 .230** .556** .461** .446** .534** 1.704

PA_T 1 .306** .141** .266** .264** 1.158

TP_AR 1 .505** .515** .474** 1.899

TP_MG 1 .548** .555** 1.824

TP_AP 1 .651** 2.029

TP_PT         1 2.167

หมายเหตุ : N = 400; ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01; * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเมืองรอง

และกระบวนการตัดสินใจทองเท่ียวเมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ตามตารางที่ 1 มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.527–4.593 

ซึ่งเปนคาระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐานการทดสอบอิทธิพลของปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (PA) กับกระบวนการ

ตัดสินใจมาทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ (DM) โดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผูวิจัยมีการทดสอบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังหมดที่ใชในการศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 2 โดยใชเมทริกซความสัมพันธระหวางตัวแปรและ

คาขยายตัวของความแปรปรวน (Variance Inflation Factor: VIF) พบวา คาสัมบูรณของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ

ตัวแปรท้ังหมด มีคาอยูระหวาง 0.141 ถึง 0.651 ซึ่งมีคานอยกวา 0.90 นอกจากน้ัน พบวา คา VIF มีคาอยูระหวาง 1.158 

ถึง 2.167 ซึ่งมีคานอยกวา 10 จะเห็นไดวาผลลัพธที่ไดจากการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรขางตนมีคาไมสูงเกินปกติ 

(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) จึงเปนเคร่ืองยืนยันไดวาการศึกษาคร้ังนี้ จะไมเกิดปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ

และสามารถใชการทดสอบความสัมพันธโดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณได

สมมติฐานที่ 3: ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเมืองรองมีอิทธิพลตอกระบวนการ

ตัดสินใจมาทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
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ป�จจัยสภาพแวดล�อมภายนอกและศักยภาพของแหล�งท�องเท่ียวเมืองรองของไทย
ที่มีผลต�อการตัดสินใจท�องเที่ยวเมืองรองของนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติ

ตารางที่ 3: การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวาง ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและศักยภาพของ

แหลงทองเที่ยวเมืองรองท่ีมีตอกระบวนการตัดสินใจทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

ตัวแปร β t(Sig.)

(Constant) 1.805 11.823(0.000**)

ดานการเมือง (PA_P) 0.127 2.657(0.008**)

ดานเศรษฐกิจ (PA_E) 0.228 5.062(0.000**)

ดานการจัดการ (TP_MG) 0.201 3.942(0.000**)

ดานกิจกรรมและกระบวนการ (TP_AP) 0.247 4.971(0.000**)

R2 0.342

Adjusted R2 0.336

F-value 7.057(0.008**)

หมายเหตุ : ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ตารางท่ี 3 แสดงถึงตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีสามารถใชในการทดสอบสมการเชิงเสนตรงได เนื่องจากมีคา F 

เทากับ 7.057 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ผลการทดสอบอิทธิพลของปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและศักยภาพของ

แหลงทองเท่ียวเมืองรองตอกระบวนการตัดสินใจทองเท่ียวเมืองรองของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ โดยใชวิธีการวิเคราะห

การถดถอยพหุคูณ ไดดังนี้ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ และศักยภาพ

ของแหลงทองเที่ยวเมืองรอง ดานการจัดการ ดานกิจกรรมและกระบวนการ มีอิทธิพลเชิงบวกกับกระบวนการตัดสินใจ

มาทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 ทั้งนี้ 

จากการวิเคราะหความสามารถในการพยากรณตัวแปรตาม จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ พบวา 

ความสามารถในการพยากรณ เทากับ รอยละ 33.60 และมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ 0.441

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา (1) ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและกระบวนการ

ตัดสินใจที่มาทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ (2) ความสัมพันธระหวาง ศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเมืองรอง 

และกระบวนการตัดสินใจที่มาทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ (3) อิทธิพลของปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก

และศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเมืองรองที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจมาทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

ในการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกกับกระบวนการตัดสินใจมาทองเที่ยวเมืองรองของ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวา ปจจัยภสภาพแวดลอมภายนอกมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจมาทองเที่ยวเมืองรอง

ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธปานกลางและต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 การทดสอบความสัมพันธระหวาง ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเมืองรองกับกระบวนการตัดสินใจมาทองเท่ียว
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เมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวา ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเมืองรองมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจ

มาทองเท่ียวเมืองรองของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธปานกลางและต่ํา

เชนกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และการทดสอบอิทธิพลของปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและศักยภาพ

ของแหลงทองเที่ยวเมืองรอง ที่มีตอกระบวนการตัดสินใจมาทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวา ปจจัย

สภาพแวดลอมภายนอกและศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเมืองรอง มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจทองเท่ียวเมืองรองของ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากผลการศึกษาความสัมพันธ พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งไดแก ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ

