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´´¥¸É¤¸°· ·¡¨n °µ¦´· Ä °´n °Á¸É¥ªÄµ¦Á·µn °Á¸É¥ªÄ¡ºÊ ¸É
Ã¦µ¦¡´µÁ Á«¦¬·µ¤ n µ¥ °·Ã¸Á¸ ¥-¤µÁ¨Á¸ ¥-Å¥ (IMT-GT) :
«¹¬µÁ¡µ³ÄÁ ¡ºÊ ¸É n µ¥Å¥
FACTORS INFLUENCING TOURISTS’ DECISION MAKING TO TRAVEL
TO INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE (IMT-GT):
ONLY WITHIN THAILAND AREA
¦. ªµµ »ª¦¦ª··¦
¤®µª·¥µ¨´¥´¬·
´¥n °
µª·¥´ ¸Ê ¤¸ª´ »¦³rÁ¡ºÉ°ª·Á¦µ³®r´´¥¸É¤¸°·· ¡¨n°µ¦´· Ä °´n°Á¸É¥ªÄµ¦
Á·µn°Á¸É¥ªÄ¡ºÊ¸ÉÃ¦µ¦¡´µÁ Á«¦¬·µ¤ n µ¥ °·Ã¸ Á¸ ¥-¤µÁ¨Á¸ ¥-Å¥ (IMT-GT)
Ã¥«¹¬µÁ¡µ³ÄÁ ¡ºÊ¸É n µ¥Å¥ Â¨³«¹¬µªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª´´ ´¥
n ª»¨ °´n°Á¸É¥ª ¨»n¤´ª°¥nµÅoÂn´ n°Á¸É¥ªµªnµµ·¦ª¤ 360  ··¸ÉÄoÅoÂn ··
¡ºÊµÂ¨³µ¦ª·Á¦µ³®r°r¦³° (Factor analysis) ¨µ¦ª·¥´ ¡ªnµ ´ ´¥¸É¤¸°··¡¨n°µ¦´· 
Ä °´n°Á¸É¥ªÄµ¦Á·µn°Á¸É¥ªÄ¡ºÊ¸É² ¦³´¤µ ¤¸ 6 oµ ÅoÂn oµÂ®¨nn°Á¸É¥ªoµ
ªµ¤¨°£´¥ oµªµ¤³ª oµµ¦¦· µ¦ oµ¦µµ Â¨³oµ£µ¡¨´¬r ·É¸É°¥¼n °´n°Á¸É¥ª
µªnµµ·¤¸ªµ¤´¤¡´r´ ¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªÄoµªµ¤¸ÉÄµ¦Á·µ oµµ¸É¡´ Â¦¤
Ä¦³®ªnµn°Á¸É¥ª oµÁ¡ºÉ°¦n ª¤Á·µÄ¦³®ªnµn°Á¸É¥ª oµ¦³¥³Áª¨µn°Á¸É¥ª oµnµÄonµ¥
Á¡ºÉ°µ¦n°Á¸É¥ªn°¦´Ê Â¨³oµ¨¸ÉÅo¦´µµ¦Á·µ¤µn°Á¸É¥ª ¨µ¦ª·¥´ ¸ÉÅoµ¤µ¦ÅÄo
Äµ¦Ânn ª¨µ ¦ª¤´ÊÎµ®¨¥»rÁ¡ºÉ°Á¡·É¤«´¥£µ¡Â¨³¦oµªµ¤ÅoÁ¦¸ ¥Äµ¦Â n ´
µµ¦n°Á¸É¥ªÄ¡ºÊ¸É²
ÎµÎ µ´: µ¦´· Ä ´´¥¸É¤¸°··¡¨ ´n°Á¸É¥ªµªnµµ· ¡ºÊ¸É IMT-GT n µ¥Å¥
ABSTRACT
This research aims to analyze the factors influencing tourists’ decision making to travel to Indonesia-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
Îµ
µ¦n ° Á¸É ¥ ªº ° ÁÈ ®¹É  ÄÁµ®¨´ °Á«¦¬·  Å¥ ÁºÉ ° µµ¤µ¦n ª ¥Îµ Ä®oÁ ·  µ¦
¦oµµÂ¨³¦oµ¤¼¨nµÁ¡·É¤µÁ«¦¬·ÅoÁÈ Îµª¤®µ«µ¨ oª¥»Â È °µ¦¤¸Â®¨nn°Á¸É¥ª
¸Éª¥µ¤ ª´¦¦¤¸É®¨µ®¨µ¥ÁÈ Á°¨´¬r ¨°»£µ¡oµµ¦¦· µ¦Â¨³µ¦¤¸¤·¦Å¤¦¸
n°´n°Á¸É¥ªnµµ· ´ ´¥Âª¨o°¤Îµ´°¸¦³µ¦®¹É ¸É³n ¨n°£µµ¦n°Á¸É¥ªÄ°µ
°´Ä¨oÊ ¸ º°µ¦Á·  Ê ¹  °¦³µ¤Á«¦¬· °µÁ¸ ¥Ä¸ 2558 Â¨³Á¤ºÉ °¤°¤µÄ¦³´£µÄo
°Á®º °µ¦°¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸ ¥Â¨oª ªµ¤ÁÈ Å °µ¦¡´µÄ£¼¤·£µ¸Ê ¥´ Åo¦´
°·· ¡¨µ¦° °µ¦¦ª¤¨»n¤Ä¦³´°»£¼¤·£µ (Sub-region integration) oª¥ ´É Èº°Ã¦µ¦
¡´µÁ Á«¦¬· µ¤ n µ¥°· Ã¸ Á¸ ¥ ¤µÁ¨Á¸ ¥ Â¨³Å¥ (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth
Triangle ®¦º ° IMT-GT) ¹É¤¸»Á¦·É ¤o´ÊÂnÁ¤ºÉ°¸ 2536 ®¨´µ¸É¼ o µÎ ´Ê 3 ¦³Á«Á®È°Ä®o¤¸ªµ¤
¦n ª¤¤º°µÁ«¦¬·Á¡ºÉ°¡´µÁ Á«¦¬· 3 ¦³Á« ´Ê¸ÊÄn ª °¦³Á«Å¥Åo¨¦´·°
ÁÈ ÂÎµÄ 2 oµ ÅoÂn µ¦ÎµÁ· µ¦¨µÁ¦¸ Â¨³µ¦¡´µ¦µ¥µ µÃ¥Áoµ¦¡´µoµ
µ¦n°Á¸É¥ª («¼¥r«¹¬µÁ¡ºÉ°¡´µÁ Á«¦¬·µ¤ n µ¥ °·Ã¸ Á¸ ¥-¤µÁ¨Á¸ ¥-Å¥, 2554) ¹ÎµÁÈ 
³o°¤¸µ¦Á¦¸ ¥¤µ¦¦°¦´´Êµoµ¦· ¤µÂ¨³»£µ¡ Ã¥Á¡µ³µ¦Á¦¸ ¥¤µ¦ÄÁ¦ºÉ ° ¸ªµ¤
µ¤µ¦ °·É °Îµª¥ªµ¤³ªÄµ¦¦°¦´µ¦n°Á¸É¥ª Â¨³µ¦ªµÂµ¦¨µ¸É°¨o°´
ªµ¤o° µ¦ °´ n ° Á¸É ¥ ª Ä´  »  ´ Ã¦µ¦ IMT-GT ¦°¨» ¤ ¡ºÊ  ¸É ´ ¸Ê (1) ¦³Á«
°·Ã¸ Á¸ ¥ ¦³°oª¥ 10 ´®ª´ ÅoÂn °µÁ®r ´-µ Á¨·» Á¼¨¼ Â¤¸ ¨´¤» » ¤µ¦µÁ®º °
Á¦¸ ¥ª Á¦¸ ¥ªÅ°rÂ¨r » ¤µ¦µÄo Â¨³» ¤µ¦µ³ª´ (2) ¦³Á«¤µÁ¨Á¸ ¥ ¦³°oª¥ 8 ¦´ ÅoÂn
Áµ®r ¨´´ ¤³¨³µ Á¦· Á¤·Á¨· ¸ ´ Á¦´ Á°¦r¨· Â¨³ ¨´° (3) ¦³Á«Å¥ ¦³°oª¥
14 ´®ª´ ÅoÂn  ¨µ ¥³¨µ ´µ¸ ¦µ·ªµ ¼¨ ¦´ ¡´¨» ¦«¦¸ ¦¦¤¦µ »¤¡¦ » ¦µ¬¦rµ¸
¦³° £¼ÁÈ ¡´µ Â¨³ ¦³¸É
