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ABSTRACT

 This research aims to analyze the factors influencing tourists’ decision making to travel to Indo-

nesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Tourism (IMT-GT) only within Thailand area and study the 

relationship between tourist behavior and demographic factors. The data was collected by sampling 360 

of international tourists. Statistics used including descriptive and factor analysis. The results show that 

there were 6 factors influencing tourists’ decisions making to travel to IMT-GT within Thailand area 

at the high level including tourist places attraction, security, convenience, service, pricing, and image. 
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The region of residence related to the frequency of travel, accommodation, fellow on the journey with, 

travel time period, expenses, and satisfaction. The findings can be used in market segmentation including 

strategy development to improve the potential and competitive advantage in the IMT-GT tourism within 

Thailand area.

KEYWORDS : decision making, factors influencing, foreign tourist, IMT-GT within Thailand area
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วธีิดาํเนินการวจิยั
 ประชากร ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี IMT-GT ฝ่ายไทยซ่ึง

มีจาํนวนประมาณ 1.6 ลา้นคนในปี 2554 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2554)

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษา ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีฯ

รวม 360 รายซ่ึงได้มาจากการคาํนวณขนาดของตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ท่ีระดับ

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 94.75 และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญจากด่านตรวจคนเขา้เมือง (ตม.) ท่ีอยู่

ในพ้ืนท่ีฯ ประกอบดว้ย (1) ตม.จว.ภูเก็ต (2) ตม.ท่าอากาศยานภูเก็ต (3) ตม.สะเดา (4) ตม.ปาดงัเบซาร์ 

(5) ตม.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (6) ตม.จว.สตูล (7) ตม.ควนโดน (8) ตม.สุไหงโกลก (9) ตม.บูเก๊ะตา 

(10) ตม.ตากใบ (11)ตม.จว.ระนอง (12) ตม.จว.สุราษฎร์ฯ (13) ตม.สมุย (14) ตม.จว.นครศรีฯ (15) ตม.จว.

กระบ่ี (16) ตม.จว.พงังา (17) ตม.เบตง และ (18) ตม.กนัตงั

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถามภาษาองักฤษ สาํหรับใชร้วบรวมขอ้มูลจากนกัท่อง

เท่ียวชาว

ต่างชาติท่ีกาํลงัจะเดินทางออกจากด่านฯ เพ่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างมีประสบการณ์จากการท่องเท่ียวใน

พ้ืนท่ีฯ เรียบร้อยแลว้ โดยมีเน้ือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคแ์ละแบ่งเป็น 4 ตอนดงัน้ี

 ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

 ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี IMT-GT ฝ่ายไทยซ่ึงเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี ระดบั

คะแนน (5) หมายถึง มีอิทธิพลมากท่ีสุด (4) หมายถึง มีอิทธิพลมาก (3) หมายถึง มีอิทธิพลปานกลาง 

(2) หมายถึง มีอิทธิพลนอ้ย และ (1) หมายถึง มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด

 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวใน

พ้ืนท่ี IMT-GT ฝ่ายไทย

 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows โดยสถิติท่ีใชป้ระกอบ

ดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบความสมัพนัธ์ (Chi-square 

test) และการวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor analysis)

ผลการศึกษา
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 59) มีอายนุอ้ยกวา่ 26 ปี (ร้อยละ 21) สถานภาพโสด

(ร้อยละ 60) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 37) ทาํงานบริษทั (ร้อยละ 26) มีรายไดต่้อเดือน

ระหวา่ง 30,001-60,000 บาท (ร้อยละ 22) อาศยัอยูใ่นทวปียโุรป (ร้อยละ 58) และนบัถือศาสนาคริสต(์ร้อย

ละ 28)ส่วนใหญ่เดินทางเขา้มาในพ้ืนท่ี IMT-GT ฝ่ายไทย เป็นคร้ังแรก (ร้อยละ 43)โดยนิยมเลือกโรงแรม

เป็นสถานท่ีพกัแรม (ร้อยละ 44) การเดินทางคร้ังน้ีมีเพ่ือนร่วมเดินทางมาดว้ย (ร้อยละ 39) มีระยะเวลาใน