ดานสังคมและวัฒนธรรม มีความสัมพันธในระดับปานกลาง ตอกระบวนการตัดสินใจทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ และดานเทคโนโลยี มีความสัมพันธในระดับตํ่า ตอกระบวนการตัดสินใจทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ สอดคลองกับงานวิจัยในการศึกษาของ Siribucha (2015) ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ

มาทองเท่ียวประเทศไทย กรณีเปรียบเทียบนักทองเท่ียวกลุมประเทศประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก ผลการศึกษา

พบวา นักทองเที่ยวกลุมประเทศประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ

ทองเท่ียวในประเทศไทย เปนรายดานพบวา มีปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในระดับมาก 2 ดาน ไดแก ดานการเมือง

ดานเทคโนโลยี ระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม สําหรับการวิเคราะหปจจัย

สภาพแวดลอมภายนอกของการทองเที่ยว เปนการวิเคราะหขอมูลบนพ้ืนฐานของปจจัยทางดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ

ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเทคโนโลยี ซึ่งปจจัยทางดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ทั้ง 3 ดานนี้ 

คอนขางสงผลตอการเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ดานการเมือง เปนปจจัยสภาพแวดลอม

ภายนอกที่คอนขางมีผลกระทบตอความสงบของประเทศไทย ในสวนของดานเศรษฐกิจและดานสังคม ก็เปนตัวผลักดันการ

ทองเท่ียว ซึ่งหนวยงานของรัฐ และประชาชนก็ตองชวยกันในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียว

เพื่อใหเกิดความมั่นใจ ปลอดภัย และความสะดวกสบายในการเดินทางเขามาทองเที่ยว เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ และเพื่อใหพวกเขากลับมาทองเที่ยวอีกครั้ง

ผลการศึกษาพบวา ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเมืองรอง ซึ่งไดแก ดานพ้ืนท่ี ดานการจัดการ ดานกิจกรรมและ

กระบวนการ ดานการมีสวนรวม มีความสัมพันธในระดับปานกลาง ตอกระบวนการตัดสินใจทองเที่ยวเมืองรองของ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ สอดคลองกับงานวิจัยของ Sangadsri (2015) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจของนักทองเที่ยวที่สงผล

ตอการตัดสินใจทองเท่ียวทางวัฒนธรรมในชุมชนบานหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจภายนอก

ดานส่ิงดึงดูดใจ ซึ่งเปนองคประกอบการทองเท่ียวท่ีอยู ในดานพ้ืนที่ของศักยภาพของแหลงทองเท่ียว มีความสัมพันธ

ในระดับสูงตอการตัดสินใจทองเท่ียวทางวัฒนธรรมในชุมชนบานหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี และแรงจูงใจภายนอก

ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและดานคมนาคมซ่ึงเปนองคประกอบการทองเท่ียวท่ีอยู ในดานการจัดการของศักยภาพของ

แหลงทองเท่ียว มีความสัมพันธในระดับปานกลาง ตอการตัดสินใจทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ในชุมชนบานหนองขาว จังหวัด

กาญจนบุรี ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวในทุกดานมีความสัมพันธกับการตัดสินใจทั้งสิ้น ดังนั้นหากมีการจัดการพื้นที่ 

จัดกิจกรรมท่ีนาสนใจ และมีการใหนักทองเที่ยวเขาถึงวิถีชาวบานดวยการมีสวนรวมของชาวบานมากขึ้น ก็จะเปนการดึงดูด

นักทองเท่ียวใหเขามาทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนได ตองปรับปรุงและพัฒนาอีกหลายแหง การจัดการส่ิงอํานวยความสะดวก

ในการเขาถึง เชน ถนน ไฟฟา แหลงนํ้า การจัดการควบคุมนักทองเที่ยวในพื้นที่ทองเท่ียวไมใหเกินขีดความสามารถ

ในการรองรับ ก็เปนหนาที่ของทางภาครัฐและเอกชนท่ีตองชวยกันพัฒนา เพื่อใหสามารถรองรับนักทองเท่ียวท่ีจะเพ่ิมขึ้น

ในอนาคตได
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ป�จจัยสภาพแวดล�อมภายนอกและศักยภาพของแหล�งท�องเท่ียวเมืองรองของไทย
ที่มีผลต�อการตัดสินใจท�องเที่ยวเมืองรองของนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติ

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ และศักยภาพของแหลงทองเท่ียว

เมืองรอง ดานการจัดการ ดานกิจกรรมและกระบวนการ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจมาทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ ซึ่งสอดคลองกับ Siribucha (2015) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจมาทองเที่ยวประเทศไทย 

กรณีเปรียบเทียบนักทองเที่ยวกลุมประเทศประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสภาพแวดลอม

ภายนอก ดานเทคโนโลยี มีผลตอกระบวนการตัดสินใจมาทองเที่ยวประเทศไทยของนักทองเที่ยวกลุมประเทศประชาคมอาเซียน 

และปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ดานเศรษฐกิจและดานเทคโนโลยี มีผลตอกระบวนการตัดสินใจมาทองเที่ยวประเทศไทย 