µÃ°µÂ¨³µµ¦r´ ¨nµª¹n ¨Ä®oÁ·Ã¦µ¦ª·¥´ “´ ´¥¸É¤¸°·· ¡¨n°µ¦´· 
Ä °´n°Á¸É¥ªÄµ¦Á·µn°Á¸É¥ªÄ¡ºÊ¸ÉÃ¦µ¦¡´µÁ Á«¦¬·µ¤ n µ¥ °·Ã¸ Á¸ ¥¤µÁ¨Á¸ ¥-Å¥ (IMT-GT): «¹¬µÁ¡µ³ÄÁ ¡ºÊ¸É n µ¥Å¥” °´³ÁÈ ÂªµÄµ¦¦´¦» ®¦º °
¡´µ´ ´¥´» n µÇ ¸É Á°ºÊ °°Îµª¥n °» ¦· µ¦n °Á¸É ¥ª Â¨³n ª¥¹ ¼ ´n °Á¸É ¥ªÁ µo ¤µ
n°Á¸É¥ªÄ¡ºÊ¸É IMT-GT n µ¥Å¥Ä®o¤µ¸É»
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ª´»¦³r µ¦ª·¥´
1. Á¡ºÉ°«¹¬µ´ ´¥¸É¤¸°·· ¡¨n°µ¦´· Ä °´n°Á¸É¥ªÄµ¦Á·µn°Á¸É¥ªÄ¡ºÊ¸É
IMT-GT n µ¥Å¥
2. Á¡ºÉ°«¹¬µªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª´´ ´¥n ª»¨ °´n°Á¸É¥ª¸É
Á·µn°Á¸É¥ªÄ¡ºÊ¸É IMT-GT n µ¥Å¥
¤¤·µµ¦ª·¥´
1. ´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µn°Á¸É¥ª¤¸°·· ¡¨n°µ¦´· Ä °´n°Á¸É¥ªÄµ¦Á·
µn°Á¸É¥ªÄ¡ºÊ¸É IMT-GT n µ¥Å¥
2. ¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª¤¸ªµ¤´¤¡´r´ ´´¥n ª»¨ °´n°Á¸É¥ª
Âª·Á¸¥É ª´´´¥n ª¦³¤µµ¦¨µn °Á¸¥É ª Â¨³ ¦°Âª·Äµ¦ª·¥´
» ¦· n °Á¸É ¥ª´ªnµÁÈ n ª®¹É  °» ¦· ¦· µ¦ Ã¥n ª¦³¤µµ¦¨µn °Á¸É ¥ª
ÁÈ Á¦ºÉ °¤º°Îµ´Äµ¦¼ÄÄ®o´ n°Á¸É¥ªÁ·ªµ¤o°µ¦¤µn°Á¸É¥ªÂ¨³ºÊ °¦· µ¦n°Á¸É¥ª
ÄÂ®¨nn°Á¸É¥ª µ¦ª·Á¦µ³®r¨µn°Á¸É¥ª³o°Îµµ¦«¹¬µªµ¤o°µ¦ °¨µn°Á¸É¥ª
Â¨³µ¦«¹¬µ¡§·¦¦¤ °´n°Á¸É¥ª (»Á¨·« ·´Êª´µ, 2548) µoµµ¦´µ¦n ª¦³¤
µµ¦¨µ °» ¦· n°Á¸É ¥ªµ¤µ¦¦³¥»rÂª· µ» ¦· ¦· µ¦¤µÄo´Éº ° 7Ps ¹É  4Ps
Â¦Èº°°r¦³°®¨´ °n ª¦³¤µµ¦¨µ (Marketing mix - 4Ps) ´ªÉ Åº ° · oµ
(Product) ¦µµ (Price) n°µµ¦´Îµ®n µ¥ (Place) Â¨³µ¦n Á¦· ¤µ¦¨µ (Promotion) Án
Än ª °¨· £´rµµ¦n°Á¸É ¥ª (Tourism Product) ¦³°Åoª¥¨· £´r®¨´°´ÁÈ 
µ¸É®¦º °»®¤µ¥¨µ¥µ (Destination) ¹É °µÁÈ ÅoÊ ´ ¸ÉÁ· Ê ¹µ¤¦¦¤µ· ·É Âª¨o°¤µ
ª´¦¦¤®¦º °·É n°¦oµ¸É¤»¬¥r¦oµ Ê ¹ÈÅo Â¨³¨·£´r¸ÉÁ¸É¥ª °o ÅoÂn ·É °Îµª¥ªµ¤³ª
Â¨³¦· µ¦ °µ· ¸É¡´ ¦oµ°µ®µ¦ µ¦ n  ·¦¦¤¸¯µ ¦oµoµ °o ¤¼¨ nµªµ¦ ÁÈ o ¦ª¤¹£µ¡
¨´¬r °µ¸Én°Á¸É¥ª (Middleton et al, 2009) n ª 3Ps ¸ÉÁ¡·É¤Á µo ¤µÅoÂn (1) People ¹É ®¤µ¥
¹ ¨´¬³Â¨³¡§·¦¦¤ °¡´µ¼Äo ®o¦· µ¦ (2) Physical evidence ®¤µ¥¹¨´¬³µµ¥£µ¡
°»·É ¸É¦µÅ¤nªµn ³ÁÈ ¦¦¥µµ« µ¦°°Â ¦¼  ¦ ¨·É ¸ ¸É¦´¦¼ oÅoµn ¦³µ´¤´´Ê
6 Â¨³ (3) Process ¹É Á¸É¥ª °o ´ Ê ´ °Â¨³·¦¦¤Äµ¦n ¤°¦· µ¦Ä®o´ ¨¼oµ (Mudie and
Pirrie, 2006) °µ¸ÊÄµ¦ª·Á¦µ³®r People ´Ê µ¦·¤´ ¡´r °´n°Á¸É¥ªoª¥´È³ÁÈ n ª
®¹É °¦³µ¦rÅoÁnÁ¸¥ª´ ¡´µ¸ÉÄ®o¦· µ¦ °°r¦nµÇ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ¦ª¤¹»¤¸É°¥¼n
°µ«´¥ÄÂ®¨nn°Á¸É¥ªÈÁÈ n ª®¹É  ° People ÁºÉ °µo°¤¸·´¤¡´r´ ´n°Á¸É¥ªÁÈ o
(Middleton et al, 2009) Äµ¦n Á¦· ¤µ¦n°Á¸É¥ªÅ¥¹ª¦¤¸µ¦ÁºÉ°¤Ã¥°r¦³° °µ¦n°
Á¸É¥ªÁ µo ´n ª¦³¤µµ¦¨µ¦· µ¦ (7Ps) ÄÂn¨³oµÅoÂn (1) ¦³ªµ¦¦ªÁ µo Á¤º°
¹É ´ÁÈ n ª®¹É  ° ¦³ªµ¦ (Process) (2) ¡´µ¼Äo ®o¦· µ¦Äµ¦³°µ¦nµÇ
¦ª¤¹»¤µªoµ¸ÉÊ ´ °¥¼Än Â®¨nn°Á¸É¥ª (People) (3) ¨·£´r/¦· µ¦ (Product) Ã¥¤»nÁo
ªµ¤ª¥µ¤ ªµ¤³°µ ªµ¤nµÄ ªµ¤®¨µ®¨µ¥ °Â®¨nn°Á¸É¥ªnµÇ ÁÈ o
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µµ¦ªª¦¦¦¦¤ Â¨³µ¦«¹¬µÂª·Á¸É¥ª´´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µn°
Á¸É¥ª Â¨³µª·¥´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o  ¼ªo · ¥´ ¹ÅoµÎ ®¦°Âª·Äµ¦ª·¥´ ´£µ¡¸É 1
genders focused on convenience, and speed of the service process. Samples with different levels of