การเดินทางคร้ังน้ีตั้งแต่ 7 วนัข้ึนไป (ร้อยละ 56) มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางคร้ังน้ีมากกวา่ 15,000บาท (ร้อย

ละ 35) ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี IMT-GT ฝ่ายไทย ทางอินเตอร์เน็ต(ร้อยละ 45) 

ในการเดินทางคร้ังน้ีตนเองเป็นผูมี้อิทธิพลหรือตดัสินใจมาเท่ียวเอง (ร้อยละ 53) โดยจดัการเดินทางดว้ย

ตนเองทั้งหมด (ร้อยละ 67) สาํหรับวตัถุประสงคใ์นการเดินทางคร้ังน้ี คือ การมาเท่ียวทะเล
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และชายหาด (ร้อยละ 24) ซ่ึงไดรั้บผลตามท่ีคาดหวงัทุกอยา่ง (ร้อยละ 46) สาํหรับส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืน

ชอบมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีฯ ไดแ้ก่ ความสวยงามของธรรมชาติ (ร้อยละ 42) ส่วนส่ิงท่ีไม่ชอบในพ้ืนท่ีฯ ไดแ้ก่

ความไม่สะดวกในการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ หรือการถกูโกงค่าโดยสาร (ร้อยละ 22) อยา่งไรกต็าม

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยนิดีท่ีจะแนะนาํหรือบอกต่อเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีฯ อยา่งแน่นอน (ร้อยละ

68) และพวกเขาอาจจะเดินทางมาเท่ียวในพ้ืนท่ีฯ ซํ้ าอีก (ร้อยละ 48)

 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบโดยวธีิ Principal Components Analysis พบวา่ มี 8 องคป์ระกอบท่ี

สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตวัอยา่งไดร้้อยละ 62.26 แต่เน่ืองจากตวัแปรแต่ละตวัมีค่านํ้า

หนกัองคป์ระกอบ (Loading) สูงมากและอาจเป็นสมาชิกขององคป์ระกอบไดม้ากกว่า 1 องคป์ระกอบ

จึงยากในการแปลความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงตอ้งหมุนแกนโดยใชว้ิธี Orthogonal แบบ Varimax 

withKaiser Normalization เพ่ือทาํใหปั้จจยับางตวัท่ีเดิมเป็นสมาชิกหลายองคป์ระกอบกลายเป็นสมาชิก

ขององคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงอยา่งเด่นชดั ไดผ้ลลพัธ์ดงัตารางท่ี 1 โดยองคป์ระกอบท่ี 1 เรียกช่ือ

วา่“ดา้นการบริการ” องคป์ระกอบท่ี 2 เรียกช่ือวา่ “ดา้นการส่งเสริมการตลาด” องคป์ระกอบท่ี 3 เรียกช่ือวา่

“ดา้นหน่วยงานสนบัสนุน”  องคป์ระกอบท่ี 4 เรียกช่ือวา่ “ดา้นความปลอดภยั” องคป์ระกอบท่ี 5 เรียกช่ือ

วา่ “ดา้นแหล่งท่องเท่ียว” องคป์ระกอบท่ี 6 เรียกช่ือวา่ องคป์ระกอบท่ี 7 เรียกช่ือวา่ “ดา้นความสะดวก”และ 

องคป์ระกอบท่ี 8 เรียกช่ือวา่ “ดา้นราคา”

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี IMT-GT

ปัจจยั
องค์ประกอบ

1 2 3 4 5 6 7 8

1.บริการแบบครบวงจร .728

2.พนกังานมีจิตบริการ .712

 3.การตรงต่อเวลาการบริการท่ีรวดเร็ว .712

4.การใหบ้ริการขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตก์ารท่องเท่ียว .690

5.ความเช่ียวชาญ ชาํนาญงานของพนกังานท่ีใหบ้ริการ .680

 6.ความพร้อมในการใหบ้ริการทางอินเทอร์เน็ต .660

 7.พนกังานบริการสามารถส่ือสารภาษาองักฤษ หรือ

ภาษาต่างชาติได้

.582

8.การใหบ้ริการท่ีพกัท่ีสะดวก สบาย .558

 9.ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางจากแหล่งท่อง

เท่ียวไปยงัแหล่งท่ีใหบ้ริการเพ่ือการท่องเท่ียว

.400
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22. / .375
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26.  
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ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี IMT-GT (ต่อ)