ของนักทองเที่ยวกลุมเอเชียตะวันออก ซึ่งจะเห็นไดวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวชาวตางชาติเหมือนกันคือ ปจจัย

สภาพแวดลอมภายนอก ดานเศรษฐกิจ เนื่องดวยอาจจะมีตัวแปรทางเศรษฐกิจบางตัวที่ทําใหสงผลตอการตัดสินใจของ

นักทองเที่ยว เชน อัตราเงินเฟอ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนตน ตัวแปรเหลานี้อาจทําใหนักทองเที่ยวไมกลาตัดสินใจ

เดินทางออกไปทองเที่ยวยังตางประเทศ แตหากเศรษฐกิจดี ก็จะสงผลใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวมากขึ้น

ในการศึกษาของ Dabpet (2013) ไดศึกษา การเลือกสถานที่ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวครั้งแรกและนักทองเที่ยวซํ้า

ผลการศึกษาพบวา องคประกอบการทองเที่ยวท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกจังหวัดพิษณุโลกเปนสถานท่ีทองเท่ียวของ

นักทองเที่ยวครั้งแรกและนักทองเที่ยวซํ้า 3 อันดับแรกที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกจังหวัดพิษณุโลกเปนสถานท่ีทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวครั้งแรกคือ ดานการคมนาคม ดานทรัพยากรการทองเที่ยว และดานบุคลากรการทองเที่ยว สําหรับนักทองเที่ยว

ซํ้า พบวาองคประกอบการทองเที่ยว 3 อันดับแรก ไดแก ดานการคมนาคม ดานทรัพยากรการทองเที่ยว และ

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งดานการคมนาคมและดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในดานการจัดการของศักยภาพของ

แหลงทองเที่ยว ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญ ในการปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเดินทางทองเที่ยว

อยางสะดวกและปลอดภัยมากข้ึน ซึ่งจะชวยใหนักทองเท่ียวม่ันใจในความปลอดภัยและหันมาทองเท่ียวมากข้ึน ในการศึกษา

ของ Songsoonthornwong, Trakansiriwanich, Rattanalapho (2017) ศึกษาเก่ียวกับ การสงเสริมตลาดการทองเที่ยว

เชิงนิเวศในประเทศไทย เม่ือพิจารณาในมิติความพึงพอใจ พบวา ปจจัยดานพ้ืนที่ และดานการจัดการที่รับผิดชอบตอสังคม 

เปนปจจัยหลักที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ซึ่งจะเห็นไดวาตัวแปรท่ีเหมือนกัน

ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติคือ ศักยภาพของแหลงทองเที่ยว

ดานการจัดการ ดังนั้นการจัดการส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ในการเขาถึงพื้นที่ของแหลงทองเท่ียว เชน ถนน ไฟฟา เปนตน 

จะชวยใหนักทองเที่ยวรูสึกสะดวกสบายมากข้ึน และอาจทําใหนักทองเที่ยวกลับมาเที่ยวซํ้า

6. ข�อเสนอแนะ

6.1 ข�อเสนอแนะเชิงวิชาการ

การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะบางตัวแปรเทานั้น ดังนั้นควรศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเดินทาง

มาทองเที่ยวเมืองรองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยใชตัวแปรอื่น ๆ  ที่คาดวาจะเปนปจจัยสําคัญเพิ่มเติม เชน ลักษณะ

พฤติกรรมการทองเที่ยว ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P เปนตน เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและเปนประโยชนมากที่สุด

6.2 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. ในดานปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ โดยจะเห็นไดวา นักทองเท่ียวสวนใหญประกอบอาชีพ

พนักงานเอกชน และมีรายไดสวนใหญมากกวา 4,001 ยูโร ซึ่งกลุมนักทองเที่ยวเหลานี้มีความสามารถในการจับจายใชสอยสูง 

ดังนั้นภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจะหานโยบายและการประชาสัมพันธ เพื่อดึงดูดหรือกระตุ นใหนักทองเที่ยว
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ป�ที่ 42 ฉบับที่ 162 เมษายน - มิถุนายน 2562

เดินทางมาทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่เหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ

ในการมาทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

2. การศึกษานี้สามารถประยุกตใชในการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งเมืองรอง สําหรับปจจัย

ศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเมืองรอง ในดานการจัดการ เปนดานท่ีมีผลตอการตัดสินใจทองเท่ียวของนักทองเท่ียวมากท่ีสุด 

และนักทองเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับที่พักสําหรับนักทองเท่ียวมากท่ีสุด ทางภาครัฐและเอกชน หรือองคกรที่เก่ียวของ

ควรจะเขามาใหความใสใจในความสะอาด หรือเตรียมความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวที่จะมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นตอไป
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ป�จจัยสภาพแวดล�อมภายนอกและศักยภาพของแหล�งท�องเท่ียวเมืองรองของไทย
ที่มีผลต�อการตัดสินใจท�องเที่ยวเมืองรองของนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติ
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