´´¥n ª»¨ °´n °Á¸¥É ª
- Á¡« - °µ¥» - µ£µ¡¤¦ - ¦³´µ¦«¹¬µ
- ¦µ¥Åo/Áº° - ·É¸É°¥¼n - «µµ

¡§·¦¦¤µ¦n °Á¸¥É ª °´n °Á¸¥É ªµªn µµ·
- ªµ¤¸ÉÄµ¦Á·µ
- µ¸É¡´ Â¦¤
- Á¡ºÉ°¦n ª¤Á·µ
- ¦³¥³Áª¨µÄµ¦n°Á¸É¥ª
- nµÄonµ¥Äµ¦Á·µn°¦´Ê
- n°µÄµ¦¦´ °o ¤¼¨ nµªµ¦
- ¼o ¸É¤¸°··¡¨Äµ¦Á·µ
- ª´»¦³rÄµ¦Á·µ
- ·É ¸É°/Å¤n°Ä¡ºÊ¸É²
- ¨¸ÉÅo¦´µµ¦Á·µ
- Â¨´¤µn°Á¸É¥ªÄ¡ºÊ¸É² ÎÊµ

µ¦´· Ä °´n°Á¸É¥ªÄ
µ¦Á·µn°Á¸É¥ªÄ¡ºÊ¸É
IMT-GT n µ¥

´´¥n ª¦³¤µµ¦¨µn °Á¸¥É ª
- · oµ/¦· µ¦µµ¦n°Á¸É¥ª
- ¦µµ· oµ/¦· µ¦µµ¦n°Á¸É¥ª
- n°µµ¦´Îµ®nµ¥
- µ¦n Á¦· ¤µµ¦¨µn°Á¸É¥ª
- ¼Äo ®o¦· µ¦µµ¦n°Á¸É¥ª
- ¨´¬³µµ¥£µ¡ °µ¸Én°Á¸É¥ª
- µ¦n ¤°· oµ/¦· µ¦µµ¦n°Á¸É¥ª
£µ¡¸É 1 ¦°Âª·Äµ¦ª·¥´
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วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากร ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ IMT-GT ฝ่ ายไทยซึ่ง
มีจาํ นวนประมาณ 1.6 ล้านคนในปี 2554 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554)
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ศึกษา ได้แก่ นักท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ที่เดิ นทางเข้ามาท่ องเที่ ยวในพื้นที่ ฯ
รวม 360 รายซึ่ ง ได้ม าจากการคํา นวณขนาดของตัว อย่า งโดยใช้สู ต รของ Yamane (1973) ที่ ร ะดับ
ความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 94.75 และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่อยู่
ในพื้นที่ฯ ประกอบด้วย (1) ตม.จว.ภูเก็ต (2) ตม.ท่าอากาศยานภูเก็ต (3) ตม.สะเดา (4) ตม.ปาดังเบซาร์
(5) ตม.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (6) ตม.จว.สตูล (7) ตม.ควนโดน (8) ตม.สุ ไหงโกลก (9) ตม.บูเก๊ะตา
(10) ตม.ตากใบ (11)ตม.จว.ระนอง (12) ตม.จว.สุ ราษฎร์ฯ (13) ตม.สมุย (14) ตม.จว.นครศรี ฯ (15) ตม.จว.
กระบี่ (16) ตม.จว.พังงา (17) ตม.เบตง และ (18) ตม.กันตัง
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามภาษาอังกฤษ สําหรับใช้รวบรวมข้อมูลจากนักท่อง
เที่ยวชาว
ต่างชาติ ที่กาํ ลังจะเดิ นทางออกจากด่ านฯ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างมี ประสบการณ์ จากการท่องเที่ ยวใน
พื้นที่ฯ เรี ยบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และแบ่งเป็ น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวในพื้นที่ IMT-GT ฝ่ ายไทยซึ่งเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ระดับ
คะแนน (5) หมายถึง มีอิทธิ พลมากที่สุด (4) หมายถึง มีอิทธิ พลมาก (3) หมายถึง มีอิทธิ พลปานกลาง
(2) หมายถึง มีอิทธิพลน้อย และ (1) หมายถึง มีอิทธิพลน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ IMT-GT ฝ่ ายไทย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS for Windows โดยสถิติที่ใช้ประกอบ
ด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบความสัมพันธ์ (Chi-square
test) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis)
ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 59) มีอายุนอ้ ยกว่า 26 ปี (ร้อยละ 21) สถานภาพโสด
(ร้ อยละ 60) จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 37) ทํางานบริ ษทั (ร้ อยละ 26) มีรายได้ต่อเดื อน
ระหว่าง 30,001-60,000 บาท (ร้อยละ 22) อาศัยอยูใ่ นทวีปยุโรป (ร้อยละ 58) และนับถือศาสนาคริ สต์(ร้อย
ละ 28)ส่ วนใหญ่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ IMT-GT ฝ่ ายไทย เป็ นครั้งแรก (ร้อยละ 43)โดยนิยมเลือกโรงแรม
เป็ นสถานที่พกั แรม (ร้อยละ 44) การเดินทางครั้งนี้มีเพื่อนร่ วมเดินทางมาด้วย (ร้อยละ 39) มีระยะเวลาใน
การเดินทางครั้งนี้ต้ งั แต่ 7 วันขึ้นไป (ร้อยละ 56) มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้มากกว่า 15,000บาท (ร้อย
ละ 35) ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ IMT-GT ฝ่ ายไทย ทางอินเตอร์เน็ต(ร้อยละ 45)
ในการเดินทางครั้งนี้ตนเองเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลหรื อตัดสิ นใจมาเที่ยวเอง (ร้อยละ 53) โดยจัดการเดินทางด้วย
ตนเองทั้งหมด (ร้อยละ 67) สําหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้ คือ การมาเที่ยวทะเล
22

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557)