ปัจจยั
องค์ประกอบ

1 2 3 4 5 6 7 8

28.ความดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติและความงาม

.569

29.พนกังานท่ีใหบ้ริการในแหล่งท่องเท่ียว .557

 30.การอนุรักษ ์การรักษาความสะอาด และความ

สวยงามของแหล่งท่องเท่ียว

.532

 31.ความหลากหลายของอาหารและเคร่ืองด่ืม .773

32.การประยกุตอ์าหารทอ้งถ่ินใหก้บันกัท่องเท่ียว .721

33.สถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีใหบ้ริการ .622

34.ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและเป็น

ท่ีนิยม

.419

35.สามารถซ้ือสินคา้/บริการท่องเท่ียวผา่นทาง

อินเทอร์เน็ต

.568

36.ความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวด้วย

ตนเอง

.488

37.ความสะดวกในการซ้ือสินคา้/บริการท่องเท่ียว

เม่ือเดินทางมาถึง

.484

38.อธัยาศยัไมตรีของผูค้นในทอ้งถ่ิน .473

39.ความพร้อมของสถานท่ีท่องเท่ียว .466

40.สินคา้ อาหาร และบริการ มีราคาไม่แพง .683

41.สามารถเจรจาต่อรองราคาสินคา้/บริการได้ .591

42.มีส่วนลดพิเศษในช่วงโลวซี์ซัน่ .569

ค่าเฉล่ีย ( X ) 3.9 3.5 3.3 4.0 4.1 3.8 3.9 3. 9

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 0.7 0.9 0.8 0.8 0.7 0. 8 0.7 0.8

Eigenvalue 5.6 4.6 3.3 2.9 2.7 2.5 2.4 2.3

% of Variance 13.3 11.0 7.8 6.8 6.5 5.9 5.6 5.4
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 จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาท่ีค่าเฉล่ียรายดา้นพบวา่  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่อง

เท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี IMT-GT ฝ่ายไทยในระดบัมาก มี 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นแหล่งท่องเท่ียว 

( X= 4.1) ดา้นความปลอดภยั ( X= 4.0) ดา้นความสะดวก ( X= 3.9)  ดา้นการบริการ ( X= 3.9)  ดา้นราคา 

( X= 3.9) และ ดา้นภาพลกัษณ์ (X = 3.8) สาํหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัปานกลาง มีเพียง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X= 3.5) และดา้นหน่วยงานสนบัสนุน ( X= 3.3) 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเดินทาง               

ท่องเท่ียวในจงัหวดัต่างๆ ในพ้ืนท่ี IMT-GT ฝ่ายไทย

             ด้าน แหล่ง
ท่องเทีย่ว

ความ
ปลอดภยั

ความ
สะดวก

การ
บริการ

ราคา ภาพ
ลกัษณ์

การส่งเสริม
การตลาด

หน่วยงา
นสนับสนุน

จงัหวดั

สตูล

กระบ่ี

ภเูกต็

พงังา

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

นครศรีฯ

สงขลา

ชุมพร

ตรัง

พทัลุง

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส
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ton et al (2009) ท่ีว่า ในธุรกิจท่องเท่ียว นอกเหนือจากองคป์ระกอบหลกัในส่วนประสมทางการตลาด

ซ่ึงไดแ้ก่ สินคา้/บริการ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (4Ps) แลว้จะตอ้งมีราย

ละเอียดเฉพาะท่ีสะทอ้นถึงธุรกิจฯ ดว้ย ทั้งน้ีในส่วนของสินคา้/บริการทางการท่องเท่ียว จะประกอบดว้ย

(1) สินคา้หลกั ไดแ้ก่ สถานท่ีท่องเท่ียว (2) สินคา้/บริการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส่ิงอาํนวยความสะดวกและ

บริการ (เช่น ท่ีพกั ร้านอาหาร การขนส่ง กิจกรรม ร้านคา้ ขอ้มูลข่าวสาร เป็นตน้) รวมถึง ภาพลกัษณ์ของ