และชายหาด (ร้อยละ 24) ซึ่ งได้รับผลตามที่คาดหวังทุกอย่าง (ร้อยละ 46) สําหรับสิ่ งที่นกั ท่องเที่ยวชื่น
ชอบมากที่สุดในพื้นที่ฯ ได้แก่ ความสวยงามของธรรมชาติ (ร้อยละ 42) ส่ วนสิ่ งที่ไม่ชอบในพื้นที่ฯ ได้แก่
ความไม่สะดวกในการเดินทางโดยขนส่ งสาธารณะ หรื อการถูกโกงค่าโดยสาร (ร้อยละ 22) อย่างไรก็ตาม
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ยนิ ดีที่จะแนะนําหรื อบอกต่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ฯ อย่างแน่นอน (ร้อยละ
68) และพวกเขาอาจจะเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่ฯ ซํ้าอีก (ร้อยละ 48)
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยวิธี Principal Components Analysis พบว่า มี 8 องค์ประกอบที่
สามารถอธิบายความแปรปรวนร่ วมของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 62.26 แต่เนื่องจากตัวแปรแต่ละตัวมีค่านํ้า
หนักองค์ประกอบ (Loading) สู งมากและอาจเป็ นสมาชิกขององค์ประกอบได้มากกว่า 1 องค์ประกอบ
จึ งยากในการแปลความหมายของข้อมูล ผูว้ ิจยั จึ งต้องหมุนแกนโดยใช้วิธี Orthogonal แบบ Varimax
withKaiser Normalization เพื่อทําให้ปัจจัยบางตัวที่เดิมเป็ นสมาชิกหลายองค์ประกอบกลายเป็ นสมาชิก
ขององค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งอย่างเด่นชัด ได้ผลลัพธ์ดงั ตารางที่ 1 โดยองค์ประกอบที่ 1 เรี ยกชื่อ
ว่า“ด้านการบริ การ” องค์ประกอบที่ 2 เรี ยกชื่อว่า “ด้านการส่ งเสริ มการตลาด” องค์ประกอบที่ 3 เรี ยกชื่อว่า
“ด้านหน่วยงานสนับสนุน” องค์ประกอบที่ 4 เรี ยกชื่อว่า “ด้านความปลอดภัย” องค์ประกอบที่ 5 เรี ยกชื่อ
ว่า “ด้านแหล่งท่องเที่ยว” องค์ประกอบที่ 6 เรี ยกชื่อว่า องค์ประกอบที่ 7 เรี ยกชื่อว่า “ด้านความสะดวก”และ
องค์ประกอบที่ 8 เรี ยกชื่อว่า “ด้านราคา”
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวในพื้นที่ IMT-GT
องค์ ประกอบ

ปัจจัย
1.บริ การแบบครบวงจร

1
.728

2.พนักงานมีจิตบริ การ

.712

3.การตรงต่อเวลาการบริ การที่รวดเร็ ว

.712

4.การให้บริ การข้อมูลผ่านเว็บไซต์การท่องเที่ยว

.690

5.ความเชี่ยวชาญ ชํานาญงานของพนักงานที่ให้บริ การ .680
6.ความพร้อมในการให้บริ การทางอินเทอร์เน็ต

.660

7.พนักงานบริ การสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษ หรื อ
ภาษาต่างชาติได้
8.การให้บริ การที่พกั ที่สะดวก สบาย

.582

9.ความสะดวกรวดเร็ วในการเดินทางจากแหล่งท่อง
เที่ยวไปยังแหล่งที่ให้บริ การเพื่อการท่องเที่ยว

.400
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µ¦µ¸É 1 ¨µ¦ª·Á¦µ³®r´´¥¸É¤¸°··¡¨n°µ¦´· Än°Á¸É¥ªÄ¡ºÊ¸É IMT-GT (n°)
´´¥

1

10.µ¦Ã¬µnµºÉ °¨µÂo ·É ¡·¤¡r ª·¥»
®¦º °Ã¦´«r
11.µ¦Ã¬µnµµ°·Á°¦rÁÈ

2
.809

°r ¦³°
3 4 5 6

.752

12.µ¦¦³µ´¤¡´rµn µn°Á¸É¥ªnµÇ

.705

13. °o Á°¡·Á«¬ ®¦º °µ¦n Á¦· ¤µ¦ µ¥

.686

14.µ¤µ¦ºÊ°¦· µ¦n°Á¸É¥ªµ®nª¥µÄ
nµ¦³Á«
15.µ¤µ¦Îµ¦³nµ¦· µ¦n°Á¸É¥ªoª¥´¦
Á¦·
16.µ¦°n°µ´n°Á¸É¥ª¸ÉÁ¥Äo¦· µ¦

.566
.502
.453

17.¦oµ®´º °

.795

18.¦· µ¦Å¦¬¸ ¥ r

.744

19.¦· µ¦´¦¸ 

.725

20.· oµ¸É¦³¨¹¸É®¨µ®¨µ¥

.551

21.®nª¥¦· µ¦ °o ¤¼¨Á¸É¥ª´µ¦n°Á¸É¥ª

.486

22.Â®¨n´Á·¨µº/µ¦r

.375

23.Á¸¥¦£µ¡µµ¦Á¤º°

.707

24.µ¦¦´¬µªµ¤¨°£´¥

.648

25.£µ¡Âª¨o°¤ Â¨³ ¥µ¡µ®³¸É ¨°£´¥
Îµ®¦´µ¦Á·µ
26.ªµ¤¡¦o °¤ °¦³µ¦ n  µ¦ºÉ °µ¦
¤µ¤ Ã¦¡¥µµ¨ ¦³ÎÊµÂ¨³¡¨´µ
27.ªµ¤¹¼Ä °µ¸Én°Á¸É¥ªµ
¦³ª´·«µ¦rÂ¨³ª´¦¦¤

.541

24

.426
.695

7

8

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557)

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวในพื้นที่ IMT-GT (ต่อ)
องค์ ประกอบ

ปัจจัย

1

28.ความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและความงาม
29.พนักงานที่ให้บริ การในแหล่งท่องเที่ยว

2

3

4

5 6
.569

7

8

.557

30.การอนุรักษ์ การรักษาความสะอาด และความ
สวยงามของแหล่งท่องเที่ยว
31.ความหลากหลายของอาหารและเครื่ องดื่ม
32.การประยุกต์อาหารท้องถิ่นให้กบั นักท่องเที่ยว
33.สถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่ให้บริ การ
34.ความเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงและเป็ น
ที่นิยม
35.สามารถซื้อสิ นค้า/บริ การท่องเที่ยวผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต
36.ความสะดวกในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วด้ว ย
ตนเอง
37.ความสะดวกในการซื้อสิ นค้า/บริ การท่องเที่ยว
เมื่อเดินทางมาถึง
38.อัธยาศัยไมตรี ของผูค้ นในท้องถิ่น
39.ความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยว

.532
.773
.721
.622
.419
.568
.488
.484
.473
.466

40.สิ นค้า อาหาร และบริ การ มีราคาไม่แพง

.683

41.สามารถเจรจาต่อรองราคาสิ นค้า/บริ การได้

.591

42.มีส่วนลดพิเศษในช่วงโลว์ซีซนั่

.569

ค่าเฉลี่ย ( X )

3.9 3.5 3.3 4.0 4.1 3.8 3.9 3. 9

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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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จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาที่ค่าเฉลี่ยรายด้านพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของนักท่อง
เที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ IMT-GT ฝ่ ายไทยในระดับมาก มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยว
( X= 4.1) ด้านความปลอดภัย ( X= 4.0) ด้านความสะดวก ( X= 3.9) ด้านการบริ การ ( X= 3.9) ด้านราคา
( X= 3.9) และ ด้านภาพลักษณ์ (X = 3.8) สําหรับปั จจัยที่มีอิทธิพลในระดับปานกลาง มีเพียง 2 ด้าน ได้แก่
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ( X= 3.5) และด้านหน่วยงานสนับสนุน ( X= 3.3)
ตารางที่ 2 องค์ประกอบที่ มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ในการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ IMT-GT ฝ่ ายไทย
ด้ าน

แหล่ ง
ความ ความ การ ราคา ภาพ การส่ งเสริม หน่ วยงา
ท่ องเทีย่ ว ปลอดภัย สะดวก บริการ
ลักษณ์ การตลาด นสนับสนุน

จังหวัด
สตูล
กระบี่
ภูเก็ต
พังงา
ระนอง
สุ ราษฎร์ธานี
นครศรี ฯ
สงขลา
ชุมพร
ตรัง
พัทลุง
ปั ตตานี
ยะลา
นราธิวาส
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µµ¦µ¸É 2 ÂÄ®oÁ®Èªnµ Äµ¦´· ÄÁ·µn°Á¸É¥ªÅ´®ª´nµÇ Ä¡ºÊ¸É² ´Ê
´n°Á¸É¥ªÄ®oªµ¤Îµ´oµµ¦¦· µ¦¤µ¸É» ¦°¨¤µÅoÂn oµÂ®¨nn°Á¸É¥ª Â¨³oµªµ¤
³ª µ¤¨Îµ´
Îµ®¦´¨µ¦°¤¤·µ °o ¸É 2 ¸Éªµn ¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª¤¸ªµ¤´¤¡´r´ ´´¥n ª
»¨ °´n°Á¸É¥ª´Ê ¡ªnµ ·É¸É°¥¼n °´n°Á¸É¥ªµªnµµ·¤¸ªµ¤´¤¡´r´ ¡§·¦¦¤µ¦
n°Á¸É¥ªÄoµnµÇ °¥nµ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05 ´n°Å¸Ê
1. oµªµ¤¸ÉÄµ¦Á·µ¡ªnµ (1) ´n°Á¸É¥ªÄÂª¸°Á¤¦· µ ¤¸µ¦Á·µÁ µo ¤µÁ¸É¥ª
ÎÊµ ¤µ¸É» (¦o°¥¨³ 58) ¦°¨¤µÅoÂn ´n°Á¸É¥ªµ ¥»Ã¦ Á°Á¸¥ Â¨³Ã°Á¸¥Á¸¥ (¨»n¤¦³Á«Ä
¦· Áª¤®µ¤»¦Â· ¢·) µ¤¨Îµ´ (2) ´n°Á¸É¥ªµª¤µÁ¨Á¸ ¥ ¤¸µ¦Á·µ¤µÁ¸É¥ªÎÊµÄ°´¦µ¦o°¥
¨³ 39 Ã¥n ªÄ®nÁÈ µ¦Á µo ¤µÁ¸É¥ªÎÊµÁÈ ¦´Ê¸É 3 (3) ´n°Á¸É¥ªµª°·Ã¸Á¸ ¥ Á·µ¤µÁ¸É¥ª
ÎÊµÄ°´¦µ¦o°¥¨³ 50 Ã¥n ªÄ®nÁÈ µ¦Á µo ¤µÁ¸É¥ªÎÊµÁÈ ¦´Ê¸É 2 (4) ´n°Á¸É¥ª´Êµ°Á¤¦· µ
¤µÁ¨Á¸ ¥ Â¨³°·Ã¸ Á¸ ¥¸ÉÁ µo ¤µÁ¸É¥ªÎÊµ n ªÄ®n¤¸¦³¥³Áª¨µÁ·µ®n µµ¦´Ê¨nµ» ¦³¤µ 1 ¸
(5) ´n°Á¸É¥ªÄÂÃ°Á¸¥Á¸¥ ¤¸µ¦Á·µÁ µo ¤µÁ¸É¥ªÁÈ ¦´ÊÂ¦¤µ¸É» (¦o°¥¨³ 64) ¦°¨¤µ
ÅoÂn ´n°Á¸É¥ªµ Á°Á¸¥ ¥»Ã¦ Â¨³ °Á¤¦· µ µ¤¨Îµ´ (6) ´n°Á¸É¥ªµª¤µÁ¨Á¸¥ ¤¸µ¦Á·µ¤µ
Á¸É¥ª¦´ÊÂ¦ Ä°´¦µ¦o°¥¨³ 61 (7) ´n°Á¸É¥ªµª°·Ã¸Á¸¥ ¤¸µ¦Á·µ¤µÁ¸É¥ª¦´ÊÂ¦ Ä°´¦µ
¦o°¥¨³ 50
2. oµµ¸É¡´ Â¦¤Ä¦³®ªnµn°Á¸É¥ª¡ªnµ ÁrÁ±oµr Åo¦´ªµ¤·¥¤µ´n°Á¸É¥ªµ
°Á¤¦· µ¹¦o°¥¨³ 52 Ä ³¸É´ n°Á¸É¥ªµ¡ºÊ¸É°ºÉÇ ·¥¤¡´ÄÃ¦Â¦¤ ¦°¨¤µÅoÂn ÁrÁ±oµr
¦¸ °¦r Â¨³Ã±¤Á¥r µ¤¨Îµ´
3. oµ¦³¥³Áª¨µn°Á¸É¥ª¡ªnµ ´n°Á¸É¥ªµª¤µÁ¨Á¸¥n ªÄ®n ¤¸¦³¥³Áª¨µn°Á¸É¥ª 1-2 ª´
n°¦´Ê (¦o°¥¨³ 44) ´n°Á¸É¥ªµª°·Ã¸Á¸ ¥n ªÄ®n ¤¸¦³¥³Áª¨µn°Á¸É¥ª 3-4 ª´n°¦´Ê (¦o°¥¨³
67) Ä ³¸É´ n°Á¸É¥ªµ¡ºÊ¸É°ºÉÇ ·¥¤Á·µÁ µo ¤µÄ¡ºÊ¸É IMT–GT n µ¥Å¥ ¤µªnµ 7 ª´n°
¦´Ê
4. oµnµÄonµ¥Á¡ºÉ°µ¦n°Á¸É¥ªn°¦´Ê¡ªnµ ´n°Á¸É¥ªµÁ°Á¸ ¥ ¤¸°´ ¦µnµÄonµ¥n°¦´Ê
¦³¤µ 9,001-12,000 µ (¦o°¥¨³ 14) Ä ³¸É´ n°Á¸É¥ªµ¡ºÊ¸É°ºÉÇ ¤¸nµÄonµ¥Än°Á¸É¥ªn°
¦´Ê¤µªnµ 15,000 µ (¦o°¥¨³ 43)
5. oµÁ¡ºÉ°¦n ª¤Á·µÄ¦³®ªnµn°Á¸É¥ª¡ªnµ ´n°Á¸É¥ªµÃ°Á¸¥Á¸ ¥ · ¥¤Á·µ
Á¸¥ª¤µ¸É» (¦o°¥¨³ 57) Ä ³¸É´ n°Á¸É¥ªµ¡ºÊ¸É°ºÉÇ ·¥¤Á·µ¤µ´Á¡ºÉ°¤µ¸É» ¦°¨
¤µÅoÂn ¤µ´¼n¦´/¦°¦´ª ¤µÁ¸¥ª Â¨³ ¤µ´¦»p ´ª¦r µ¤¨Îµ´
6. oµ¨¸ÉÅo¦´µµ¦Á·µ¤µn°Á¸É¥ª¦´Ê¸Ê ¡ªnµ ´n°Á¸É¥ª¸ÉÅo¦´¨µ¤¸Éµ®ª´
ÅoÂn ´n°Á¸É¥ªµ ¥»Ã¦ (¦o°¥¨³ 50) °Á¤¦· µ (¦o°¥¨³ 55) Ã°Á¸¥Á¸¥ (¦o°¥¨³ 50) ¤µÁ¨Á¸¥ (¦o°¥¨³
37) Â¨³³ª´°°¨µ (¦o°¥¨³ 75)
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°£·¦µ¥¨
1. µµ¦«¹¬µ °o ¤¼¨n ª»¨ °´n°Á¸É¥ªµªnµµ·¸ÉÁ·µÁ µo ¤µÄ¡ºÊ¸É IMT-GT
n µ¥Å¥¸É¡ªnµ ¤¸¦µ¥Åo¦³®ªnµ 30,001-60,000 µ Â¨³¤¸·É¸É°¥¼Än Â¥»Ã¦ ´Ê°¨o°´¨
µ¦«¹¬µÁ¦ºÉ ° ÂªÃo¤µ¦n°Á¸É¥ª °Å¥®¨´Á®»µ¦rµ¦· µ¤· ° Á«¦· ¦r ´» ª¦¦
¦´r (2552) ¹É³o°Ä®oÁ®Èªnµ ´n°Á¸É¥ª¸ÉÁ·µÁ µo ¤µÁ¥º°¦³Á«Å¥Ä¦³¥³®¨´ÁÈ ¨»n¤´
n°Á¸É¥ª¦³´ (High-end) ¤µ Ê ¹ ¹É ÅoÂn ´n°Á¸É¥ªµ¥»Ã¦ Ã°Á¸¥Á¸¥ Â¨³³ª´°°¨µ
Ã¥¨µn°Á¸É¥ªÄ¥»Ã¦¸ÉµÎ ´ º° ®¦µ°µµ´¦ Â¨³¨»n¤¦³Á«Â·ÁÁª¸¥ÁºÉ°µ¤¸µ¦
Á¡·É¤Á¸É¥ª·ÂÁn µÁ®¤µ¨ÎµµÁ¤º°nµÇ Äª¸¥»Ã¦Á¡ºÉ°·¦¤µ¥´´®ª´n°Á¸É¥ª®¨´Â
°´µ¤´¤µ Ê ¹ ¹n ¨Ä®oµ¦n°Á¸É¥ªÄ´®ª´£¼ÁÈ Â¨³¦³¸É ¤¸µ¦ ¥µ¥´ªÄ°´¦µ¸É¼¤µ
´ÊÂn¸ 2551 ÁÈ o¤µ °µ¸Ê¨µ¦«¹¬µ¥´°¨o°´Ã¥µ¥ °¦´µ¨¸ÉÁoµ¦¦oµ¦µ¥Åo
Á µo ¦³Á«Ã¥¤»n´¨»n¤´n°Á¸É¥ª»£µ¡ ¸É¤¸µÎ ¨´ºÊ °¼ ¤µªnµÁo¸ÉµÎ ª¦· ¤µ´n°Á¸É¥ª