สถานท่ีท่องเท่ียว

 7. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ ความปลอดภยั เป็น ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว

ในการเดินทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี IMT-GT ฝ่ายไทยในระดบัมากนั้นสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ World 

EconomicForum (2008) ท่ีไดช้ี้ให้เห็นว่า ดชันีการแข่งขนัภาคการท่องเท่ียวของประเทศไทยเทียบกบั

ประเทศอ่ืนในภูมิภาคเดียวกนัมีความเสียเปรียบในดา้นความปลอดภยัภายในประเทศ แมว้่าไทยจะได้

เปรียบดา้นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเท่ียว และในดา้นราคา กต็าม

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และการนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชนใ์นเชิงธุรกิจ

  1.1 ภาครัฐฯ และธุรกิจท่องเท่ียว ควรนาํผลการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกบัถ่ินท่ีอยู่ของนักท่องเท่ียว ไปใชป้ระโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาดเพ่ือเจาะ

กลุ่มนกัท่องเท่ียวเป้าหมาย รวมทั้งพยายามหาโอกาสในการขยายตลาดใหม่อยา่งต่อเน่ือง เช่น การแบ่ง

ส่วนตลาดตามลกัษณะทางภูมิศาสตร์ โดยแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติตามถ่ินท่ีอยูอ่าทิ (1) กลุ่ม

เอเชียนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความถ่ีในการเดินทางสูง แต่มีการใชจ่้ายต่อคร้ังตํ่า ส่วนใหญ่มาจากประเทศ

มาเลเซียอินโดนีเซีย สิงคโปร์ จีน และอินเดียเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพสูง (2) กลุ่มยโุรปกลุ่มน้ีจดัเป็นนกัท่อง

เท่ียว     ท่ีมีคุณภาพ มีการใชจ่้ายสูง และมีความจงรักภกัดี ส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบสแกนดิเนเวยี 

องักฤษและรัสเซีย เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ (3) กลุ่มอเมริกากลุ่มน้ีจดัเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพและ

ความจงรักภกัดี นิยมพกัแบบเกสเฮาส์ส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ 

(4) กลุ่มโอเชียเนียนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีไม่ค่อยนิยมเดินทางเป็นหมู่คณะ ส่วนใหญ่มาจากประเทศ

ออสเตรเลีย เป็นตลาดท่ีมีโอกาสขยายตวัสูง (5) กลุ่มตะวนัออกกลางยงัมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวเขา้มานอ้ย 

นบัเป็นตลาดใหม่ท่ีมีโอกาสขยายตวัเพ่ิมข้ึน (6) กลุ่มแอฟริกา มีจาํนวนนกัท่องเท่ียวเขา้มานอ้ยนบัเป็น

ตลาดใหม่ท่ีมีโอกาสขยายตวัเพ่ิมข้ึน

  1.2 ภาครัฐฯ และธุรกิจท่องเท่ียว ควรนาํผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ไปใชใ้นการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

นักท่องเท่ียวและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในพ้ืนท่ี IMT-GT ฝ่ายไทย อาทิ (1) ดา้นสินคา้/

บริการทางการท่องเท่ียว จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ นกัท่องเท่ียวตอ้งการมาเท่ียวทะเลและชายหาดเป็นหลกั 

ทางภาครัฐฯ และธุรกิจท่องเท่ียวต่างๆ ควรมีการส่งเสริม/พฒันาแหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวทางทะเลและชายหาดในพ้ืนท่ีฯ ส่วนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน เช่น สตูล สงขลา ชุมพร หรือ สุราษฎร์ฯ 

เพ่ือใหเ้ป็นทางเลือกใหม่หรือเพ่ิมความถ่ีในการท่องเท่ียว แทนท่ีจะเนน้เฉพาะแถบภูเกต็ กระบ่ี พงังา ซ่ึง

ในปัจจุบนัมีการกระจุกตวัอยา่งมากและธรรมชาติบางส่วนไดถู้กทาํลายไป (2) ดา้นราคา จากผลการวิจยั

ท่ีพบวา่ นกัท่องเท่ียวบาง
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