Á®¤º°¸Éµn ¤µ (¦³¦ªµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¸¯µ, 2554)
2. µµ¦«¹¬µ¡§·¦¦¤ °´n°Á¸É¥ªµªnµµ·¸ÉÁ·µÁ µo ¤µÄ¡ºÊ¸É IMT-GT n µ¥Å¥
¸É¡ªnµ´n°Á¸É¥ªn ªÄ®nÄoÁª¨µÄµ¦Á·µn°Á¸É¥ª´ÊÂn 7 ª´ Ê ¹Å Â¨³¤¸nµÄonµ¥Äµ¦
Á·µ¦ª¤n°¦´Ê¤µªnµ 15,000 µ ´Ê°¨o°´ ¨µ¦Îµ¦ªnµÄonµ¥n°ª´n°´n°Á¸É¥ª
°µ¦n°Á¸É¥ªÂ®n ¦³Á«Å¥ (2550) ¸É¡ªnµ ´n°Á¸É¥ªµªnµµ·¤¸µÎ ªª´¡´Á¨¸É¥°¥¼n ¸É 9
ª´ Â¨³¤¸nµÄonµ¥Á¨¸É¥n°ª´°¥¼n ¸É 4,100 µ ®¦º °¤¸nµÄonµ¥Ã¥¦ª¤ Á¨¸É¥¦³¤µ 36,900 µn°¦´Ê
3. µµ¦«¹¬µÁ¸É¥ª´ªµ¤¸ÉÄµ¦Á·µÁ µo ¤µÄ¡ºÊ¸É IMT-GT n µ¥Å¥¸É¡ªnµ ´n°
Á¸É¥ªÄÂª¸°Á¤¦· µ ¤¸µ¦Á·µÁ µo ¤µÁ¸É¥ªÎÊµ ¤µ¸É» ¦°¨¤µÅoÂn ´n°Á¸É¥ªµ ¥»Ã¦
Á°Á¸¥ Â¨³Ã°Á¸¥Á¸ ¥ µ¤¨Îµ´´Ê°¨o°´µ¦«¹¬µÁ¸É¥ª´ªµ¤¦´£´¸ °´n°Á¸É¥ªµª
Å¥Â¨³µªnµµ·n°Â®¨nn°Á¸É¥ªÄ´®ª´£¼ÁÈ ° µ· «µ ¤¸·µ (2551) ¸É¡ªnµ ´n°Á¸É¥ª
µªnµµ·¸É¤µÁ¸É¥ª´®ª´£¼ÁÈÎÊµ n ªÄ®nÁÈ µª¥»Ã¦ ´Ê¸ÊÁºÉ°µ¤¸ªµ¤£´¸ Â¨³ªµ¤¼¡´
n°Â®¨nn°Á¸É¥ª ¹É¤¸«´ ¸¥£µ¡Â¨³Â¦¼ÄÄµ¦n°Á¸É¥ª
4. µµ¦«¹¬µÁ¸É¥ª´µ¸É¡´ Â¦¤¦³®ªnµn°Á¸É¥ªÄ¡ºÊ¸É IMT-GT n µ¥Å¥¸É¡ªnµ ´
n°Á¸É¥ªµªnµµ· · ¥¤¡´ÄÃ¦Â¦¤ ¦°¨¤µÅoÂn ÁrÁ±oµr ¦¸ °¦r  Â¨³Ã±¤Á¥r µ¤¨Îµ´
´Ê°¨o°´Âµ¦n°Á¸É¥ªÄ¦° ° IMT-GT (IMT-GT. 2011) ¹É Áoµ¦Ä®oªµ¤Îµ´
´µ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ªÂÃ±¤Á¥rÄ£¼¤·£µÃ¥¤¸µ¦n Á¦· ¤µ¦n°Á¸É¥ªÂÃ±¤Á¥rµÎ ¦n °
¤µÁ¨Á¸¥-Å¥
5. µµ¦«¹¬µªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª´´ ´¥n ª»¨ °´n°
Á¸É¥ªµªnµµ·¸ÉÁ·µÁ µo ¤µÄ¡ºÊ¸É IMT-GT n µ¥Å¥¸É¡ªnµ·É¸É°¥¼n °´n°Á¸É¥ªµªnµµ·¤¸
ªµ¤´¤¡´r´ ¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªÄoµnµÇ ´Ê°¨o°´¤¤·µ¸ÉµÎ ®ÅªoÄ °o ¸É 2
6. µµ¦ª·Á¦µ³®r°r¦³° ¸É¡ªnµ ´´¥¸É¤¸°··¡¨n°µ¦´· Ä °´n°Á¸É¥ªÄµ¦
Á·µn°Á¸É¥ªÄ¡ºÊ¸É IMT-GT n µ¥Å¥¤¸ 8 oµ ÅoÂn oµÂ®¨nn°Á¸É¥ª oµªµ¤¨°£´¥ oµ
ªµ¤³ª oµµ¦¦· µ¦ oµ¦µµ oµ£µ¡¨´¬r oµµ¦n Á¦· ¤µ¦¨µ Â¨³oµ®nª¥µ
´» ´Ê°¨o°´¤¤·µ¸ÉµÎ ®ÅªoÄ °o ¸É 1 Â¨³¥´°¨o°´Âª· ° Middle28
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ton et al (2009) ที่ว่า ในธุ รกิจท่องเที่ยว นอกเหนื อจากองค์ประกอบหลักในส่ วนประสมทางการตลาด
ซึ่ งได้แก่ สิ นค้า/บริ การ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด (4Ps) แล้วจะต้องมีราย
ละเอียดเฉพาะที่สะท้อนถึงธุรกิจฯ ด้วย ทั้งนี้ในส่ วนของสิ นค้า/บริ การทางการท่องเที่ยว จะประกอบด้วย
(1) สิ นค้าหลัก ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว (2) สิ นค้า/บริ การที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สิ่ งอํานวยความสะดวกและ
บริ การ (เช่น ที่พกั ร้านอาหาร การขนส่ ง กิจกรรม ร้านค้า ข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น) รวมถึง ภาพลักษณ์ของ
สถานที่ท่องเที่ยว
7. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ความปลอดภัย เป็ น ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยว
ในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ IMT-GT ฝ่ ายไทยในระดับมากนั้นสอดคล้องกับงานศึกษาของ World
EconomicForum (2008) ที่ได้ช้ ี ให้เห็นว่า ดัชนี การแข่งขันภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยเทียบกับ
ประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันมีความเสี ยเปรี ยบในด้านความปลอดภัยภายในประเทศ แม้ว่าไทยจะได้
เปรี ยบด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และในด้านราคา ก็ตาม
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และการนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
1.1 ภาครัฐฯ และธุ รกิจท่องเที่ยว ควรนําผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ กบั ถิ่นที่ อยู่ของนักท่องเที่ ยว ไปใช้ประโยชน์ในการแบ่งส่ วนตลาดเพื่อเจาะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้ าหมาย รวมทั้งพยายามหาโอกาสในการขยายตลาดใหม่อย่างต่อเนื่ อง เช่น การแบ่ง
ส่ วนตลาดตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดยแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามถิ่นที่อยูอ่ าทิ (1) กลุ่ม
เอเชียนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มีความถี่ในการเดินทางสู ง แต่มีการใช้จ่ายต่อครั้งตํ่า ส่ วนใหญ่มาจากประเทศ
มาเลเซียอินโดนีเซีย สิ งคโปร์ จีน และอินเดียเป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพสูง (2) กลุ่มยุโรปกลุ่มนี้จดั เป็ นนักท่อง
เที่ยว ที่มีคุณภาพ มีการใช้จ่ายสูง และมีความจงรักภักดี ส่ วนใหญ่มาจากประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย
อังกฤษและรัสเซี ย เป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพ (3) กลุ่มอเมริ กากลุ่มนี้ จดั เป็ นนักท่องเที่ ยวที่ มีคุณภาพและ
ความจงรั กภักดี นิ ยมพักแบบเกสเฮาส์ ส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรั ฐอเมริ กา เป็ นตลาดที่ มีศกั ยภาพ
(4) กลุ่ ม โอเชี ย เนี ย นัก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ ไม่ ค่ อ ยนิ ย มเดิ น ทางเป็ นหมู่ ค ณะ ส่ ว นใหญ่ ม าจากประเทศ
ออสเตรเลีย เป็ นตลาดที่มีโอกาสขยายตัวสู ง (5) กลุ่มตะวันออกกลางยังมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อย
นับเป็ นตลาดใหม่ที่มีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น (6) กลุ่มแอฟริ กา มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยนับเป็ น
ตลาดใหม่ที่มีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น
1.2 ภาครัฐฯ และธุ รกิ จท่องเที่ยว ควรนําผลการศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคลและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ไปใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ ยวและสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขันในพื้นที่ IMT-GT ฝ่ ายไทย อาทิ (1) ด้านสิ นค้า/
บริ การทางการท่องเที่ยว จากผลการวิจยั ที่พบว่า นักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยวทะเลและชายหาดเป็ นหลัก
ทางภาครั ฐ ฯ และธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม /พัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหรื อ กิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดในพื้นที่ฯ ส่ วนอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น สตูล สงขลา ชุมพร หรื อ สุ ราษฎร์ ฯ
เพื่อให้เป็ นทางเลือกใหม่หรื อเพิ่มความถี่ในการท่องเที่ยว แทนที่จะเน้นเฉพาะแถบภูเก็ต กระบี่ พังงา ซึ่ ง
ในปั จจุบนั มีการกระจุกตัวอย่างมากและธรรมชาติบางส่ วนได้ถูกทําลายไป (2) ด้านราคา จากผลการวิจยั
ที่พบว่า นักท่องเที่ยวบาง
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n ªÁ¥¼ÃnµÃ¥µ¦µ n µµ¦³ µ£µ¦´² ®¦º °°r¦¦· ®µ¦n ª´®ª´/o°·É ª¦
¤¸µ¦Îµ®¦µµnµÃ¥µ¦¸ÉÁÈ ¤µ¦µ µ¦Îµ®¨Ã¬Ä¦¸ ¸É¤¸µ¦·nµÃ¥µ¦¼ Á·
¦· Åªo°¥nµ´Á (3) oµªµ¤³ªÄµ¦Á·µ µ¨µ¦ª·¥´ ¸É¡ªnµ ·É ¸É´ n°Á¸É¥ªµªnµ
µ·Å¤n°Ä¡ºÊ¸É² º° ªµ¤Å¤n³ªÄµ¦Á·µÃ¥ n µµ¦³ µ£µ¦´² ®¦º °°r¦
¦· ®µ¦n ª´®ª´/o°·É ¹ª¦Á¦n ¡´µoµªµ¤³ªÄµ¦Á·µÁn µ¦Á¡·É¤Îµª¡µ®³
Ã¥µ¦µµ¦³ µ¦¡´µÁoµÁºÉ°¤n°¦³®ªnµÂ®¨nn°Á¸É¥ªnµÇ Á¡ºÉ°ªµ¤³ª¦ªÁ¦È ªÄ
µ¦Á·µ Â¨³ µ¦¼Â¨/n °¤Â¤®µ¸ÉµÎ ¦»  ÁÈ o (4) oµµ¦n Á¦· ¤µ¦¨µ µ¨
µ¦ª·¥´ ¸É¡ªnµ ´n°Á¸É¥ªn ªÄ®n¤¸µ¦º o °o ¤¼¨ nµªµ¦µ°·Á°¦r ÁÈ n°´· ÄÁ·µ
Â¨³´n°Á¸É¥ªÁÈ ¼o ´ · ÄÁ¨º°µ¸Én°Á¸É¥ªÁ° µ£µ¦´² Â¨³» ¦·n°Á¸É¥ªnµÇ ª¦¤¸
µ¦Ã¬µ ¦³µ´¤¡´r °o ¤¼¨ nµªµ¦ Á¸É¥ª´µ¦n°Á¸É¥ªÄ¡ºÊ¸É IMT-GT n µ¥Å¥ Â¨³¦oµ
£µ¡¨´¬r nµÁ¦º ° nµ¥°·Á°¦r ÁÈ Ã¥¤¸µ¦¦´¦»  °o ¤¼¨Ä®o´ ¤´¥°¥nµn°ÁºÉ° ®¦º °Á· Ã°µ
Ä®o´ n°Á¸É¥ªµ¤µ¦ÅoºÉ°µ¦®¨µ¥n°µ ®¦º °Ân´  £µ¡/ª¸·«´ r nµÁ¦º ° nµ¥´¤°°Å¨r
°µ¸Ê µ¨µ¦ª·¥´ ¸É¡ªnµ ´n°Á¸É¥ªn ªÄ®nÅo¦´¨µµ¦n°Á¸É¥ªµ¤¸Éµ®ª´Â¨³
°µ³Á·µ¤µn°Á¸É¥ªÄ¡ºÊ¸É² ÎÊµ´Ê »¦·n°Á¸É¥ªª¦³´Îµ¦³µ °o ¤¼¨Îµ®¦´ÁÈ¦µ¥
¨³Á°¸¥Îµ®¦´·n°´n°Á¸É¥ª ¦ª¤´ÊÁoµ¦Ä®o¦· µ¦¸É¸ µ¦¦oµ·¦¦¤µµ¦¨µÁ¡ºÉ°¦oµ
ªµ¤´¤¡´r ªµ¤¦´£´¸ ¦³¤µ· ®¦º °n Á¦· ¤Ä®o¤¸µ¦Â³ÎµÁ¡ºÉ°¦n ª¤Á·µ¤µÁ¡·É¤ ®¦º °
¦³»o Ä®oÁ·µ¦Á·µÁ µo ¤µÄ¡ºÊ¸É² ÎÊµ °´³nª¥Á¡·É¤ªµ¤¸ÉÄµ¦Á·µÂ¨³n Á¦· ¤Ä®o¤¸µ¦
¦³µ´¤¡´rÃ¥µ¦°n°
1.3 °rµ¦¦· ®µ¦n ª´®ª´/o°·É Â¨³» ¦·n°Á¸É¥ªÄÂn¨³¡ºÊ¸Éª¦Äo °o ¤¼¨°r
¦³°¸É¤¸ªµ¤Îµ´n°µ¦´· Ä °´n°Á¸É¥ªÄµ¦Á·µn°Á¸É¥ªÄÂn¨³´®ª´Ä¡ºÊ
¸É² ¦ª¤´Êªµ¤·Á®ÈÂ¨³ °o Á°Â³ °´n°Á¸É¥ªµªnµµ· ¤µÁÈ ÂªµÄµ¦¡´µµ¦
n°Á¸É¥ªÄÂn¨³´®ª´Ä¡ºÊ¸É IMT-GT n µ¥Å¥ °µ· (1) ´®ª´¼¨ª¦¡´µÁ¦ºÉ °µ¦¦´¬µªµ¤
³°µ·É °Îµª¥ªµ¤³ªÄµ¦n°Á¸É¥ªµ¦Ã¬µ¦³µ´¤¡´rÁ¸É¥ª´Â®¨nn°Á¸É¥ª °´¦µ
nµ¦· µ¦Á¦º °Ã¥µ¦¦µµ· oµ¸É¦³¨¹µ¦ºÉ °µ¦£µ¬µ°´§¬®¦º °£µ¬µnµµ· °»¨µ¦µµ¦
n°Á¸É¥ª µ¸É°o ·Ê  µ¦°»¦´¬r¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·µ¦Á¡·É¤µ¦µÁª¨µ °Á¦º °Ã¥µ¦¸É³Å¥´
Áµ³nµÇÁ¡ºÉ°ªµ¤³ª ¦ªÁ¦È ª Â¨³µ¦¤¸oµ¥Â®¦º °Ä®o °o ¤¼¨¸É¼o°Ân´ n°Á¸É¥ª Án nµ
¦¦¤Á¸¥¤nµÇ ÁÈ o (2) ´®ª´¦³¸Éª¦¡´µÁ¦ºÉ ° µ¦°»¦´¬r¦´¡¥µ¦¦¦¤µ· µ¦Ä®oÁ¸¥¦·
Â¨³Ä®o¦· µ¦¸É ¸n°´n°Á¸É ¥ª µ¦ºÉ °µ¦´´n°Á¸É ¥ªnµµ· µ¦¨³Áªoµ¦¼ »®¦¸É Ä ³
·´ ·µ °¼Äo ®o¦· µ¦ µ¦Ä®o¦· µ¦°·Á°¦rÁÈ¢¦¸ Ä®o°¡´ µ¦Îµ´ ¥³ Án ¦³q ° ¡¨µ·
ªµ¤¨°£´¥Äµ¦ÎµÎÊµ µ¦¦´´¦Á¦·Ä¦oµ µ¥ °¸É¦³¨¹ ®¦º ° ¦oµ°µ®µ¦ ®¦º °Ã¦Â¦¤µ¦
ª»¤µ¦Ä®o¦· µ¦µÁ¡«¸É¤¸¤µÁ·Å µ¦¤¸®°o ÎÊµ¸É¼ ®¨´°µ¤´¥µ¤µ¸Én°Á¸É¥ªÂ¨³ µ¦
¡´µµ¸Én°Á¸É¥ªÄ®¤nÇ (3) ´®ª´£¼ÁÈ ª¦¡´µÁ¦ºÉ ° µ¦Å¤nµÎ ¨µ¥¦¦¤µ·¸Éª¥µ¤ µ¦
Á¡·É¤´¬³Äµ¦ºÉ °µ¦´µªnµµ·Ã¥¼o ¦³°µ¦»¦·ÎµÁ¸É¥ªÂ¨³¡´µ¸ÉÄ®o¦· µ¦ÎµÁÈ 
o°Äo£µ¬µ°´§¬´´n°Á¸É¥ªÅo µ¦Ã¬µ¦³µ´¤¡´r®¦º °µ¦ºÉ °µ¦Á¸É¥ª´µ¸Én°
Á¸É¥ª¸Éª¥µ¤nµÇ» °µ¤´¥µ¦Å¤nµ¦» ´ªrµ¦Á ¤o ªÄµ¦°» µÄ®oÁ·µÁ µo ¤µn°Á¸É¥ª
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¤µ Ê ¹ Án ¦´¦» ¦³ª¸nµ µ¦¨ÎµªÃÁ£¸ µ¦¦n°Áª¨µ °År Â¨³µ¦Å¤n°»µÄ®o¦
´ Ê ¹µÁoµ (4) ´®ª´¡´µª¦¡´µÁ¦ºÉ °µ¦ºÉ °µ¦£µ¬µ°´§¬µ¦o °´·É Âª¨o°¤Â¨³
³Á¨Å¤n¨n°¥Ä®o¤¸¤¨£µª³µ¤µ¥®µ ¦³´µ¦ °Á¸ ¥/ ¥³/ÎÊµÁ¸ ¥ ®¦º °¦¦rÅ¤nÄ®oÄo¡¨µ·
Á¡ºÉ°¦´¬µ¦³Á«Å¥Ä®o¤¸Án ®r Â¨³°» ¦´¬rÅªoÄ®o¥´É ¥º µ¦¢ºÊ ¢¼Â¨³°» ¦´¬r¦¦¤µ· Â¨³µ¦Å¤n
¸´· ·Äµ¦Á µo ¡´Ä ¦¸ °¦rnµÇ (5) ´®ª´¦³° ª¦¡´µÁ¦ºÉ °µ¦ºÉ °µ¦/´¬³µ¦µ¦Äo
£µ¬µ°´§¬ °o°·É µ¦Ä®o¦· µ¦°·Á°¦rÁÈ¢¦¸ Ä®o°¡´µ¦¦´¬µªµ¤³°µ µ¦Á ¤o ª
´n°Á¸É¥ª¸É°µ³n°Ä®oÁ·´ ®µ µ¦¦· µ¦ °»¨µ¦µoµn°Á¸É¥ª ªµ¤¨°£´¥o°
 Â¨³µ¦Á¡·É¤ÎµªÃ¦Â¦¤Ä®o¤µ Ê ¹ Á¡ºÉ°Ä®o´ n°Á¸É¥ªµ¤µ¦Á¨º°¡´ÄÃ¦Â¦¤¸É¤¸¦µµÂ¡
®¦º °¼Åo (6) ´®ª´» ¦µ¬¦rµ¸ ª¦¡´µÁ¦ºÉ °µµ¦¼Ã£ Án µ¦o °´¤·Ä®oÅ¢¢o µ´n°¥µ¦
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